
GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

reklama

s. 3

reklama

Wtorek     
6 stycznia 2009 r.        
Nr 1 (1738) 
nakład 2500
Rok XVII  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

Poszukujemy kandydata 
na stanowisko 

Specjalisty ds. BHP 
Główne obowiązki: 
- wykonywanie wszystkich niezbęd-
nych działań w zakresie BHP, 
- szkolenie personelu firmy z zakresu 
BHP, 
- prowadzenie dokumentacji zgodnej 
z procedurami BHP, 
- udział w ustalaniu okoliczności 
i przyczyn wypadku.
Możliwość pracy 1 dzień w tygodniu.

Oferujemy: umowę zlecenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl

Kontakt 091 5792918

reklama

Śmieci nadal  
w rękach ZUK

Czytaj s. 2

Książki nie 
oceniamy 
po okładce!
- prognozy 
burmistrza 
na 2009 rok

Ostatnia Sesja w roku 2008

Sylwestrowy 
pośpiech?

s. 4

Zdaniem 
Kuratora...

s. 6

Staram 
się być 
sobą...

s. 9

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGarD

www.autopart.pl



DZIENNIK
NOWOGARDZKI� Nr 1 (1738)

Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

30 grudnia
Na drodze nr 6 nietrzeźwy mężczy-

zna prowadził rower.
Usiłowano dokonać kradzieży 

samochodu osobowego Volksvagen 
Golf. Sprawcy zostali przepłoszeni.

31 grudnia
Dokonano włamania do pomiesz-

czeń biurowych Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Smużyny. Sprawcy 
wybili okno i splądrowali pomiesz-
czenie. Straty oceniono na 172 zł.

Włamano się poprzez wybicie okna 
do pomieszczeń biurowych przy ul. 
Boh. Warszawy. Sprawcy splądrowali 
pomieszczenie.

1 stycznia
Dziesięciolatkowi wybuchła w 

ręku petarda. Poszkodowany został 
przewieziony do szpitala na chirur-
gię ręki.

2 stycznia
Zgłoszono pobicie podczas libacji 

alkoholowej.
3 stycznia
Policja otrzymała zgłoszenie, że 

na parkingu w okolicach Lidla kilka 
osób niebezpiecznie jeździ, urzą-
dzając sobie wyścigi samochodowe. 
Sprawcy zostali ukarani mandatami 
karnymi.

4 stycznia
W Wierzbięcinie ukradziono spoj-

ler i klapę bagażnika Opla Vectry. 
Poszkodowany wycenił straty na 
240 zł.

Podczas minionego tygodnia Poli-
cjanci najwięcej interwencji przepro-
wadzali podczas kłótni rodzinnych 
i awantur podczas libacji alkoholo-
wych.

Ewa Dziwisz

30.12. godz. 11.13 Droga między 
Olchowem a Nowogardem.

Miała miejsce kolizja trzech sa-
mochodów osobowych. Jedna osoba 
została poszkodowana. Działania 
straży polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia.

30.12. godz. 22.08 Osowo
Wybuchł pożar mieszkania na par-

terze. Spaleniu uległo wyposażenie 
pokoju. 

30.12. godz. 22.09 Nowogard ul 
Warszawska.

Jena osoba uległa zatruciu tlen-
kiem węgla. Zbadane przez Straża-
ków stężenie tlenku węgla znacznie 
przekraczało dopuszczalną normę. 
Strażacy pomagali Ratownikom 
Medycznym w transporcie osoby 
poszkodowanej.

31.12. godz. 11.38 Sokolniki
Pożar sadzy w kominie domu jed-

norodzinnego.
31.12. godz. 16.09 Nowogard 

Boh. Warszawy
Pożar śmieci w starych zabudo-

waniach. 
1. 01. godz. 00.45 Nowogard ul. 

Warszawska
Paliły się śmietniki. Strażacy ugasili 

pożar.
2. 01. godz. 11.21 Osina
Pożar pokrycia dachowego w 

budynku mieszkalnym. Spaleniu 
uległo około 9 metrów kwadratowych 
pokrycia dachowego. Strażacy ugasili 
pożar.

Inf.: Z- ca Dowódcy JRG 
Andrzej Husarz, 

opr. Ewa Dziwisz

Śmieci nadal  
w rękach ZUK

W dniu 5 grudnia podpisano umowę na utrzymanie czystości  i 
porządku na terenie miasta oraz świadczenie usług odśnieżania ulic 
na okres 4 lat z firmą Zakład Usług Komunalnych. Firma wygrała 
przetarg nieograniczony, a za swoje usługi otrzyma od miasta kwotę 
1 224 631 zł brutto.

LMM

Święto Trzech Króli
Św. Mateusz pisze: „...oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i 

pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego 
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy, by oddać mu pokłon”. 

I mamy wtorek 6 stycznia – uroczy-
stość Objawienia Pańskiego (Trzech 
Króli)

„Nie będzie świątecznego spacerku, 
nie pójdziemy do babci na świąteczne 
śniadanie, nie każdy pójdzie do kościo-
ła” – tak poseł PiS Tadeusz Cymański 
skomentował decyzje Sejmu o nie 
ustanawianiu Święta Trzech Króli 
dniem wolnym od pracy. Jest więc 
po staremu.

Msze św. w kościele parafialnym o 
godz 9.00, 17.00, i 18.00

Msze św. w kościołach filialnych: 
Olchowo – godz. 17.00; Karsk – godz. 
18.00; Dąbrowa – godz. 19.00.

Podczas mszy św. poświęcenie 
kadzidła, kredy i wody.

Kredą oznaczamy drzwi na znak, 
że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy 
Wcielonego Syna Bożego. Piszemy 
na drzwiach litery K + M = B, które 
mają oznaczać imiona mędrców lub 
też mogą być pierwszymi literami 
łacińskiego zdania: Niech Chrystus 
mieszkanie błogosławi. Dopisujemy 
także cyfry bieżącego roku. W dniu 
dzisiejszym obchodzony jest Dzień 
Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Mi-
syjnego. Ofiara na tacę przeznaczona 
jest na potrzeby misji.  

Opr.red. LMM

Kolęda w parafii pw. WNMP
Kolęda 5 – 10 stycznia
Poniedziałek 5 stycznia:
ul. 700 – lecia 26, 27; Grota – Roweckiego; Zamkowa 3, 3a
Środa 7 stycznia:
ul. Dąbrowszczaków i Lutyków; Wiejska 1 i 4, 1 – 10; Zamkowa 3b, 3c
Czwartek 8 stycznia:
ul. Osiedlowa; Wiejska  4, 11 – 20 Lipowa, Świerkowa; Zamkowa 4
Piątek 9 stycznia:
ul. Bankowa 3d, 3e; Wiejska 2; Zamkowa 6 i 8
 Sobota 10 stycznia:
ul. Bankowa 1, 1a, 6 i 8; Wojcieszyn; Pustać, Zamkowa 10 – 12, 5 Marca 

1 i 2.
Kolęda rozpoczyna się o godz. 16.00, tylko w soboty od godz. 15.00. Dzień 

wcześniej ministranci odwiedzą rodziny, zapowiadając wizytę duszpaster-
ską.

Pożegnanie 
2008 roku

Rok 2008 w gminie Nowogard - powitaliśmy 463 nowych obywateli, zawarto 
200 małżeństw i odnotowano 52 rozwody. Zmarło niestety 188 osób. Straż 
Pożarna wyjeżdżała do 440 zdarzeń. 

Mimo to bawiliśmy się – najczęściej w gronie rodzinnym i koleżeńskim. 
Tradycyjnie witaliśmy Nowy Rok na placu przed Ratuszem gdzie życzenia 
zebranym mieszkańcom składali - Burmistrz Kazimierz Ziemba,  Zastępca 
Burmistrza Jerzy Karczmarski i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Krzywania. 

Bardziej zasobni w gotówkę bawili się m.in. na balach w:
- za 400 zł od pary w Przystani. Główną atrakcją balu był udziec po staro-

polsku. Menu składało się z 10 dań na zimno i 4 na gorąco. O godzinie 12.00 
przewidziano powitanie Nowego Roku. Komplet gości.

- za 400 zł od pary w Kamenie. W cenie przewidziano różne atrakcje – w 
tym wybór Króla i Królowej Balu oraz pokaz fajerwerków o 12.00. Tu również 
komplet gości.

- za 350 zł od pary w Elite. Przewidziano wybór Króla i Królowej Balu, 
pokaz fajerwerków i liczne niespodzianki.

Do siego roku!
Ewa Dziwisz 
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LMM - Rozmawiamy w piątek 2 
stycznia – jest Nowy Rok 2009. Jaki ten 
rok będzie dla naszej Gminy?

Kazimierz Ziemba:  Ja mogę progno-
zować na podstawie tego co zrobiliśmy w  
roku 2008  i tego co zaplanowaliśmy na 
rok 2009. I będę mówił o tym co zależy od 
nas – burmistrza, Rady Miejskiej i urzęd-
ników. Krytyka opozycji nie jest do końca 
obiektywna. W roku 2008 przygotowali-
śmy solidne podstawy do pozyskiwania 
środków zewnętrznych – mamy opraco-
wany plan zagospodarowania terenów 
nad jeziorem i mamy zabezpieczone 
środki na tzw. wkład własny. Rozstrzyg-
nięto przetarg na przebudowę ulicy Pro-
menada - za 850 tys. złotych ulica będzie 
miała nową nawierzchnię, przebudowa-
ny zostanie odcinek od wejścia na plażę 
do ul. Wojska Polskiego i powstanie tutaj 
parking na 40 pojazdów, aby zamknąć 
cały ciąg zbudujemy nowy chodnik ul. 
Wojska Polskiego  na odcinku ul. Wy-
szyńskiego do Policji. Wydatkowano już 
250 tys. zł. na oświetlenie Promenady. 
Mamy też pieniądze na plac zabaw w 
rejonie plaży. Ten nasz wkład umożliwia 
nam wnioskowanie dofinansowania tere-
nów nad jeziorem kwotą ok.12 milionów 
złotych i tereny będą przebudowywane w 
kolejnych etapach.

Mamy już pierwszy sukces bo nasz 
wniosek  o dofinansowanie przebudowy 
ul. Bema zyskał akceptację i przyznano 
nam połowę potrzebnej  sumy czyli 1,5 
miliona złotych, drugą połowę finansuje-
my ze Starostwem w równych częściach. 
Na Osiedlu Bema planujemy również bu-
dowę chodników w części ul. Leśnej.

Nie zapominamy o mieszkańcach wsi 
– dzięki opracowaniu Planów Odnowy 
Miejscowości marszałek województwa 
zapewnia nam środki w kwocie 500 tys. 
złotych na wieś – oczywiście nie dla 
wszystkich jednocześnie – będziemy dys-
kutować i ustalać, które miejscowości  
odnawiać w pierwszej kolejności. Wierzę, 

że ustalimy sprawiedliwe kryteria biorąc 
pod uwagę wielkość wsi, jej potrzeby, ak-
tualny stan infrastruktury i zaangażowa-
nie mieszkańców.

Wszystko to co powiedziałem ujęte 
zostało w projekcie budżetu. Budżet jest 
wybitnie prorozwojowy – jeszcze nigdy na 
inwestycje nie planowaliśmy 12 milionów 
złotych.  Jest on jednocześnie budżetem 
zrównoważonym - zapewnia środki na 
inne niezbędne wydatki wynikające z po-
trzeb gminy.

LMM - Opozycja zarzuca Wam, że 
zbyt dużo środków przeznaczacie na 
oświatę…

KZ - Ja akurat nie rozpatruję nakła-
dów na oświatę w kategoriach docho-
dowych – cieszę się, że możemy co roku 
do subwencji oświatowej dokładać od 5 
do 7 milionów złotych. Przecież to jest 
inwestowanie w przyszłość. Musimy dzie-
ciom zapewnić odpowiedni poziom wy-
kształcenia, a nauczycielom odpowiednie 
warunki pracy. Nie jest przypadkiem, że 
mamy osiągnięcia na skalę kraju – II LO 
wymieniane wśród najlepszych, a wielu 
uczniów odnosi indywidualne sukcesy na 
olimpiadach i konkursach. Również sport 
szkolny jest w czołówce. Trzeba też dbać o 
bezpieczne warunki w szkołach – stąd in-
westycje w Szkole Podstawowej nr 2, a w 
tym roku gruntowna przebudowa Szkoły 
Podstawowej nr 4. Mamy na ten cel po-
nad 3 miliony złotych.  Stara zdewasto-
wana część budynku zostanie wyburzona 
i wybudowana od nowa. W dodatku będą 
tutaj pomieszczenia na świetlicę środowi-
skową  bardzo potrzebną na tym osiedlu.

LMM - Z Pana wypowiedzi przebija 
wielki optymizm – co jeszcze uważa Pan 
za sukces minionego roku? 

KZ - Niewątpliwym sukcesem jest sy-
tuacja w naszym szpitalu. Dzięki dobre-
mu zarządzaniu udało się go uratować 
i wyprowadzić na prostą. Mamy dobrą 
kadrę, a my jako gmina zapewniamy w 
miarę naszych możliwości środki na za-
kup nowoczesnego sprzętu. Zwiększa to 
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 
gminy.

LMM  - Chwały Gminie i urzędnikom 
nie przynosi  zaniechanie budowy boiska 
Orlik. Sprawa zerwania umowy z dzier-
żawcą plaży też odbija się czkawką…

KZ -Sprawa Orlika jest dla mnie nie-
zrozumiałą – są gotowe plany, pieniądze 
i teren, a nie ma chętnych do zarobienia 
niemałych kwot przy jego budowie. Czy 
żadna nowogardzka firma nie jest w sta-
nie tego realizować? Dla Gminy sprawa 
nie jest stracona – pieniądze na ten cel 
mamy w naszym budżecie, nie przepa-
dają także środki  zewnętrzne. Będziemy 

Książki  nie oceniamy 
po okładce!

Lesław M. Marek rozmawia z Burmistrzem Nowogardu  
Kazimierzem Ziembą.

ogłaszać kolejne przetargi i wierzę, że 
boisko powstanie.

Bardziej skomplikowana jest sprawa 
ośrodka nad jeziorem. Aktualnie zała-
twiamy formalności z Agencją Nierucho-
mości Rolnych, która przekaże nam dział-
kę w części obejmującej domki letniskowe. 
Wówczas nastąpi podział terenu na część 
komercyjną z domkami, wyposażoną do-
datkowo w sprzęt pływający  i  kąpielisko 
miejskie. Część komercyjna zostanie w 
drodze przetargu przekazana dzierżawcy 
, a plażą zarządzać będzie gmina zapew-
niając na nią bezpłatny wstęp.

LMM - Trwa światowy kryzys gospo-
darczy. Powoli dotyka także Nowogar-
du. Na łamach naszej gazety pisaliśmy 
o niektórych zakładach zwalniających 
pracowników, ograniczających produk-
cję. Co na to samorząd gminny?

KZ - Sprawa jest skomplikowana i 
jak Pan powiedział światowa .My jako 
skromny Nowogard  tracimy wiele przez 
gospodarki bardzo od nas oddalone. Ta-
nia siła robocza na Ukrainie „zabrała” od 
nas Danpotex. Nadzieję na nowe miejsca 
pracy rokuje jedynie firma REM. Dzisiaj 
inwestorzy idą do Rumuni i Bułgarii. U 
nas są dogodne i uzbrojone  tereny pod 
inwestycje w rejonie ulicy Górnej. W 
Planie Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Gminy mamy 120 hektarów , które 
pozyskamy od ANR – teren wyposażony 
w gaz, energię i kanalizację (mowa  o te-
renach w bliskości firmy Rieter). Mamy 
zgodę marszałka na utworzenie Parku 
Technologicznego. Mamy uchwały zwal-
niające inwestorów od podatku. Czy po-
zyskamy inwestorów? Trzeba wiedzieć, że 
bezrobocie u nas spadło poniżej 8%. Park 
Goleniowski napotyka na trudności z po-
zyskaniem pracowników. Ludzi trzeba 
dowozić, a potencjalni pracownicy szuka-
ją czegoś bliżej miejsca zamieszkania.

To są problemy dla wielkiej polityki 
– musi zniknąć neoliberalizm czyli pry-
watyzowanie zysków, a uspołecznianie 
strat. W prostych słowach wygląda to tak 
– gdy są zyski w instytucjach finansowych 
to trafiają  one do prywatnych kieszeni, a 
gdy nadchodzi kryzys i straty to musi  je 
pokryć państwo czyli my wszyscy!

LMM - Po dwóch latach przepycha-
nek, targów i ostrych spięć w Radzie 

Miejskiej uspokoiło się. Powstał Koali-
cyjny Klub Samorządowy dysponujący  
przewagą jednego głosu. Niektórzy na-
dal powątpiewają w trwałość tego ukła-
du…

ZK - W tym miejscu zacytuję zna-
ne powiedzenie: „Książki nie ocenia się 
po okładce”. Gdy oceniam sytuacje jaka 
miała miejsce w naszej Radzie Miejskiej 
jestem zadowolony z jednego – wszelkie 
targi nie miały charakteru partyjnego.  
Spory nie toczyły się o jakieś partyjne in-
teresy, a wynikały tylko i wyłącznie z po-
stawy poszczególnych radnych. Na popar-
cie tej tezy powiem, że  władze statutowe  
PO i PSL dogadywały się na każdym 
szczeblu samorządu i wyjście radnych PO 
z koalicji  nie popsuło wzajemnych rela-
cji. Jeśli mówimy o nowym klubie to wiem 
jedno – są w nim ludzie, którzy chcą dla 
gminy zrobić dużo dobrego, są rozważni, 
realistycznie myślący i gotowi do dyskusji, 
by wypracowywać najlepsze z możliwych 
rozwiązań służące mieszkańcom miasta i 
gminy.

Właściwe rządzenie to codzienne roz-
wiązywanie problemów – zajmujemy się 
gospodarką komunalną i mieszkaniową, 
podejmujemy decyzje z zakresu szeroko 
pojętego bezpieczeństwa, na bieżąco po-
prawiana jest infrastruktura (chodniki, 
oświetlenie, kanalizacja, jezdnie w mie-
ście i drogi na wsiach). Wszystko na mia-
rę możliwości skromnego jednak budżetu. 
Ważnym wyzwaniem jest uświetnienie 
700-lecia praw miejskich Nowogardu – z 
jednej strony przyjemności, godna roz-
rywka  dla mieszkańców, z drugiej okazja 
do promocji miasta.

Zaczęliśmy rozmowę od Nowego Roku 
– życzę więc mieszkańcom Gminy by ten 
Nowy Rok był szczęśliwy, zapewnił stabil-
ność, nie przynosił przykrych i nieprzewi-
dzianych niespodzianek. Przeżyjmy go w 
zdrowiu, zgodzie i w wierze, że uda nam 
się dużo dobrego zrobić.

Notował Lesław M. Marek

Zgubiono kluczyki 
od samochodu GM. 

Tel. 662 008 658.  
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Ostatnia Sesja w roku 2008

Sylwestrowy pośpiech?
W poniedziałek, 29 grudnia radni zebrali się na XXVI Sesji , ostatniej w 

roku 2008.
Porządek obrad nie był zbyt na-

pięty, a projekty proponowanych 
do przyjęcia uchwał nie wzbudzały 
kontrowersji. Radni przyjęli  je w 
niecałą godzinę (przyjęte uchwały 
prezentujemy w innym miejscu). 
W związku z objęciem stanowiska 
zastępcy burmistrza przez Jerzego 
Kaczmarskiego radni wygasili jego 
mandat – na styczniowej Sesji man-
dat obejmie , złoży  ślubowanie Jerzy 
Majewski i zasili szeregi Koalicyjnego 
Klubu Samorządowego  zwiększając  
liczbę jego członków do 11 co pozwoli 
podejmować uchwały proponowane 
przez koalicję.

Około dwóch godzin trwała dysku-

sja nad projektem budżetu gminy na 
rok 2009. Było tradycyjnie – radni po-
pierający burmistrza wskazywali jego 
zalety, radni opozycji krytykowali i 
wskazywali na braki i błędy. Byli też 
radni , którzy wiedząc o przewadze 
zwolenników projektu twierdzili  z 
rezygnacją: „szkoda się szarpać” . 
Z rozmów kuluarowych wiem, że 
budżet będzie uchwalony w propo-
nowanym - kształcie członkowie KKS 
są zdeterminowani go bronić. Analizę 
budżetu przedstawimy Państwu po 
jego ostatecznym uchwaleniu. Kolej-
na Sesja już w styczniu. 

LMM

Program Aktywności Lokalnej

„Daj sobie szansę”
Europejski Fundusz Społeczny 

stwarza możliwość pozyskiwania 
środków finansowych na realiza-
cję zadań  publicznych w ramach 
projektów systemowych. Projekty 
takie mogą dotyczyć zatrudnienia, 
edukacji, integracji społecznej oraz 
zwiększania możliwości adaptacyj-
nych pracowników i przedsiębiorców. 
W ramach Priorytetu VII rozwój 
integracji społecznej może prowadzić 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby 
umożliwić podjecie tej działalności 
Rada Miejska przyjęła w dniu 29 
grudnia uchwałę akceptującą pro-
gram aktywności lokalnej „Daj sobie 

szansę” – lokalny program integra-
cji społecznej i zawodowej klientów 
Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 
2009 – 2013.(Szczegóły programu 
opublikujemy w kolejnych wydaniach 
„DN”).

Realizacja programu ma zapewnić  
dostęp do zatrudnienia osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecz-
nym, osobom już wykluczonym i 
dyskryminowanym na rynku pracy. 
Przyjęcie tej uchwały pozwoli OPS 
występować o środki europejskie na 
realizację projektu.

LMM

Leczenie odwykowe

Wzrasta liczba 
pacjentów

Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przybywa 
pracy – coraz więcej osób kierowa-
nych jest na leczenie odwykowe. 
Wynika to z większej świadomości 
społecznej oraz  z obowiązku Policji 
meldowania Komisji o wszelkich 
interwencjach domowych związa-
nych z problemem alkoholowym. 
Aby pacjenta skierować na leczenie 
odwykowe trzeba uzyskać sadowe na-

łożenie takiego obowiązku. Wniosek 
do sądu to opracowania  psychologa, 
psychiatry i wywiad środowisko-
wy. Czynności te niestety kosztują. 
W dniu 29 grudnia Rada Miejska 
podjęła więc uchwałę zwiększającą 
środki na te cele  - na wynagrodzenia 
psychologów i psychiatrów o 5 000 
zł, a na wywiady środowiskowe  o 
2 000 zł.

LMM

Dekoratorzy wnętrz na start!

Wykonaj wystrój sali 
obrad

Burmistrz Nowogardu zaprasza 
do składania ofert na aranżację i 
wykonanie wystroju sali obrad w 
Ratuszu Miejskim w Nowogardzie.

Przedmiotem zaproszenia jest za-
proponowanie interesującego roz-
wiązania przestrzennego a następ-
nie wykonanie wystroju w ramach 
przedstawionego rozwiązania na 
sali obrad Ratusza Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1. Wystrój 
ma nawiązywać do tradycji i historii 
miasta oraz współpracy międzyna-
rodowej gminy Nowogard.

Koszt wykonania wystroju 
nie może przekraczać kwoty 15 
000 zł (kwota ta zawiera kosz-
ty poniesione przez wykonawcę 
na wykonanie projektu aran-
żacji oraz wykonanie wystroju 
sali wraz z wynagrodzeniem). 
 Sala obrad o wymiarach (w me-
trach) 10,5x7,07x5,5

Propozycje oceniane będą wg kry-
teriów:

1) nawiązanie do tradycji,
2) historii
3) współpracy międzynarodowej,
4) estetyki
5) ergonomii,
6) funkcjonalności.
W konkursie wyłoniona zostanie 

jedna zwycięska, uznana przez jury 
za najciekawsza prace, jej autor bę-
dzie zobligowany do jej wykonania 
wg przedstawionego projektu.

Termin zgłaszania prac: do 
31.01.2009 r.

Prace należy składać w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, 72-200 Nowo-
gard, Plac Wolności 1, z dopiskiem 
„Oferta na aranżacje i wykonanie 
wystroju sali obrad”.

Ogłoszenie wyników: 15.02.2009 
r.

Termin wykonania prac związa-
nych z projektem: do 31.03.2009 r.

Opr. LMM.

Spadek po byłej gazowni

Zalegają groźne odpady
Sprawa wyszła na jaw wraz z poja-

wieniem się na powierzchni naszego 
jeziora plam substancji smolistych. 
Podejrzenie od razu padło na byłą 
Gazownię, ale jej spadkobierca Wiel-
kopolska Spółka Gazownictwa długo 
bronił się przed wzięciem na siebie 
odpowiedzialności za zanieczysz-
czenie. Skapitulował dopiero wobec 
ekspertyzy jednoznacznie określa-
jącej, że źródłem pojawiających się 
na powierzchni jeziora plam i sub-
stancji zalegającej na jego dnie jest 
była Gazownia. Zakład Dystrybucji 
Gazu Szczecin zlecił polskiemu od-
działowi firmy LGA Bautechnik wy-
konanie badań terenu byłej Gazow-
ni, kanału łączącego ją z jeziorem 
oraz samego jeziora. Wyniki badań 
nie brzmią optymistycznie. 

Okazało się, że plamy na jeziorze to 
zaledwie drobny element całej spra-
wy – badając teren dotarto do  ulicy 
Bankowej. Wiele wskazuje na to, że 
mamy tam do czynienia z praw-
dziwą bombą ekologiczną. Nazwy 
związków chemicznych jakie tam 
odkryto mogą budzić lęk.  Cyjanki 
działają silnie drażniąco na skórę, 

proces zatrucia u ludzi przebiega w 
trzech fazach: duszności i podnie-
cenie, drgawki i porażenie. Z kolei 
wiele z wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych powoduje 
bądź jest podejrzewane o powodo-
wanie mutacji materiału genetycz-
nego i przyczynianie się do rozwoju 
choroby nowotworowej. A pamię-
tajmy, że stwierdzona zawartość 
tych związków przekracza wartości 
graniczne i zagraża wodom grunto-
wy m. Związki te są niebezpieczne 
jedynie w bezpośrednim kontakcie, 
gdyby ktoś zdecydował się np. wziąć 
ze skażonego terenu ziemię. Póki co 
teren ten jest obecnie wygrodzony i 
niedostępny dla osób postronnych, 
natomiast właściwości gleby powo-
dują, że migracja występujących za-
nieczyszczeń jest w dużym stopniu 
ograniczona. Planowane jest jak naj-
szybsze usunięcie znajdujących się 
na tym terenie szkodliwych substan-
cji.  Koszt rekultywacji terenu będzie 
spory, ale musi być przeprowadzony. 
Przygotowany jest już przetarg na 
wykonanie tego trudnego zadania.

Opr. LMM
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Serdeczne 
podziękowania 
za odprawienie 

mszy pogrzebowej 

śp. Grzegorza 
Olewickiego 
księdzu Markowi 
Gajowieckiemu 
składa rodzina

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Grzegorza 
Olewickiego 

serdeczne 
podziękowania 
składa rodzina

Pielęgniarkom 
Małgorzacie Kośmider i Ewie Radel 

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci męża i brata 

śp. Andrzeja Kośmider 
składa 

Dyrekcja i pracownicy SPSR 
w Nowogardzie

Wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Władysława 
Mrówczyńskiego 
serdeczne podziękowania 

składa 
syn Zdzisław z rodziną

„Może dla całego świata Byłaś tylko człowiekiem, 
ale dla niektórych ludzi Byłaś całym światem”
Serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, 
które uczestniczyły w ostatniej drodze naszej 

Ukochanej  Żony i Mamusi

Krystyny Borczyk
składają Mąż i Córki 

Szczególne wyrazy wdzięczności za życzliwą obecność 
i ciepłe słowa kierujemy do naszych bliskich, przyjaciół, znajomych 

i nieznajomych, którzy okazali nam dużo serca i współczucia.

kONDOleNcje kONDOleNcje

W obiektywie jana korneluka  - Nowogard  nocą
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Red: Jak pańskim zdaniem można 
podsumować mijający rok dla gmi-
ny, pańskiego ugrupowania Platfor-
my Obywatelskiej i dla Pana.

Artur Gałęski: To bardzo złożo-
ne pytanie gdyż roku 2008 nie da 
się jednoznacznie ocenić dla naszego 
miasta. Przyznam się, że moja wy-
obraźnia mnie zawiodła i sądziłem, 
że do rozbicia koalicji PO - PSL nie 
dojdzie.

Red: Używa Pan stwierdzenia roz-
bicia? Czy w podtekście ma Pan na 
myśli jakieś działania, które to spo-
wodowały.

AG: Oczywiście, że tak. Właściwie 
to w tej radzie wszystkim zależało na

rozbiciu tej koalicji. Najbardziej 
opozycji SLD i PiS. Problem tkwił już 
na samym początku. Wydaje mi się, 
że lata związków PSL z Lewicą sze-
roko rozumianą są tak silne, że ten 
okres współpracy z PO nazwałbym 
przejściowym romansem. Oczywi-
ście deklaracje Burmistrza i nawet 
niektóre działania były prokoalicyjne 
ale myślę, że tak naprawdę to jest on 
zakładnikiem swojego zaplecza. W 
PSL jest wielu ludzi, którzy chronicz-
nie boją się PO i nadal traktują, jak 
przeciwnika. Każda inicjatywa jak 
np. boisko Orlik budziło opór, żeby 
tylko za mocno nie wyrosła PO, bo 
przecież w umysłach wielu lokalnych 
polityków nadal panuje przekonanie 
o monopolu PSL i Lewicy na spra-
wowanie władzy nad rządem dusz w 
gminie.

Myślę, że obecność dwóch rad-
nych z PO w Radzie to zbyt mało by 
sprawnie wpływać na rządy gminą. 
Oczywiście zarówno radny Szpilkow-
ski jak i jego koleżanka robili wiele by 
transparentność władzy była realna, 
to czasem ich otwartość uważana 
była za naiwność i atakowani byli i 

są  przez lewą stronę. Nowogard, to 
klasyczny przykład rozminięcia się 
procesów politycznych zachodzących 
w naszym kraju w dużych i średnich 
ośrodkach miejskich a małymi ośrod-
kami. W małych miastach procesy 
demokratyzacji i budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego zachodzą dużo 
wolniej. Bardzo często odwaga w bu-
dowaniu sądów traktowana jest jak 
„oszołomstwo”, a chęć zmian, uno-
wocześnienia rodzi obawy przed no-
wym. Wszystko, co nowe rodzi obawy 
zwłaszcza u byłych notabli gminnych, 
którzy nadal uważają, że tylko czaso-
wo zostali „wysadzeni z siodła”. W 
tym względzie jest ich mi żal.

Klasycznym przykładem mogą być 
osobiste animozje, utarczki, pysków-
ki. To jest po prostu wpisane w klimat 
małych miasteczek i trzeba z tym po 
prostu walczyć jeszcze z parę ładnych 
lat.

Red: Czy mówiąc o tych osobi-
stych animozjach ma Pan coś kon-
kretnego na myśli?

AG: Tak, oczywiście te ciągłe przy-
cinki jednego z radych lewicy, że jako

Kurator zlikwidowałem delegaturę 
i bibliotekę pedagogiczną, to śmiechu 
warte stwierdzenia, które oczywiście 
mają przylepić mi łatkę likwidatora. 
Tak jest, gdy się myśli o fotelu bur-
mistrza i w każdym widzi się zagro-
żenie, więc trzeba coś przypiąć, choć 
nie ma się bladego pojęcia o ustawie 
o sytemie oświaty, gdzie np. to nie 
kurator tylko Sejmik, gdzie  lewica 
ma radych też głosuje reorganizację 
biblioteki. Kurator tylko ocenia statut 
i to nie on sam ale 2 mecenasów i 3 
wizytatorów i to tak prawdę mówiąc 
argumenty ekonomiczne decydują. 
Ten Pan pewnie nie wie, że wszystkie

Książki zostaja w Nowogardzie.
Jeśli chodzi o delegaturę, to po pro-

stu była zbyt słaba by udźwignąć 
nowe zadania np. diagnozę min przy 
pomocy czytników i innych urządzeń. 
Z tego co wiem to nie był to jakiś 
wielki zakład pracy. Osoby, które tam 
pracowały w  zdecydowanej większo-
ści pracują w szkołach, w kuratorium 
w Szczecinie lub są na zasłużonej 
emeryturze, bo osiągnęły już swój 
wiek. Ale rozumiem, że zmniejszenie 
biurokracji nie jest celem dla niektó-
rych.

Ale nie to jest istotne liczą się bo-
wiem intencje. Atak na kogoś kto sta-
nowi ewentualne zagrożenie. Ja się z 

tym już nauczyłem żyć. Poza tym je-
śli się odpowiada za 397 tys. uczniów 
i 37 tys. nauczycieli w województwie 
nie można faworyzować jednej gminy 
choćby to była własna. Trzeba zacho-
wać dystans. Poza tym pracownicy 
gminnej oświaty i funduszy wiedzą 
ile Nowogard, zresztą w sposób cał-
kowicie uprawniony otrzymał w tym  
2008 roku środków np. na dofinanso-
wanie pracowników młodocianych, 
na stypendia szkolne, na organizację 
wypoczynku i zajęć pozalekcyjnych, 
nagród ministra i kuratora dla naj-
lepszych nauczycieli, na wsparcie 
edukacji przedszkolnej. Mógłbym tu 
wyliczać jeszcze trochę ale to nie istot-
ne. Bo Ci którzy atakowali, będą da-
lej atakować, bo widzą rywala w PO 
i trochę w mojej osobie, choć zupełnie 
niesłusznie. To jest porostu zachowa-
nie ludzi władzy, którzy wytykają in-
nym jakieś namaszczenie przez PO, 
a sami na takich stanowiskach byli 
i są. Rzecz jednak w tym, że ja sta-
nąłem do konkursu i na 14 członków 
komisji otrzymałem poparcie 12, w 
tym również związków zawodowych 
z którymi na szczeblu wojewódzkim 
moje i kuratorium relacje są dobre. 
Podaję te konkretne przykłady Panie 
redaktorze aby nakreślić tło tego, co w 
gminie tli się pod płaszczykiem wiel-
kich patetycznych słów o współpra-
cy. Niestety w dużej mierze zamiast 
współpracy jest niezdrowa rywaliza-
cja i wojna podjazdowa.

Red: Czyli Pana zdaniem ten mi-
jający rok to zły rok dla gminy. 

AG: Tak uważam, że rok mijają-
cy pogrzebał na zawsze możliwość 
współpracy centroprawicy i ludowców 
z tzw niezależnymi. Zaufanie, które 
przy odrobinie dobrej woli każdej ze 
stron mogło stworzyć trwałą współ-
pracę zostało zaprzepaszczone w imię 
doraźnych interesów i chęci szybkiego 
zbudowania jakiejś koalicji by mieć 
większość. Pamiętam moją rozmowę 
z wicewojewodą z PSL o możliwości 

kontynuowania współpracy -  obaj 
uważaliśmy, że jest to dla obu stron 
pozytywne. Ale widać można być 
szefem wojewódzkich władz partii 
i być w województwie największym 
orędownikiem współpracy z PO, a w  
gminie podpisać umowę z opozycją. 
To jeszcze raz potwierdza moją tezę 
o braku spójności procesów politycz-
nych na różnych szczeblach. Oczywi-
ście nowemu Zastępcy życzę by nie 
rozczarował się i wytrwał do końca 
kadencji. Jako kurator chciałbym 
mieć możliwość współpracy w reali-
zacji zadań administracji rządowej 
z gminną. Myślę, że za 1,5 roku doj-
dzie do diametralnej zmiany w radzie 
miasta i dopiero wtedy będzie można 
mówić o szybszym rozwoju naszej 
gminy. Pozostałe 1,5 roku uważam, 
że będą po prostu administrowaniem, 
ciągłym szukaniem większości i dy-
stans między innymi szybko rozwija-
jącymi się gminami, a naszą gminą 
jeszcze się powiększy. 

W tym aspekcie naprawdę żal mi 
Burmistrza i jego Zastępcy, bo wybor-
cy zauważą jak żyje się np w Golenio-
wie i jak u nas - to już widać gołym 
okiem.

Red: A dla Pana osobiście mijają-
cy rok był pomyślny?

AG: Uważam, że rok 2008 był dla 
mnie bardzo pracowity i pozwolił mi

Zrealizować zamierzone cele. Jed-
nak rok 2009 będzie niewątpliwie 
bardzo ważny gdyż przypomnę zmia-
ny w oświacie idą głębokie. O ile nie 
obawiam się braku środków na reali-
zację zadań, to bardziej obawiam się 
nastawienia

Niektórych środowisk oświatowych 
delikatnie mówiąc odpornych na wie-
dzę i zmiany. Myślę jednak ,że duże 
poparcie społeczne zwłaszcza rodzi-
ców dla unowocześnienia podstawy 
programowej stworzy właściwy kli-
mat.

Red: Dziękuję za rozmowę.
Rozmowę prowadziła Ewa Dziwisz

Zdaniem Kuratora...
Od kilku dni publikujemy oceny mijającego roku dokonywane przez rad-

nych gminnych. Tym razem postanowiliśmy zapytać o swoje przemyślenia 
byłegoZastępcę Burmistrza, a obecnego Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty Artura Gałęskiego.

Auto w stodole
Stanisław S.zgłosił policjantom z Komisariatu w Nowogardzie kradzież  

swojego auta. Policjanci wszczeli poszukiwania skradzinego VW Polo.Po 
kilku godzinach zgłaszajacy odnalazł swoje auto we własnej stodole.

 Do zdarzenia doszło 31 grudnia 
2008 roku. około godziny 22-ej. Sta-
nisław S., mieszkaniec jednej z miej-
scowości w gminie Nowogard powia-
domił policjantów o kradzieży jego 
auta marki VW Polo. Oświadczył,  że 
samochód jak zwykle pozostawił na 
posesji, nie zamykał go a dokumenty 
i kluczyki były w pojeżdzie. Policjanci 
z Komisariatu w Nowogardzie przy-
jeli od starszego mężczyzny zawia-
domienie o przestępstwie kradzieży 

pojazdu i wszczeli poszukiwania, 
powiadomiono również jednostki 
ościenne. 

Po kilku godzinach Pan Stanisław 
powiadomił policjantów że skradzio-
ne auto odnalazł we własnej stodole. 
Przypomniało mu się że wcześniej je 
schował w stodole ponieważ obawiał 
się ewentualnych uszkodzeń po wy-
buchach petard sylwestrowych.

nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, magdalena Sućko, milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, justyna Wojtysiak, rafał Nizioł, 
Łukasz Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

WKRÓTCE STUDNIÓWKA…

dobrych mocy. Jeśli nie zerwie się do 
egzaminów, to matura zdana.

Red String ma zapewnić powo-
dzenie i zdrowie, a jako narzędzie 
ochrony używana jest od wieków. 
Była symbolem sekty kabalistów, 
w ostatnich latach nabrała innego 
znaczenia, stając się znakiem rozpo-
znawczym ruchu „pro-ana”.

Polonez
Tradycyjnie tańcem rozpoczy-

nającym bal studniówkowy jest 
polonez (klasyczny M.K. Ogiń-
skiego lub współczesny W. Kilara). 
Tańczą go przyszli maturzyści po  
wcześniejszych wielogodzinnych 
próbach. Niepisana tradycja głosi, że 
dla pozytywnych wyników matury 
nie bacząc na elegancję tańca, należy 
„zmylić nogę”.

Skoki wokół pomnika
W czasie studniówek po balu abi-

turienci obskakują na jednej nodze 
postument znanego pomnika, wie-
rząc, że liczba okrążeń równa będzie 
ocenom z ich matury.

Włosy
Tak jak siła Samsona, tak i siła 

maturzysty tkwi we włosach. W nich 
zawiera sie mądrość i inteligencja, 
skutkiem obcięcia włosów może 
być „ścięcie” na egzaminie. W tym 
przesądzie są dwie szkoły. Pierwsza, 
bardziej ortodoksyjna, mówi, że 
włosów nie należy obcinać przez 
całą klasę maturalną, druga, bardziej 
liberalna, że tylko od studniówki do 
dnia ostatniego egzaminu.

Maturzystom ze wszystkich 
nowogardzkich szkół życzymy 
szampańskiej zabawy podczas 
studniówek. 

Skąd się wzięła studniówka? 
Jakie są jej tradycje? Nie sposób 
stwierdzić kiedy i gdzie odbyła się 
pierwsza szkolna studniówka. Być 
może jej pierwowzorów można by 
się doszukać w jakichś żakowskich 
zwyczajach, jednak w formie tanecz-
nej zabawy poprzedzającej maturę 
nie mogła zaistnieć wcześniej, niż 
po 1812 roku. To właśnie wtedy 
reformator pruskiego szkolnictwa, 
Wilhelm von Humboldt ustanowił 
egzaminy dojrzałości i początkowo 
niewiele szkół średnich miało prawo 
do ich przeprowadzania. Wkrótce 
w pierwszym wielkim balu uczest-
niczyć będą maturzyści z naszej 
szkoły, dlatego chcemy przypomnieć 
im kilka niezwykle ważnych rzeczy.  
Idąc na studniówkę należy pamiętać 
o takich ważnych elementach jak:

Czerwona bielizna 
Według symboliki kolorów czer-

wień najsilniej stymuluje ludzką 
psychikę, jest barwą życia, władzy 
i uczuć. Czerwień symbolizuje silną 
osobowość, dodaje pewności siebie, 
wzmacnia wolę i odwagę, pomaga 
pokonać trudności. Czerwona bieli-
zna założona na studniówkę ma stać 
się swoistym amuletem na maturze.

Od wielu lat dziewczęta (a obecnie 
nierzadko i chłopcy) na studniówkę 
ubierają czerwone majtki, by użyć ich 
ponownie na egzaminie maturalnym. 
Przesąd mówi, że na studniów-
kę czerwone majteczki powinny 
być założone na lewą stronę. Siła 
amuletu wzmaga się, jeśli niepra-

ne odczekają do matury, a na eg-
zaminy włoży się je ponownie 
już prawidłowo, na prawą stronę. 
Zwyczaj trochę niehigieniczny, 
więc od kilku lat płeć nadobna 
zastępuje majteczki czerwoną 
podwiązką, lub traktuje ją jako 
pendant nie wymagający prania. 
Bielizna powinna być też elegancka, 
bo o ile czerwona bielizna dziew-
czętom ma przynieść szczęście 
bezpośrednio, chłopcom większe 
szczęście przynosi ta podejrzana u 
koleżanek. Trzeba więc się liczyć, 
że dołożą starań i znajdą sposób, 
by na nią zerknąć lub pod groźbą 
oblania matury desperacko poproszą 
o pokazanie.

Buty
Buciki, w których idzie się na bal 

należy pastować tylko w jednym 
kierunku. Nawet w przypadku, gdy 
są bardzo niewygodne, nie można 
ich zdejmować, choćby studniówka 
trwała do samego rana.

Garnitur
Do męskich przesądów studniów-

kowo-maturalnych należy wiara, że 
udany pierwszy dorosły bal poprzez 
(komunijnego nie licząc nierzadko 
pierwszy w życiu) garnitur przeniesie 
moc powodzenia na pierwszy dorosły 
egzamin. Maturzyści do egzaminów 
przystępują w garniturach noszonych 
na studniówce.

Nitka na nadgarstku
Czerwona nitka przed studniówką 

zawiązana przez bliską osobę na le-
wym nadgarstku gwarantuje ochronę 

Przesyłając gratulacje!

Janinie i Antoniemu 
Załuskim 

Z okazji Złotych Godów 
życzymy Wam abyście dalej szli przez życie 

trzymając się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci, 
zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć 

dzieci, wnuki i prawnuczka

Z serca płyną te życzenia: 
w datę Twego urodzenia, zdrowia, 

szczęścia, pomyślności, sto lat życia, moc radości! 
Zdrowie wiecznie niech Ci służy, 

uśmiech stale miej na twarzy, 
niech się spełni o czym marzysz.

Z okazji 60 urodzin 

Stanisławowi Wiśniewskiemu 
składają 

żona, córki Ola z Leszkiem, Iza z Mariuszem 
oraz wnuki Patrycja i Kuba

ŻYcZeNIa ŻYcZeNIa

SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO ROKU!

Niech Nowy Rok pozbawiony 
będzie przykrości,  

a składa się z sukcesów 
i samych radości.

Najlepsze życzenia na Nowy Rok  
wszystkim Czytelnikom 

składa Redakcja „WBREW”.
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OGŁOSZENIA drObNE
NIerUcHOmOŚcI
• KREDYT HIPOTecZNY – oferty 

bankowe. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam mieszkanie 4 po-

kojowe w Gryficach, tel: 507 
100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE 
LUB W OKOLICACH NOWOGAR-
DU (MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLE-
PIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄD-
NEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Zdecydowanie kupię garaż lub 
teren pod budowę garażu na 
os. Gryfitów, w pobliżu ul. Ra-
cibora. Tel. 697 516 145 lub 091 
39 22 329.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850 197.

• Sprzedam dom o pow. 230 m 
kw, podpiwniczony, duża dział-
ka, Nowogard ul. Żeromskiego. 
Tel. 609 307 327.

• Wynajmę miejsce na utworze-
nie stanowiska fryzjerskiego, 8 
m kw, cena 350 zł bez innych 
opłat. Tel. 693 877 141.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we 80 m kw przy ul. Zamkowej, 
cena do uzgodnienia. Tel. 880 
34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie M-4 o 
pow. 67,70 m kw przy ul. War-
szawskiej. Tel. 606 828 614.

• Boksy do wynajęcia w nowym 
pasażu handlowym przy Placu 
Wolności. Tel. 601 47 29 47.

•  Kawalerka do wynajęcia tel. 0511 
696 884.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe w centrum Nowogardu. 
Tel. 508 179 089.

• Sprzedam garaż w centrum No-
wogardu przy ul. 700 Lecia. Tel. 
091 39 20 676.

• Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie 3 pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 091 39 14 455, 
667 567 631.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we bezczynszowe ul. Leśna. Tel. 
091 39 23 405, 604 992 962.

• Młode małżeństwo poszuku-
je do wynajęcia kawalerki lub 
mieszkania dwupokojowego w 
Nowgardzie. Tel. 790 290 787.

• Sprzedam mieszkanie � poko-
jowe w Dobrej, ul. Traugutta. 
Tel. 091 39 �� 08�. 

• Kupię strych do adaptacji. Tel. 
607 740 097.

mOTOrYZacja
• KREDYT NA aUTO – oferty ban-

kowe. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam opel vectra c kombi, 

rok prod grudzień 2004, bordo-
wy metalik, przebieg 113 000 
km, zadbany, książka serwiso-
wa, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, w Polsce od lute-
go 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kom-
pletny rozrząd, opony letnie 
16”, duży przegląd klimatronic, 
bezwypadkowy, cena 44 000 zł, 
ogłoszenie prywatne, tel: 0605 
522 340,W CENIE DIAGNOSTY-
KA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU 
PRZEZ KLIENTA, możliwość wy-
słania zdjęć na maila.

• Sprzedam Volkswagen Golf III, 
1,9 TD, rok prod. 1993, cena do 
uzgodnienia. Tel. 692 831 280.

• Sprzedam Polonez Caro Plus, 
1,4 MPI, 1997 r. 608 250 111.

•  Sprzedam Ford Escort Kombi 
1995r., benzyna. Cena 3700,00 
zł. Tel. 512 467 438. 

•  Zimówki 2 – 100zł, letnie 4 - 
200zł, 225/55/16-Michelin. Audi 
100, gaz, kombi, 1993; Escort 
1,3 gaz, 1990 na części. Tel. 500 
82 64 64. 

rOlNIcTWO
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam gołębie GILE DROB-

NE. Tel. 600 262 231.
• Sprzedam ciągnik Ursus C-360, 

talerzówkę, przyczepy 4,5 t, ko-
siarkę rotacyjną, deszczownię 
szpulową z konsolą, rury alu-
miniowe (fi 110), wężyki do na-
wadniania kropelkowego. Tel. 
0695 18 30 33.

• Siano, sianokiszonkę w balo-
tach za rozsądną cenę kupię. 
Tel. 721 377 634.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 
39 22 783, 0784 79 22 70.

• józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWaNOPraNIe. 060� 
3�3 1�3.

• Transport, profesjonalne 
przeprowadzki – wnosimy 
– znosimy. 060� �16 ��1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
060� 3�3 1�3.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 060� 3�3 1�3.

• maSaŻ. 0693 16� ��9.
• Świecowanie uszu. Nowo-

gard, ul. Zielona 3. 091 39 �0� 
1�.

• KREDYT GOTÓWkOWY – ofer-
ty bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny acOrD 
– oprawa muzyczna wesel, 
zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. Tel. �03 60� 
0�9

•  remONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• mIX remONTOWO-BUDOW-

laNY – wszelkiego rodzaju 
remonty. Solidnie, dokładnie, 
tanio. Tel. 60� 9�1 �03.

• remonty mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
60� 3�3 1�3.

• NaPraWa rTV Sawicki, K. 
Wielkiego 7. 091 39 20 737.

• Usługi samochodowe: bla-
charstwo – lakiernictwo i me-
chanika samochodowa. Kom-
pleksowa diagnostyka elektro-
niki i mechaniki pojazdu. Tel. 
723 844 223, 696 845 758.

• Docieplenia budynków ze-
wnętrznie i wewnętrznie, 
malowanie, szpachlowanie, 
regipsy, hydraulika, elektry-
ka, glazura, terakota, eksklu-
zywne wykończenia wnętrz, 
szpachle dekoracyjne i inne. 
Tel. 609 60� 6�1, 60� 168 6�8, 
�8� 188 1��, 69� 61� 803.

• lakiernictwo, blacharstwo, 
konserwacja podwozi. Tel. 
661 �83 ���.

• Usługi ogólnobudowlane - do-
cieplanie budynków, malowa-
nie, glazura i terakota, hydrau-
lika, regipsy, podłogi, tel. 600 
626 268.

•  Remonty mieszkań 
880 513 171. 

•  Wykończenia wnętrz 
511 102 684. 

•  Remonty dachów 511 102 684. 
• Pisanie prac semestralnych oraz 

maturalnych. Tel. 609 392 482.
• Transport ogólny busem 

sprinterem 1 zł za km. Tel. 
514 740 538.

• Organizowanie kuligów. 607 73 
98 66.

• Tynki maszynowe, regipsy. 
�00 ��� 311.

Praca
• Potrzebne panie do opieki w 

Niemczech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechani-

ka i lakiernika samochodowego 
na bardzo dobrych warunkach. 
Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni kel-
nera, kelnerkę Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię pracowników (mał-
żeństwo) na fermę drobiu. Do-
bre warunki płacowe i mieszka-
niowe. Tel. 0502 562 378.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
722 164 109.

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego. Tel. 091 
39 21 373, 091 39 27 122.

INNe
• kreDYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_

sylwek@vp.pl
• Owczarki niemieckie – szcze-

nięta czarno – podpalane po 
rodzicach z rodowodem, ojciec 
szczeniąt – wnuk zwycięzcy 
świata oraz 8 miesięczny z ro-
dowodem. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam labradora biszkopto-
wego 7 miesięcznego. Tel. 091 
39 25 046, 509 615 300.

• Sprzedam tanio pościel z wełny 
owczej, nową, firmy „WOOL-
MARK”. Tel. 606 235 584.

• Sprzedam łóżko piętrowe. Tel. 
691 841 332.

•  Sprzedam TV 21 Lg cena 490 zł. 
tel. 605 522 340. 

•  Sprzedam aparat fotograficz-
ny FUJI FILM FINE PIX 56500, 
gwarancja. Cena 1280,00 zł. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam wersalkę, stan bdb, 
cena 480 zł, 605 522 340.

• Kupię parawan rozkładany. Tel. 
798 84 33 06.

• Zgubiono kluczyki od samo-
chodu GM. Tel. 662 008 658.

• Pilnie i tanio sprzedam wypo-
sażenie sklepu spożywczego: 
2 lady chłodnicze, regały meta-
lowe regulowane, 2 wagi elek-
troniczne, metkownicę, chło-
dziarkę, szklane półki na słody-
cze. Wiadomość pod elefonem 
601 212 335.
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reklama

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Sprzedam 
działkę rolniczą 

w obrębie Warnkowo, 200m od dro-
gi nr 106. Obok działki ma powstać 
Obwodnica Szczecin-Gdańsk. Po-
wierzchnia 1,13ha. Cena 189 tys. zł.

 Kontakt 506 150 329.

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

AUTO-MYJNIA
Kinga i Aga

Czynne od pn. – pt. 8.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 17.00

Nowogard, ul. Zamkowa �, 
Tel. �0� 3�� 80�

Zapraszamy   Myjnia ręczna ogrzewana

Wynajmę 
komfortową halę 

ogrzewaną ok. 700 m kw z biurami 
i pomieszczenia gospodarczo-sa-
nitarne, włącznie z terenem 0,5 ha 
w Nowogardzie. Tel. 668 989 393.

Staram się być sobą...
Wtorkowy poranek przedostatniego dnia „starego”- 2008 roku. Po śniadaniu, 

jeszcze pod wrażeniem wczorajszej sesji Miejskiej Rady, zaczynam od prasówki. 
Dziś ostatni grudniowy numer Dziennika Nowogardzkiego, gdzie z tytułowej 
strony rzucają się w oczy życzenia noworoczne dla czytelników, a z boku wykaz 
najistotniejszych (zdaniem redakcji) artykułów.

„Upartyjnienie zmorą samorzą-
dów”, ta zapowiedź każe mi zajrzeć 
na trzecią stronę, aby zapoznać się z 
wywiadem udzielonym przez Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w No-
wogardzie. Po przeczytaniu krótka za-
duma nad tym, jak też może rozwijać 
się teraz sytuacja w naszej gminie pod 
rządami nowej koalicji. Wszak pierw-
sza połowa tej kadencji przebiegała w 
atmosferze niepokojów i waśni.

Choć znam ten proces z autopsji, 
to jednak zdaję sobie sprawę, że moje 
spojrzenie w tym zakresie jest nieco 
jednostronne, ponieważ całą kadencję 
jestem w opozycji. Nie chcę wracać do 
zaszłości, nadmienię tylko, że przez 
ostatnie dwa lata nauczyłem się doce-
niać rolę konstruktywnego opozycjo-
nisty, który powinien wyłuskiwać sła-
be punkty projektowanych uchwał, ale 
niekoniecznie doszukiwać się „dziury 
w całym”, który świadomie godzi się z 
tym, że zostanie mu przypisana odpo-
wiednia część odpowiedzialności za 
sposób zarządzania gminą. Staram się 
wykorzystywać w praktyce wnioski 
płynące z tej nauki. Inna sprawa, jak 
mi się to udaje?

Wróćmy jednak do wywiadu. Za-
stanawiam się mocno nad tym, czy to 
tytułowe „upartyjnienie” jest napraw-
dę taką przysłowiową „zmorą” samo-
rządów? Gdyby tak było, to (przynaj-
mniej moim zdaniem) poprzednia ko-
alicja nie miała prawa się rozpaść. Ilu z 
naszych „niepokornych” (ale przecież 
nie tylko) zachowywało się zgodnie 
z wzorcami polecanymi przez partie, 
do których należą lub jeszcze do nie-
dawna należeli?

Tworzenie nowej koalicji przebiega-

ło ze zrozumiałych (przynajmniej dla 
mnie) powodów z pewnymi kłopota-
mi. Jednak koalicja powstała i należy 
jej życzyć jak najlepiej, bo jest to naj-
prostszy sposób, aby stworzyć odpo-
wiednie warunki w celu polepszenia 
bytu mieszkańców całej gminy. Inna 
sprawa to„trzymanie ręki na pulsie”!

Kolejną część przemyśleń piszę już 
w sylwestrowy poranek, po śniadaniu, 
po porannej prasówce, z której dowia-
duję się, że... „NOWY ROK, WYŻ-
SZE PENSJE”, że... „Słowacja l stycz-
nia przechodzi na euro”, że... „Hamas 
popierają teraz nawet jego wrogowie”, 
itd., itp. Mam przy tej okazji wrażenie, 
że w niezbyt stosownej chwili przypo-
mina mi się cytat: „Niech na całym 
świecie wojna...”?

Zbliżający się rok będzie dla nowo-
gardzian pod wieloma względami wy-
jątkowy, przecież będzie to rok jubile-
uszowy. Wszyscy zostaniemy poddani 
różnorodnym testom np.: sprawności 
organizacyjnej, świadomości obywa-
telskiej, itd. Praktycznie dopiero za 
rok można będzie spróbować ocenić, 
jak się sprawiliśmy. Może wówczas uj-
rzymy wystarczająco czytelne „drogo-
wskazy” do zbliżających się kolejnych 
wyborów samorządowych!

Z życzeniami udanego Nowego 
Roku kończę pisanie, z jednoczesnym 
postanowieniem kontynuowania tych 
dywagacji i to już w styczniu.

Lech Jurek
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

cyfrowy druk kolorowy 
KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃcZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY OD PONIeDZIaŁkU DO SOBOTY:
Trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), �.00(1-6), �.��(7), �.30(7), �.��(1-6), 8.00(1-6), 8.�0 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.��(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.30(7),1�.�0(7), 1�.��(1-6), 13.��(D), 13.�0(D), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 
1�.��(1-6), 16.3�(D), 16.�0(1-6),1�.30(D), 1�.�0(D), 18.3�(D), 
19.1�(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), �.�0(1-6), �.3�(1-6), 8.00(1-6), 
8.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 1�.0�(1-6), 1�.�0(D), 13.00(7), 13.��(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.30(1-6),1�.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 1�.0�(1-6), 1�.��(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.��(D), 19.�0(1-6), �0.1�(D), 
�1.�0(1-6)

Objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOckI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-�1-88� lub 091 �6-98-31�

regularna linia meTrO        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), �.��(FP), 8.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.��(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.��(FP), �.��(FP), 9.3�(L1P), 10.��(L3), 13.�0(L1), 1�.��(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Nowogard 05.01.2009r.

OFerTY PracY 

PUP GOleNIÓW, 

FIlIa NOWOGarD

1. Pracownik terenów zielonych

2. Samodzielny księgowy

3. Rejestratorka medyczna

 4. Sprzedawca

 5. Operator produkcji 

 6. Ortoptysta-sprzedawca

 7. Sprzątaczka (1/2 etatu)

OFerTY PracY Z rejONU

1. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-

ktryk) –Mosty, Gryfice

2. Kasjer (Szczecin)

3. Ślusarz-spawacz  (Pyrzyce)

4. Stolarz-lakiernik meblowy

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

OFERUJEMY
druk

KALENDARZY 
INDYWIDUALNYCH
12 stronnicowych

ul. Boh. Warszawy 7a
Nowogard

tel. 091 392 21 65
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Nowogardzka 
Amatorska Liga Piłkarska

W niedzielę w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozegrano ostatnie 
mecze drugiej fazy grupowej i wyłoniono pary ćwierćfinałowe.

 
W grupie 1 pewni awansu Seniorzy  pokonali  Czarne Koszule z Węgorzy 

7:0. W drugim meczu zespół z Wyszomierza  wygrał  z Czarnymi Chmurami 
4:1 i awansował do najlepszej ósemki tegorocznych rozgrywek.

W grupie 2 WKS Denver Miętno pokonał Parasol  7:4 i pozbawił go szans 
na awans. W drugim meczu tej grupy Łzy Sołtysa przypieczętowały awans 
pokonując WKS Sikorki 6:2 .

W grupie 3 rozstrzygnięcia zapadły już w poprzedniej kolejce. Ćwierćfina-
listami zostali Bad Boysi i Budowlani.

Lider grupy 4 drużyna Golputz  pokonał  WKS Błotno  14:2, a w   drugim 
meczu Tubisie pokonali Herosów i zagrają o miejsca 1 do 8.

Pary ćwierćfinałowe:  
Seniorzy  -  WKS Denver Miętno, Łzy Sołtysa  -  WKS Probud Wyszomierz, 

Bad Boys Juniors’94  - Tubisie,   Golputz  -  Budowlani. 
O miejsca 9-12 zagrają Czarne Chmury z WKS Sikorki i Dorado z He-

rosami.
O miejsca 13-16  Czarne Koszule Węgorza z Parasolem i Pampeluna Pe-

rejros z WKS Błotno.
 Mecze odbędą się w najbliższą niedzielę . UWAGA! - kolejka  rozpoczyna 

się o godzinie 13.

Tabele:
Grupa 1.
1. Seniorzy 3 9 15-2,
2. WKS Probud Wyszomierz 9 4 10-12,
3. Czarne Chmury 3 2 7-8,
4. Czarne Koszule Węgorza 3 1 7-17.
Grupa 2.
1. Łzy Sołtysa 3 9 16-9,
2. WKS Denver Miętno 3 6 18-12,
3. WKS Sikorki 3 3 10-17,
4. Parasol 3 0 11-17.
Grupa 3.
1. Bad Boys Juniors’94 3 9 9-5,
2. Budowlani 3 6 7-3,
3. Dorado 3 3 5-7,
4. Pampeluna Perejros 3 0 3-9.
Grupa 4.
1. Golputz 3 9 18-4,
2. Tubisie 3 6 15-5,
3. Herosi 3 3 11-6,
4. WKS Błotno 3 0 6-36
Opr. LMM

Konkurs Ofert raz jeszcze
W poprzednim numerze „DN” 

informowaliśmy o rozstrzygnięciu 
konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie organizacji i 
upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu w Gminie Nowogard. Komisja 
Konkursowa wyłoniła dwie organiza-
cje pozarządowe: LKS „Pomorzanin” 
Nowogard, oraz LKS ”Olimpia” 
Nowogard. które otrzymały dofi-
nansowanie.

Środki przeznaczone były na wspie-
ranie zleconych organizacji zadań 
publicznych realizowanych w okresie 

do 31 grudnia 2008r. Każdy z klubów 
otrzymał po 30 000 zł.

Wyjaśniamy jednocześnie, że od-
rzucona oferta złożona przez Wiej-
skie Kluby Sportowe nie spełniła wy-
mogów formalnych. Jak powiedział 
mi pan Mieczysław Cedro w ofercie 
przedstawiano propozycje realizo-
wane do końca marca 2009 roku, 
a więc niezgodnie z regulaminem 
konkursu, który wyraźnie określał 
termin realizacji zadań do 31 grudnia 
2008 roku.

LMM

Najpopularniejsi 
sportowcy…

Robimy dzisiaj wyjątek i na stronie sportowej umieszczamy wiadomość nie 
dotyczącą sportu nowogardzkiego. Dlaczego? Czytelnicy sami odpowiedzą na 
to pytanie czytając wypowiedź Roberta Kubicy.

Kierowca Formuły 1 Robert 
Kubica zwyciężył w 74. plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego” i Telewizji 
Polskiej na sportowca 2008 roku. 
Kolejne miejsca zajęli mistrzowie 
olimpijscy z Pekinu - gimnastyk 
Leszek Blanik, kulomiot Tomasz 
Majewski i wioślarze z czwórki 
podwójnej. 

Kubica w minionym roku wygrał 
jeden wyścig - o Grand Prix Kanady, 
w kilku był w ścisłej czołówce, a mi-
strzostwa świata zakończył na czwar-
tej pozycji. Nagrody nie mógł odebrać 
osobiście. Uczynił to w jego imie-
niu menedżer Marcin Czachorski.  
Jakie to uczucie, być ulubień-
cem polskich kibiców sportu?  
Przede wszystkim jest to zaskoczenie. 
Nie spodziewałem się, że wygram. W 

ubiegłym roku było dużo ważnych 
wydarzeń sportowych i sukcesów. 
Jest to dla mnie miła niespodzianka 
także dlatego, że jeszcze kilka lat 
temu Formuła 1 w naszym kraju nie 
była popularna. A w ciągu trzech, 
czterech lat ze sportu, który śledziła 
garstka kibiców, fanatyków, przero-
dziła się w sport, który w wyścigową 
niedzielę gromadzi bardzo wielu 
Polaków. Przedtem na tory jeździły 
małe grupki kibiców, którzy złapali 
bakcyla Formuły 1, lubili hałas, 
spaliny i rywalizację. Teraz jeżdżą 
tysiące polskich kibiców. Bardzo im 
za to dziękuję! Ten gwałtowny na-
pływ polskich fanów pod pewnymi 
względami bardzo mi pomaga, choć 
także mnie to zjawisko zadziwiło. To 
nie jest sport prosty do oglądania i do 
zrozumienia, ale kibice przyjeżdżają 
na wyścigi nawet do Chin, Japonii, 
czy Kanady. Przypuszczam, że to za-
interesowanie automatycznie przeło-
żyło się także na plebiscyt „Przeglądu 
Sportowego”. Wygląda na to, że ludzi, 
którzy mi kibicują, Polaków, którzy 
zainteresowali się Formułą 1, jest bar-
dzo dużo. Sądzę, że kilka momentów 
satysfakcji i sobie, i im dostarczyłem 
w minionym roku.

Tak to już jest – gdy nie ma idola 
typu Małysz musi być ktos w jego 
miejsce. A ze wybraliśmy sport eli-
tarny? Każdy lubi wielkie pieniadze 
, nawet wtedy gdy tylko o nich może 
marzyć…

LMM
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

wysokie kwoty przy niskich dochodach
bez zabezpiecze bez US i ZUS

NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE
WST PNA DECYZJA KREDYTOWAW 1MINUT

12 stycznia 2009 r. godz. 16.30

reklama

1� stycznia �009 r. godz. 1�.30

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zagości u nas aspirant Fortuna

Pieniądze szczęścia nie dają, 
ale…najczęściej dlatego, 

że albo bezmyślnie je tracimy, albo nie potrafimy 
nimi właściwie gospodarować. 

Od nowego roku jeden z lokalnych aspirantów 
policji, który jak się okazało ma smykałkę do 
inwestowania, będzie pisał, co robić, by nie 

stracić dotychczasowych oszczędności oraz jak 
bezpiecznie oszczędzać i inwestować, nawet w 
czasie kryzysu. Nasz aspirant pisze swoje porady po służbie, dlatego 

działa pod pseudonimem Fortuna. 
Prowadzi też swojego bloga w internecie www.fortunaradzi.pl 

Porady Fortuny wspiera swoją wiedzą i autorytetem 
Narodowy Bank Polski, który jest naszym partnerem w tej akcji. 

Dla czytelników przewidzieliśmy ciekawe konkursy. 
Może uda się wam zgadnąć, kim jest tajemniczy Fortuna? 

Dla podpowiedzi - obok drukujemy jego portret pamięciowy.

reklama

Nie szufelką a ręką
W odpowiedzi na nasz artykuł „Szufelką po oczach” firma, która wygrała po raz 

kolejny przetarg na oczyszczanie i ośnieżanie Nowogardu zareagowała świętym 
oburzeniem. Cytuję : „Proszę się uważnie przyjrzeć czym te firmy dysponują, nie 
przypisywać jakichś prymitywnych urządzeń poważnej firmie, która już posiada 
doświadczenie  i odpowiedni sprzęt do podejmowania niemalże każdych zdań w 
naszej dziedzinie.” Zima znów sypnęła śniegiem i wielkie odśnieżanie znów się 
zaczęło. Tylko, że teraz firmy ośnieżające dysponują jeszcze bardziej „odpowied-
nim” sprzętem. Pracownik sypie piasek już nie szufelką, a po prostu ręką. Aby 
nie prowadzić bezprzedmiotowej dyskusji tym razem dokumentujemy ten fakt  
zdjęciem, które chyba komentarza nie wymaga. 

Ewa Dziwisz  
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czytaj s. 8

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty w godz. 9.00 – 14.00

Promocyjne ceny zabawekNowy asortyment

reklama

czytaj s. 10 i 11

Nowogard 
a „Szanse 
bezdroży”

Jaki budżet  
taka gmina
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reklama

Obwodnica Nowogardu

Z poślizgiem,  
ale rusza...

XVII FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY  

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
w Nowogardzie

11 stycznia 2009 r.
Zaczynamy od godz. 14.00

Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
-godz. 14.00  Koncert w wykonaniu uczniów 

Szkoły Muzycznej 
- występy artystów z Nowogardzkiego Domu Kultury

- występ zespołu ludowego „WESOŁA FERAJNA” 
- godz. 19.00 występ zespołu „LIDER”

- godz. 20.00 – Światełko Do Nieba 
(na placu Wolności przed Nowogardzkim Domem Kultury)

- godz. 20.15 występ zespołu „CRAZY TRAIN”

MIĘDZY WYSTĘPAMI  PROWADZONE BĘDĄ AUKCJE

Na stronach internetowych Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad oddział w Szczecinie można 
przeczytać, że w dniu 2 grudnia ogło-
szono nabór do zadania publicznego 
„Budowa Obwodnicy Nowogardu”. 
Oczekiwano na oferty 10 potencjal-
nych wykonawców, aby w dniu 6 
stycznia wybrać tego jednego. Firma 
z Wrocławia oprotestowała warunki 
kontraktu – częściowo je uwzględ-
niono i jednocześnie podjęto decyzję, 
że do przetargu może stawać więcej 
wykonawców (do 20). W szerokim 
uzasadnieniu czytamy, że głównym 
kryterium jest cena wykonania tego 

zadania budowlanego. Warunki 
przystąpienia są jednak bardzo ob-
ostrzone – potencjalny wykonawca 
musi wykazać, że posiada odpowied-
ni sprzęt i załogę, doskonałą kadrę 
fachowców oraz niepodważalne reko-
mendacje w postaci wykonywanych 
budów w ciągu ostatnich 5 lat.Ma to 
gwarantować terminowe wykonanie 
prac ustalonych na 20 miesięcy.

Komunikat ustala też nową datę  
- 26 stycznia jako ostateczną i wtedy 
poznamy wykonawcę.

Czyżby to był już koniec kłopo-
tów?

LMM

Próbne matury
Już od dzisiaj tegoroczni maturzyści będą pisać próbne matury. W nowogardz-

kich szkołach trwają przygotowania do tego testu umiejętności i wiedzy uczniów, 
ale także sprawności organizacyjnej szkoły. O to jak wyglądają przygotowania 
do matury w II LO spytaliśmy Zastępcę Dyrektora Panią Elżbietę Janiak.

Red. – Kiedy i jakim przedmiotem 
rozpoczynacie egzaminy?

Elżbieta Janiak – W piątek odbę-
dą się egzaminy z języka polskiego 
i egzamin próbny z matematyki dla 
drugoklasistów. W poniedziałek ję-
zyki obce, a we wtorek – przedmiot 
wybrany na wybranym poziomie.

Red. – Ilu uczniów,  do jakich 
przedmiotów i na jakim poziomie 
przystępuje w II LO?

E. J. – Ogółem do próbnej matury 
przystępuje 95 uczniów. Angielski 
podstawowy zdaje 56 osób, rozsze-
rzony 10. Niemiecki podstawowy 
– 10 osób. Z przedmiotów wybranych 
geografię podstawową – 20 osób, roz-
szerzoną – 6. WOS podstawowy – 15, 
rozszerzony – 4, biologia podstawo-
wy – 11, rozszerzony – 2, matematyka 
podstawowy – 16, rozszerzony – 1, 
historia podstawowy – 16, rozsze-
rzony – 1, filozofia – 1 osoba i fizyka 
– 1. Po raz pierwszy można wybrać 
w tym roku filozofię jako przedmiot 
obowiązkowy.

Red. – Po co uczniowie wybierają 
poziom rozszerzony z danego przed-
miotu?

E. J. – Egzamin rozszerzony jest 
dla tych, którzy myślą już o wyborze 
konkretnego kierunku studiów. Np. 
angielski rozszerzony zdają osoby, 
które wybierają się na filologię an-
gielską.

Red. – Jak będą wyglądały egza-
miny?

E. J. – Pytania z polskiego i języków 
obcych przygotowane zostały przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
Przedmioty wybrane przygotowali-
śmy we własnym zakresie. Tę próbę 
przeprowadzamy zgodnie z regula-
minem OKE, z zachowaniem wszyst-
kich procedur, po to żeby uczniowie 
wiedzieli jak do tego podejść na 
oficjalnej maturze. Prace sprawdzane 
będą przez nauczycieli w szkole, ale 
zgodnie z wymogami OKE, czyli ze 
schematami oceniania.

Dziękuję za rozmowę
Ewa Dziwisz

Laury Cisowe

W styczniu gali  
nie będzie...

Laury Cisowe – czyli najwyższe nowogardzkie 
wyróżnienia będą tym razem wręczane podczas 
obchodów 700-lecia lokacji Nowogardu. Podob-
no zmieniły się także kryteria przyznawania wy-
różnienia. O szczegółach i ewentualnie nowym 
regulaminie napiszemy .

LMM 
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Zarząd Koła Emerytów i Rencistów oraz ich  
Rodzin przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

ogłasza zapisy na wycieczkę w góry 
w okolice Wisły w miesiącu maju. 

Wszyscy chętni mogą zgłaszać się w celu potwierdzenia swojego uczest-
nictwa wraz z dokonaniem przedpłaty 100 zł od osoby. Zapisów i wpłaty 
można dokonać w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 w pomieszczeniu Za-
rządu. Termin wpłat do 30.01.2009. Kontakt telefoniczny 091 39 26 077, 
0518 546 950, 0601 750 697.

Przewodniczący Zarządu Koła, 
członek K.Zw. EiR Zarz. 
Główny Jerzy Tębłowski

Czytelnicy piszą
Uwagi do artykułu z wypowiedzią 
radnego Roberta Czapli

Moim pierwszym wrażeniem po przeczytaniu w/w artykułu był niesmak 
i gniew – złość na jego termin wydania i charakter artykułu pisanego ręką 
młodego polityka! Tak wyraźnie to trzeba podkreślić, że tyle populizmu 
politycznego naraz nie czytałam od ostatniej „Harcowiady”. Radny Ro-
bert Czapla z racji pełnionej funkcji w RM i zawodowego wykształcenia 
ekonomicznego popełnia nie „świadomie” błędy co do funkcji i roli skarb-
nika  w gminie. Nie mogę przejść obojętnie wobec tego faktu, ponieważ 
tutaj kształtują się – w mediach również – świadomość innych mieszkań-
ców – młodych ludzi, chcę podzielić się spostrzeżeniami z innymi osobami. 
Nie uczestnicząc w sesjach RM nie oceniam pracy radnych, ale świado-
mość mieszkańców jest opierana o informację z prasy lokalnej – również. 
Należałoby najpierw zacytować zdanie, że rolą skarbnika jest wykonanie 
dokumentów finansowych i zamknięcie tego w ramy księgowej ewidencji 
i budżetu. Rozumiem, że projekt budżetu proponuje burmistrz przy współ-
pracy z Radą Miasta i przedkłada do uchwalenia radzie. Kwestionowa-
ny przez Pana sposób dzielenia pieniędzy z budżetu jest moim zdaniem 
kontynuacją metod z poprzednich, odległych kadencji i nie widzę różnic 
w tym temacie. W polityce kadrowej również. Wybór pomiędzy hojnym 
burmistrzem za 200 tys. a zwolennikami budowy padliniarni  w Glicku jest 
nieporównywalny i samo -  przemawia, że tego rodzaju zakład jest nie do 
wybaczenia decydentom za zgodę, w obecnej sytuacji – przez wyborców. 
Temat plaży miejskiej uważam zachwyt demagogii dla mieszkańców – wy-
borców. Całą prawdę znają nieliczni – tak sądzę. Jeśli radny Rafał Szpil-
kowski „majstrował” przy budżecie – finansach od roku, więc pytam kto 
decydował o budżecie przez poprzednie lata, że gmina jest tak zadłużona? 
Kto „majstrował”, że uzbrojone , atrakcyjne działki budowlane sprzedają 
się w porze urlopowej Rady np. Os. Gryfitów. Radny nie musi się znać na 

finansach. Wystarczy, że logicznie myśli, czego Panu również życzę. Mam 
wrażenie, że parcie dla władzy i samorządowej posady odbiera racjonal-
ne skojarzenia. Wszystko będzie w swoim czasie – wiedza + uczciwość + 
prawda + doświadczenie, a sukces gwarantowany – życzę tego Panu rów-
nież. Czy gminie potrzebna jest Lewica? Sądzę, że znaczna część miesz-
kańców jest poza partiami politycznymi – bezstronna. Gminie na pewno 
potrzebni są radni, którzy są mądrzy w ocenie danej sytuacji – mądrością 
narodu, sumienni, rzetelni, uczciwi, z wysokim morale etycznym. Życzenia 
Noworoczne składał Pan w imieniu Klubu Radnych Lewicy, więc aby stały 
się spełnione, to proszę podjąć działania, zrobić wszystko, co możliwe, aby 
naprawić błąd w decyzji kolegów min. z klubu, aby nie powstał w Glicku 
zakład typu utylizacja padliny, czy zanieczyszczeń chemicznych. Jeśli za-
kład nie powstał 8 lat temu, gdy było wysokie bezrobocie, a każda oferta 
pracy była przyjmowana jako zbawienie, obecnie sytuacja jest inna i inne 
wymagania, więc warunki powinny być spełniane naszych oczekiwań, 
a nie tylko oferentów zainteresowanych doraźnym zyskiem. Mieszkańcy 
potrzebują godnych warunków w pracy i godnego traktowania. Sądzę, że 
mylone są pojęcia: rządzić i zarządzać – to nie jest tożsame i może wpro-
wadzać w błąd świadomość mieszkańców. Ja rozumie to tak, że rządzić to 
można tylko swoim majątkiem, firmą, z pełną odpowiedzialnością prawną 
i finansową za decyzje. Zarządzać, to inaczej wykonywać wolę właścicie-
la. Więc Pan póki co, gminą można tylko zarządzać, tzn. wypełniać wolę 
mieszkańców – wyborców.   

Pozdrawiam z życzeniami zrozumienia dla tematu
Halina Saja
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Z okazji  
urodzin kochanej 

Grażynie Salwa 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, zdrowia, 
powodzenia 

oraz uśmiechu 
na co dzień 

składają 
mąż, dzieci i wnuczek

Z okazji urodzin kochanej 
żonie i mamie 

Annie Iwan 
najserdeczniejsze życzenia uśmiechu, 

radości, zdrowia oraz powodzenia 
składają 

mąż Heniek 
z synami Pawłem,Karolem i Tomaszem

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Komisariat w remoncie ale Policjanci pracują

Podsumowanie 2008 roku 
w nowogardzkiej Policji

W listopadzie 2007 roku rozpoczął 
się remont nowogardzkiego komi-
sariatu. Remont rozpoczął się od 
dachu i pomału objął cały budynek. 
Trwa do dnia dzisiejszego. Mając na 
uwadze warunki w jakich musieli 
pracować policjanci, włożyli oni 
w swoją pracę podwójny wysiłek. 
„Mamy nadzieję, że za kilka mie-
sięcy skończymy. – mówi Zastępca 
Komendanta Leszek Nowak – Mamy 
nadzieję, że po remoncie osoby, 
które będą do nas przychodzić, nie 
będą przestraszone wyglądem bu-
dynku.” Podsumowanie pracy policji 
w 2008 roku wygląda optymistycznie. 
Wzrosła wykrywalność przestępstw. 
„Staramy się uzmysłowić ludziom, 
że przestępczość jest naszym wspól-
nym problemem – podsumowuje 
komendant – każdego z nas może 
dotknąć. Wyniki naszej pracy są 
dobre, także dzięki szeregowi dzia-
łań prewencyjnych, prowadzonych 
w ubiegłym roku. Były to min. takie 
akcje jak: odpowiedzialny sprze-
dawca, fotelik, bezpieczna droga do 
szkoły czy pogadanki z młodzieżą 
na temat narkotyków. W bieżącym 
roku będziemy te działania rozwi-
jać. Ważna jest też współpraca z sa-
morządem. Dzięki któremu mamy 
dodatkowe patrole piesze, skutery 
dla policjantów. Samorząd sfinan-
sował także zakup części narzędzi 
naszej pracy. Mamy zapewnienie, 
że również w tym roku będziemy 
wspierani w naszych działaniach 
prewencyjnych.”

A oto statystyczne podsumowanie 
pracy Policji za 2008 rok.

1. Zatrzymanych kierujących po-
jazdami mechanicznymi po spoży-

ciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila) – 9 
przypadków

2. Zatrzymanych nietrzeźwych ( 
powyżej 0,5 promila) kierujących 
pojazdami mechanicznymi - 61

3. Zatrzymanych kierujących rowe-
rami po spożyciu alkoholu – 1

4. Zatrzymanych nietrzeźwych 
kierujących rowerami - 54

5. Kolizje drogowe na terenie mia-
sta – 187

6. Wypadki (osoby poszkodowane 
z rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni) 
- 12

7. Kolizje drogowe na terenie gmi-
ny – 108

8. Mandaty karne ogółem – 962 na 
kwotę 163.240 zł, w tym:

- zakłócenie ciszy nocnej i porząd-
ku publicznego – 38

- niezachowanie środków ostroż-
ności przy trzymaniu psa – 22

- nieobyczajny wybryk – 15
- używanie słów nieprzyzwoitych 

– 17

- utrudnianie korzystania z urzą-
dzeń użyteczności publicznej – 2

- zanieczyszczanie i zaśmiecanie 
– 19

- kradzież mienia – 60
- uszkodzenie mienia – 2
- z ustawy o wychowaniu w trzeź-

wości – 181
- drogowe – 594
- inne – 12
9. Wnioski o ukaranie do Sądu 

Grodzkiego – 162, w tym:
- zakłócenie ciszy nocnej i porząd-

ku publicznego – 21
- niezachowanie środków ostroż-

ności przy trzymaniu psa – 7
- nieobyczajny wybryk – 2
- używanie słów nieprzyzwoitych 

– 2
- niszczenie zieleni – 1
- kradzież mienia – 39
- uszkodzenie mienia – 10
- z ustawy o wychowaniu w trzeź-

wości – 4
- drogowe – 61, w tym pijani kie-

rowcy – 10
- inne – 15
10. Wylegitymowano 4956 osób
11. Przeprowadzono interwencji 

ogółem – 752, w tym:

- w miejscu publicznym – 101
- domowych – 174
- inne – 477
12. Skierowano wniosków o lecze-

nie alkoholowe do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych – 126

13. Zatrzymano dowodów rejestra-
cyjnych pojazdów – 240

14. Zatrzymano prawo jazdy – 36
15. Zatrzymano na gorącym uczyn-

ku przestępstwa (kryminalne, drogo-
we i inne) – 186

16. Zatrzymano poszukiwanych 
– 85

W przypadku przestępstw przeciw-
ko mieniu wykryto około 50% spraw-
ców i skierowano przeciwko nim 
oskarżenia do sądu. W przypadku 
przestępstw kryminalnych typu pobi-
cie, wykrywalność wyniosła – 56,3%. 
Również przeciwko ich sprawcom 
skierowano oskarżenia.

W sumie Policjanci Wydziału 
Kryminalnego przeprowadzili 614 
postępowań przygotowawczych, w 
których stwierdzono 605 przestępstw. 
Wykrywalność przestępstw za rok 
2008 wyniosła 69,6%. 

Ewa Dziwisz
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. 
Andrzeja Kośmider 

serdeczne podziękowania 
składa żona Małgorzata z rodziną

Naszej drogiej koleżance 

Małgorzacie 
Kośmider 

wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Męża 
składa 

cały personel Oddziału Chirurgicznego 
i Bloku Operacyjnego Szpitala w Nowogardzie

Koleżance 

Ewie 
Radel 

serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu 

śmierci Brata 
składają 

pielęgniarki oddziałowe 
Szpitala w Nowogardzie

koNdoleNCje

koNdoleNCje

koNdoleNCje

Lipiec 2008
OPS przyjmuje wnioski
Z dniem 10 lipca 2008r.OPS rozpo-

czął wydawanie i przyjmowanie wnio-
sków o przyznanie świadczeń rodzin-
nych na okres zasiłkowy 2008/2009. 
Podstawowe dokumenty jekie należało 
dołączyć do wniosku to:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowe-
go o dochodach za 2007r;

- akt urodzenia dziecka oraz kseroko-
pia dowodu osobistego wnioskodawcy 
(w przypadku starania się po raz pierw-
szy o OPS o przyznanie świadczeń 
rodzinnych);

- w zależności od rodzaju dodatku do 
zasiłku rodzinnego, o który będzie się 
ubiegała strona dodatkowe dokumenty 
zostaną wymienione w ulotce informa-
cyjnej dołączonej do druku wniosku 
wydanego przez ośrodek.

Wypłata świadczeń za miesiąc wrze-
sień nastąpi do 30 września 2007r. 

Nowogardzianie w drodze do Azji
Maciej Tumulec i Paweł Cyranka 

znowu wyruszają w świat. Oczywiście 
autostopem! Tym razem do Azji, by 
„dotknąć i zobaczyć” Turkmenistan 
i Uzbekistan i troczę dłużej pobyć w 
Iranie. Swoje przemyślenia Maciej 
Tumulec prezentuje na stronie inter-
netowej „Zastopować świat”.

Wiejski Festiwal Sztuki w Strze-
lewie

Na tegoroczny Wiejski Festiwal 
Sztuki do Strzelewa przyjadą zespoły z 
Warszawy, Węgier i Gruzji oraz busker 
Oskar sztukmistrz z odległej Australii. 
Z sentymentu do Strzelewa zawita do 
nas w gości część zespołu Stelli Polaris 
z Norwegii.

Krótszy czas oczekiwania
Jak wynika ze sprawozdania dot. 

egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego w Szczecinie zwięk-
szyła się liczba zaplanowanych egza-
minów na prawo jazdy w pierwszym 
półroczu 2008r. W porównaniu do roku 
ubiegłego tego samego okresu liczba 
ta wzrosła o 8 080 osób i do egzaminu 
mogło przystąpić nawet 39 285 osób.

Początek „Lata z Muzami”.

W lipcu Nowogard przeżywa najazd 
gwiazd. Wprawdzie co roku narze-
kamy, że przyjeżdżają nie ci, których 
chcielibyśmy oglądać, ale też co roku 
tłumnie gromadzimy się przed sceną 
plenerową i do późnych godzi nocnych 
obcujemy z artystami na „żywo”. I to 
jest niezaprzeczalny walor festiwalu. 
Drugi wielki plus to warsztaty i spot-
kania młodych – tu pogłębia się swoją 
wiedzę, tu poznaje arkana sztuki, tu 
zawiera nowe znajomości i przyjaźnie. 
Dajemy młodym szansę...

„Lubczyński odszedł i co dalej?”
Po przeczytaniu w/w artykułu proszę 

sprostować informacje, które nie są 
prawdziwe. Redaktor Lesław Marek za-
znaczył, że pełniąc funkcję Kierownika 
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Fundu-
szy stale podnosiłem swoje kwalifikacje, 
„a za wszelkie szkolenia, konferencje i 
spotkania płaciła Gmina.”

Festiwal
Już w niedzielę o godzinie 19.00 w 

zatłoczonym holu Nowogardzkiego 
Domu Kultury odsłonięta zostanie 
tablica pamiątkowa reżysera Krzysz-
tofa Zanussiego, który jest największą 
gwiazdą tegorocznego festiwalu, po 
czym gwiazdy i zaproszeni goście 
udadzą się do Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej na otwarcie wystawy...

Czy musiał ginąć w płomieniach?
W dniu 11 lipca 2008r o godzinie 

9.30 rano Janusz Kawecki, emeryto-
wany żołnierz zawodowy, we własnym 
„jeszcze” mieszkaniu oblał się roz-
puszczalnikiem i podpalił. Wyszedł 
na klatkę schodową niczym płonąca 
pochodnia. Na ratunek – mimo wielu 
sprzyjających okoliczności było już za 
późno. Naoczni świadkowie widzieli 
zwęgloną twarz i odpadające z rąk 
płonące kawałki ciała.

Festiwal rozpoczęty...
W niedzielę zainaugurowano no-

wogardzkie Lato z Muzami. Główną 
atrakcją tego niedzielnego popołudnia 
była możliwość spotkania się z wybit-
nym polskim reżyserem Krzysztofem 
Zanussim, dlatego widownia NDK 
wypełniona była po brzegi zarówno 

podczas projekcji filmu jak i w trakcie 
panelu z reżyserem.

O życiu, filmie i...
Na tegorocznym festiwalu „Lato z 

Muzami” honorowym Laurem Cisi-
wym nagrodzony został wybitny reży-
ser i scenarzysta Krzysztof Zanussi. W 
trakcie swojego pobytu w Nowogardzie 
udzielił on wywiadu dla czytelników 
Dziennika Nowogardzkiego.

I kto tu rządzi?
Przepraszam czytelników, że w porze 

wakacyjnej laby stawiam tak groźnie 
brzmiące pytanie. Moim zdaniem właś-
nie wakacje, tradycyjna pora urlopowa 
jest najlepszym okresem do przemyśleń. 
Ja akurat staram się rozwikłać zagadkę, 
która brzmi jak tytuł: Kto tu rządzi? Tu 
to oczywiście gmina Nowogard.

Uroczystość odpustowa w Długo-
łęce

W sobotę 25 lipca w święto św. Anny 
(babki Jezusa Chrystusa) w Długołęce 
odprawiona została uroczysta Msza 
św. odpustowa. Na uroczystość licznie 
przybyli wierni nie tylko z Długołęki 
ale i pobliskich miejscowości. Mszę 
celebrowało kilku kapłanów z naszego 
dekanatu na czele z proboszczem para-
fii w Długołęce ks. Stanisławem Budziło 
i ks. dziekanem Grzegorzem Zakliką.

Goleniowska Prokuratura przed 
Sądem!

Z Zażalenia na odmowę wszczęcia 
dochodzenia na działania korupcyjne 
w związku z planowaną budową pół-
nocnej obwodnicy wokół Nowogardu, 
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie 
stawi się na rozprawie sądowej w II 
Wydziale Karnym Sądu Rejonowego 
w Goleniowie, już w najbliższą środę 
30 lipca o godz. 13.00 na wniosek 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 
Środowiska w Goleniowie – koło w 
Nowogardzie.

Padliniarni nie będzie!
Po sesji 25 czerwca można mieć 

taką nadzieję. Na sesji tej nie przyjęto 
poszerzenia „padliniarskiej” uchwały 
z 11 lipca 2002r. o zmianę dróg we-
wnętrznych i dojazdowej do plano-
wanego zakładu utylizacji padliny od 

strony południowej. Stanowiła by ona 
jedyną drogę łączącą planowany zakład 
z droga powiatową Miętno – Bochlin, 
niezbędną do budowy zakładu a potem 
transportu padliny ze zjazdu z północ-
nej obwodnicy.

Pierwsze umowy o dofinansowanie 
projektów

Marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego Władysław Husejko 
podpisał w czwartek br. 15 umów 
wstępnych (pre – umów) z benefi-
cjentami indywidualnych projektów 
kluczowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodnipomorskiego. Niestety nie ma 
wśród nich projektu Celowego Gmin R 
XXI „Budowa Zakładu Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Słajsinie”. 
Może w kolejnym kwartale?

Dla kogo ten festiwal?
Od dłuższego czasu przyglądam 

się zarówno funkcjonowaniu Nowo-
gardzkiego Domu Kultury jak również 
imprezom organizowanym w ramach 
jego działalności, a co za tym idzie 
sensowności wydawania publicznych 
pieniędzy. Obowiązkiem moim jako 
radnego jest monitorowanie sposobu 
i celowości wydatkowania pieniędzy, 
skoro ponad 700 tys. zł dotacji NDK 
otrzymuje z budżetu gminy. Wsłuchu-
jąc się w głosy mieszkańców i ich opinie 
dochodzę do wniosku, że zarówno pan 
burmistrz jak i pani dyrektor NDK 
stracili orientację, komu służyć ma 
NDK.   cdn

O czym pisaliśmy w 2008 roku (cz.II)
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 Nowogard a 
„Szanse bezdroży”

efekty dzięki wzmocnieniu dofinanso-
waniem unijnym służą prawdziwemu 
rozwojowi adekwatnemu do ich potrzeb 
i zasobów.

 W celu objęcia działalnością LGD 
całego terenu Powiatu Goleniowskiego, 
1 lutego 2007r. rozpoczęliśmy  proces 
rozszerzania Stowarzyszenia o Gminy 
Nowogard i Maszewo. Służyły temu 
warsztaty, w trakcie których wspólnie 
tworzyliśmy podstawy dla Lokalnej 
Strategii Rozwoju 2007-2013. Dzisiaj 
jako Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego zrze-
szamy w Stowarzyszeniu61 osób repre-
zentujących 6 gmin naszego Powiatu 
Goleniowskiego pochodzących z  3 
sektorów (społecznego, publicznego i 
gospodarczego) tym samym spełnione 
były i są wymogi odpowiedniej struktu-
ry członków LDG w zakresie reprezen-
tatywności.

 Partnerstwo zbudowane w toku re-
alizacji I i II schematu PPL+ ułatwiło 
ale i wzmocnione zostało w toku bu-
dowania niniejszej lokalnej strategii. 
Wspólne wypracowywanie aktualnych 
celów, analiza dotychczasowych osiąg-
nięć, świadomość potrzeb i możliwości 
poprzez cykl warsztatowych spotkań 
, konsultacji to kolejny etap i poziom  
rozwoju partnerstwa zgodnego z zało 
żeniami, podejściem i efektem LEA-
DER. Regularna działalność biura od 
początku utworzenia Stowarzyszenia, 
stanowiła podstawę do bieżących kon-
sultacji z mieszkańcami.

Rozwój LGD uwarunkowany jest 
lokalnym potencjałem społecznym, 
publicznym i gospodarczym. Przyjmo-
wanie nowych członków – osób fizycz-
nych, aktywnych leaderów społeczności 
lokalnej obszaru stowarzyszenia oraz 
osób prawnych – organizacji pozarzą-
dowych, partnerów instytucjonalnych, 
przedsiębiorców to oczywisty proces 
ewaluacyjny LGD. Specyfika statutowa 
i aktywność stowarzyszenia stanowi 
główny atrybut dla potencjalnych, kolej-
nych partnerów zainteresowanych po-
prawą jakości życia na obszarach wiej-
skich. Dobrowolność, chęć do działania 
i współpracy, kreatywność, innowacyj-
ność cechują LGD czyniąc ją atrakcyjną 
organizacją dla ludzi aktywnych, opty-
mistycznych i przedsiębiorczych.

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego liczy 
aktualnie

61członków jako osoby fizyczne oraz 
6 gmin z obszaru LGD: Goleniów, No-
wogard, Maszewo, Osina, Przybiernów 
i Stepnica będących podmiotami praw-
ne.

Członkiem zwyczajnym Stowarzysze-
nia może być:

1. pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) spełnia warunki określone w usta-

wie - Prawo o stowarzyszeniach,
b) działa na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich i przedstawi rekomendację 
(wskazanie) zawierającą w szczególno-
ści pozytywną opinię w tym zakresie 

udzieloną przez działających na obsza-
rze, dla którego ma  być opracowana 
LSR lub którego dotyczy LSR : partnera 
społecznego i gospodarczego w rozu-
mieniu przepisów o Narodowym Planie 
Rozwoju lub gminę wiejską, lub gminę 
miejsko-wiejską, lub związek międzyg-
minny, lub inną osobę prawną, której 
działalność obejmuje realizację celu 
Stowarzyszenia,

c) złoży deklarację członkowską. 
2. osoba prawna, w tym jednostka sa-

morządu terytorialnego, która:
a) działa na obszarze, którego dotyczy 

Lokalna Strategia Rozwoju,
b) wykonuje działalność związaną z 

realizacją celów Stowarzyszenia,
c) jest jednostką samorządu teryto-

rialnego lub partnerem gospodarczym 
i społecznym, w tym organizacją po-
zarządową, działającą na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, zajmującą się za-
gadnieniami z zakresu środowiska na-
turalnego lub promowaniem równości 
szans,

d) przedstawi uchwałę organu sta-
nowiącego, zawierającego deklarację 
przystąpienia do Stowarzyszenia Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskie-
go,

e) złoży deklarację działania na rzecz 
rozwoju obszaru objętego Lokalną Stra-
tegią Rozwoju,

f) wskaże osobę reprezentującą ją w 
Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego,

g) złoży deklarację członkowską.
Nabycie i stwierdzenie utraty człon-

kostwa w Stowarzyszeniu następuje na 
podstawie uchwały Zarządu Stowarzy-
szenia.

Osoby prawne  i osoby fizyczne mogą 
zostać członkami wspierającymi Sto-
warzyszenie po złożeniu  wniosku do 
Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym 
ustaleniu z Zarządem zasad wspierania 
Stowarzyszenia. 

 Członkiem honorowym może być 
każda osoba fizyczna i osoba prawna, 
bez względu na jej miejsce zamieszkania 
czy obszar działalności szczególnie 
zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność 
członka honorowego nadaje Walne Ze-
branie Członków, na wniosek Zarządu.

Ponad dwuletnia działalność Stowa-
rzyszenia umożliwiła pozyskanie no-
wych członków i partnerów, zwłaszcza 
w procesie rozszerzania oddziaływania 
o Gminy Nowogard i Maszewo. Dzięki 
dobrym praktykom i otwartości Sto-
warzyszenia dysponujemy aktualnie 
zespołem kreatywnych leaderów lokal-
nych – indywidualnych oraz instytu-
cjonalnych. W sposób naturalny, przez 
aktywność w terenie LGD poszerza oso-
bowo i merytorycznie swoją działalność 
zyskując na popularności i tworząc kli-
mat leaderowskiego podejścia do prob-
lemów lokalnych

Na podstawie materiałów 
Stowarzyszenia 

LMM

Nowogardcy radni podjęli uchwałę 
o przystąpieniu naszej gminy do Sto-
warzyszenia Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego. Dla mniej 
zorientowanych Czytelników  będzie-
my publikować materiały wyjaśniające 
główne założenia i cele tegoż Stowarzy-
szenia. Dzisiaj prezentujemy pierwszy 
odcinek – historie i dotychczasowe 
osiągnięcia na ... bezdrożach powiatu.                            

Decyzję o podjęciu działań  w  ramach 
programu LEADER +  podjęli wspólnie 
Dorota Rybarska – Jarosz (Dyrektor Wy-
działu Edukacji, Kultury i Sportu UGiM 
w Goleniowie) i   Zbigniew Łukaszew-
ski (Dyrektor Goleniowskiego Domu 
Kultury) w październiku 2004 roku.  
Po zaakceptowaniu idei przez zastępcę 
Burmistrza Gminy Goleniów Krzyszto-
fa Zajko, (2 listopada 2004r.) rozpoczęły 
się spotkania i konsultacje środowisko-
we w sprawie utworzenia partnerstwa 
lokalnego na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. W efekcie konsultacji w dniu 
23 listopada 2004r. Podpisany został List 
Intencyjny, którego sygnatariuszami 
byli: Burmistrz Gminy Goleniów, Wój-
towie Gmin: Osina, Przybiernów, Step-
nica a także Stowarzyszenia: Odnowy 
Wsi GRODNICA z Klinisk Wielkich i 
Społeczno- Kulturalne BRAMA VITAE 
z Goleniowa. Pierwszy przygotowany 
przez inicjatorów LEADERA projekt 
został złożony w Ministerstwie Rolni-
ctwa w Warszawie  (FAPA – Fundacja 
Programów Pomocy dla Rolnictwa) w 
dniu 29 grudnia 2004r. Wniosek o dofi-
nansowanie w ramach I Schematu obej-
mował liczbę ludności – 23 168 osób i 
zakładał następujące działania: wsparcie 
przygotowanie Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, wsparcie 
procesu tworzenia LGD, promocję ob-
szarów Gmin, mobilizację ludności do 
wzięcia aktywnego udziału w procesie 
rozwoju obszarów wiejskich. W dniu 
12 sierpnia 2005r. w Warszawie FAPA 
podpisała umowę z Gminą Goleniów  
(Nr umowy L/01/066/2005) na finan-
sowanie działań przedstawionych we 
wniosku. Rozpoczął się proces tworze-
nia Lokalnej Grupy Działania. Pierwsza 
konferencja pt. „Szanse bezdroży” od-
była się w Goleniowie w dniach 19-20 
sierpnia 2005 roku z udziałem 75 osób 
reprezentujących środowiska wiejskie 
(sołtysi, liderzy, przedsiębiorcy, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych) . 
Kolejnymi działaniami były seminarium 
„Leader+ w Polsce i w Europie” w Gole-
niowie w dniu 10 września 2005 roku  
oraz bezpośrednie spotkania we wsiach 
czterech gmin. W ich wyniku, w dniu 3 
listopada 2005 roku, sygnatariusze pod-

jęli decyzję o założeniu Stowarzyszenia. 
W dniu 29 listopada 2005 roku w Go-
leniowie odbyło się zebranie założyciel-
skie Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży 
Gmin: Goleniów, Osina, Przybiernów, 
Stepnica”. Równolegle z rejestracją LGD 
przebiegał proces przygotowania zakre-
su i określenia treści ZSROW, w którym 
aktywnie uczestniczyli mieszkańcy 
obszarów wiejskich (seminaria zwią-
zane z treściami ZSROW i mapowania 
finansowego – 5,12 stycznia, 9 lutego 
2006 i dalej średnio raz w tygodniu do 
k. maja 2006). Wiosną rozpoczął się 
proces formalizacji LGD: 14 marca 
2006r. – dokonanie wpisu -  nr KRS 
0000252151; 31 marca 2006r. rejestracja 
w GUS(REGON:320178530); 28 kwiet-
nia 2006r.- nadanie NIP: 8561764213. 
Ponadto, 20 marca 2006r. odbyła się 
kontrola, z ramienia FAPA, dokumenta-
cji i realizacji projektu, która zakończyła 
się wynikiem pozytywnym. Po rozlicze-
niu zadań I Schematu  (płatność końco-
wa wyniosła 82 648,36 zł.) w kwietniu 
2007 roku Stowarzyszenie uzyskało 
poręczenie Gmin: Goleniów, Osina i 
Przybiernów i podjęło kredyt, dzięki 
któremu mogło przystąpić do finanso-
wania zadań wynikających ze ZROW w 
ramach II Schematu. Uzyskano współfi-
nansowanie projektu w kwocie 744 250 
zł i rozpoczęto jego realizację na terenie 
czterech partnerskich Gmin: Goleniów, 
Osina, Przybiernów i Stepnica. Od 
kwietnia 2007 roku do lutego 2008 roku 
jako LGD prowadziliśmy szkolenia w 
zakresu opracowywania projektów i po-
zyskiwania środków, organizowaliśmy 
warsztaty z rękodzielnictwa i rzemiosła, 
tworzyliśmy i rozwijaliśmy agroturysty-
kę i wolontariat. Finansowaliśmy doku-
mentacje budowlane, które po okresie 
inwestycji mają służyć społecznościom 
lokalnym. Wspieraliśmy imprezy kultu-
ralne (67 imprez), działania edukacyjne 
(20 działań) i promocyjne w naszym 
regionie. Opracowaliśmy i oznakowa-
liśmy szlak rowerowego PO BEZDRO-
ŻACH. Podjęliśmy również współpracę 
z LGD w Niemczech i zorganizowaliśmy 
praktyczną naukę serowarstwa w Niem-
czech. Zorganizowaliśmy  trzy wyjazdy 
studyjne. Praktyka podejścia Leadera 
w dotychczasowej działalności poprzez 
realizację oddolnie wskazanych pomy-
słów wzmocniło lokalną tożsamość, 
zintegrowało i zaktywizowało lokalną 
społeczność, pokazało zasadność i ce-
lowość korzystania z dofinansowania 
ze środków unijnych na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. Mieszkańcy obsza-
ru LGD, lokalne władze samorządowe i 
partnerzy instytucjonalni odczuli moż-
liwość i konieczność działań, których 
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Zarząd Powiatu w Goleniowie
ogłasza I przetarg

ustny nieograniczony na najem lokali
Przedmiot najmu – lokale użytkowe numer:
213 (II p.)  o pow. 12,02 m² - wadium 12,02 zł
 413 (IV p.) o pow. 11,85 m² - wadium 10,66 zł
 414 (IV p.) o pow. 11,71 m² - wadium 10,53 zł
 415 (IV p.) o pow. 18,00 m² - wadium 16,20 zł
 418 (IV p.) o pow. 17,46 m² - wadium 15,71 zł
502 (V p.) o pow. 17,00 m² - wadium 10,20 zł
504 (V p.) o pow. 18,59 m² - wadium 11,15 zł
505 (V p.) o pow. 17,22 m² - wadium 10,33 zł
506 (V p.) o pow. 17,12 m² - wadium 10,27 zł
507 (V p.) o pow. 11,92 m² - wadium   7,15 zł
508(V p.)  o pow.   9,31 m² - wadium   5,58 zł
510 (V p.) o pow. 17,37 m² - wadium 10,42 zł
511 (V p.) o pow. 23,92 m² - wadium 14,35 zł
512 (V p.) o pow. 16,98 m² - wadium 10,18 zł
513 (V p.) o pow. 12,27 m² - wadium   7,36 zł

położone w budynku b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie  
na działce nr 146 w obr.3 m. Nowogard

Cena wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej w stosunku mie-
sięcznym wynosi 10,00 zł/ m² dla lokalu 213, 9 zł/m² dla lokali 413, 414, 
415 i 418 oraz 6 zł/ m² dla lokali usytuowanych na V piętrze, plus podatek 
VAT 22 %. Stawki czynszu nie obejmują opłat za media.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lutego 2009 r. o godz. 10.00 w Staro-
stwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

Warunkiem uczestnictwa w jest wpłacenie wadium na konto Banku 
Spółdzielczego w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040  
w terminie do dnia 04 lutego 2009 r. (wymagane jest okazanie dowo-
du wpłaty wadium, dowodu tożsamości, numeru NIP oraz dodatkowo 
w przypadku osób prawnych wypisów z KRS i stosownych pełnomoc-
nictw).

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy 
przez osobę, która wygrała przetarg.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydzia-
le Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 203 II piętro) lub 
telefonicznie 091-418-05-12 wew. 238.

jedNorodZINNe domY 
PreFaBrYkoWaNe

Nasze technologie:
- szkielet drewniany - klimapor 

- mur pruski -
Przedstawicielstwo Handlowe 

Nowogard, ul. Wiejska 11
Tel. 504 595 424
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Ranking Rzeczpospolitej

II LO w krajowej czołówce!
8 miejsce w województwie (rodzynek z powiatu) i 172 w kraju to wynik II 

LO za rok 2008. Pamiętamy, że bywało lepiej (w 2007 roku 68 miejsce), ale 
pamiętajmy też, że Rzeczpospolita przyznała punkty 385 szkołom, a jest ich 
w Polsce ponad 4 tysiące. Do punktacji wlicza się liczba laureatów i uczest-
ników olimpiad wiedzy i konkursów o zasiegu krajowym w powiązaniu z 
liczbą uczniów danej szkoły.

Gratulujemy! Uczniów i nauczycieli, którzy wypracowali tak wysoką pozycję 
szkoły będziemy prezentować na naszych łamach. 

LMM 

Jaki budżet 
taka gmina 

“Co myślicie o wzrostach dotacji podmiotowych dla jednostek organi-
zacyjnych naszej gminy?

Jak oceniacie  9% wzrost wskaźnika wynagrodzeń w sytuacji nadcho-
dzącej recesji?

Czy cieszy Was wzrost dochodów własnych gminy, czy może wskaza-
libyscie możliwości osiągnięcia jeszcze większych?

Czy nie martwi Was wciąż wzrastający udział środków własnych 
gminy w finansowaniu oświaty?

A strategia inwestycyjna zaproponowana przez burmistrza w projek-
cie budżetu? Czy Waszym zdaniem nie pominięto kilku ważnych zadań 
zwłaszcza w okolicy twojego miejsca zamieszkania?

To są niektóre z kluczowych pytań, które powinni sobie zadawać 
wszyscy radni i obywatele naszej gminy. Czy ktoś sobie tym zawraca 
głowę? Czy wszyscy mają to w nosie? Jeżeli tak, to jest to główna od-
powiedź na przewijające się wciąż pytanie o powiększający się dystans 
między Nowogardem a Goleniowem. Nowogard stacza się na dno, bo 
wszyscy mają wszystko w nosie”.

Rozpoczynam cytatem z Forum 
na stronach Urzedu Miasta. Tymi 
słowami radny Rafał Szpilkowski 
zachęcał do zabierania głosu o pro-
jekcie budżetu na rok 2009.

Wcześniej zamieścił swoistą in-
strukcję gdzie znależć budżet i jak 
go czytać. I co? Forum zamilkło! Ani 
jednego głosu!

 Może po przeczytaniu głównych 
tez w Dzienniku Nowogardzkim 
ktoś się odezwie i jeszcze przed Sesją 
zaproponuje coś konkretnego?

Ułatwiamy to podając liczby, które 
zawsze bulwersowały, ale jakoś przy 
planowaniu budżetu nie znajdowały 
miejsca.

Czytajmy więc:
Koszt utrzymania Urzędu Miasta 

to wydatek - 5 490 000 zł w tym wy-
nagrodzenia i pochodne wynagro-
dzeń - ok.3 700 000 zł,

Koszt utrzymania Rady Miejskiej 
- tylko 216 000 zł.

Pomoc społeczna (świadczenia 
rodzinne, zaliczka alimentacyjna, 

zasiłki i pomoc w naturze, skład-
ki emerytalne i rentowe, dodatki 
mieszkaniowe, usługi pielegnacyjne 
itp) to kwota 12 458 182 złote - zde-
cydowana większośc tych kwot po-
chodzi z budzetu państwa. (Co cie-
kawe pieniądze “przechodzą” przez 
Osrodek Pomocy Społecznej, który 
opłaca swoich pracowników kwotą 
ponad 1 300 000 złotych!).

Dopłaty do przedszkoli - ok.1 800 
000 zł, dopłata do ZBK - 500 000 zł, 
Nowogardzki Dom Kultury otrzyma 
z budżetu 864 000 zł, a Miejska Bi-
blioteka Publiczna 741 504 zł.

Na obchody 700-lecia jak narazie 
zarezerwowano 300 000 zł.

Podane wyżej kwoty to wydatki 
obligatoryjne i nieuniknione - moż-
na tylko dyskutować czy w takiej , 
czy w innej wysokości.

W kolejnych wydaniach “DN” 
przedstawimy planowane inwestycje 
i ich koszty.

Miłej lektury. 
LMM
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NIerUCHomoŚCI
• KREDYT HIPoTeCZNY – oferty 

bankowe. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 

w Gryficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 

15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850 197.

• Sprzedam dom o pow. 230 m kw, 
podpiwniczony, duża działka, 
Nowogard ul. Żeromskiego. Tel. 
609 307 327.

• Wynajmę miejsce na utworzenie 
stanowiska fryzjerskiego, 8 m kw, 
cena 350 zł bez innych opłat. Tel. 
693 877 141.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, cena 
do uzgodnienia. Tel. 880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie M-4 o pow. 
67,70 m kw przy ul. Warszawskiej. 
Tel. 606 828 614.

• Boksy do wynajęcia w nowym pa-
sażu handlowym przy Placu Wol-
ności. Tel. 601 47 29 47.

• Sprzedam garaż w centrum Nowo-
gardu przy ul. 700 Lecia. Tel. 091 39 
20 676.

• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe w Nowogardzie. Tel. 
091 39 14 455, 667 567 631.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe ul. Leśna. Tel. 091 39 
23 405, 604 992 962.

• Młode małżeństwo poszukuje do 
wynajęcia kawalerki lub mieszka-
nia dwupokojowego w Nowgar-
dzie. Tel. 790 290 787.

• Sprzedam mieszkanie � pokojo-
we w dobrej, ul. Traugutta. Cena 
80 tys. zł. Tel. 091 �9 �� 08�. 

• Kupię strych do adaptacji. Tel. 
607 740 097.

• Poszukuję do wynajęcia lokalu 
na mało uciążliwą działalność 
gastronomiczną w Nowogardzie. 
Tel. �9� 8�8 �0�.

• Do wynajęcia – hala 400 kw + po-
mieszczenia socjalne 100 m kw + 
pomieszczenia biurowe 250 m kw, 
całość ogrodzona, plac utwardzo-
ny 2000 m kw, prąd, woda, telefon, 
ogrzewanie, 12 km od Nowogardu, 
cena 5000 zł netto/miesięcznie. Tel. 
506 534 179.

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
w okolicach ulicy 5 Marca. Tel. 
695 045 525.

• Sprzedam mieszkanie – suterena 
ok. 45 m kw po kapitalnym re-

moncie. Tel. 0515 171 584, 0509 
861 731.

moTorYZaCja
• KREDYT NA aUTo – oferty banko-

we. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 

prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 113 000 km, zadba-
ny, książka serwisowa, 1 właściciel 
w Polsce i w Niemczech, w Polsce 
od lutego 2008, NOWE: klocki i 
tarcze hamulcowe przód i tył, kom-
pletny rozrząd, opony letnie 16”, 
duży przegląd klimatronic, bezwy-
padkowy, cena 44 000 zł, ogłosze-
nie prywatne, tel: 0605 522 340,W 
CENIE DIAGNOSTYKA STANU TECH-
NICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możli-
wość wysłania zdjęć na maila.

•  Zimówki 2 – 100zł, letnie 4 - 200zł, 
225/55/16-Michelin. Audi 100, gaz, 
kombi, 1993; Escort 1,3 gaz, 1990 
na części. Tel. 500 82 64 64. 

• Opel Kadet łezka 1986 r., wspo-
maganie kierownicy, hak, spalanie 
4,7/100 km, OC + przegląd, stan 
dobry, 1300 zł. Tel. 728 514 087.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., poj. 1,9 
TDI, cena 6500 zł. Tel. 882 854 667.

• Sprzedam 4 opony zimowe z fel-
gami R14/175/70. Tel. 507 356 117. 
Tanio. 

rolNICTWo
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam gołębie GILE DROBNE. 

Tel. 600 262 231.
• Sprzedam ciągnik Ursus C-360, ta-

lerzówkę, przyczepy 4,5 t, kosiarkę 
rotacyjną, deszczownię szpulową 
z konsolą, rury aluminiowe (fi 110), 
wężyki do nawadniania kropelko-
wego. Tel. 0695 18 30 33.

• Siano, sianokiszonkę w balo-
tach za rozsądną cenę kupię. Tel. 
721 377 634.

• Sprzedam rower 3 kołowy nowy i 
ciągnik Fergusson International 47 
KM. Tel. 606 312 832.

• Kupię siano. Tel. 602 267 382.
• Sprzedam gołębie i żyto. Tel. 091 39 

18 307.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• dYWaNoPraNIe. 0�0� ��� 1��.
• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0�0� �1� ��1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�0� 
��� 1��.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
y). Tel. 0�0� ��� 1��.

• maSaŻ. 0�9� 1�� ��9.
• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona �. 091 �9 �0� 1�.
• KREDYT GoTÓWkoWY – oferty 

bankowe. Tel. 695 770 724.
• Zespół muzyczny aCord – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. �0� �0� 0�9

•  remoNTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• mIX remoNToWo-BUdoWlaNY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 
Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
�0� 9�1 �0�.

• remonty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. �0� ��� 1��.

• NaPraWa rTV Sawicki, K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• Usługi samochodowe: blacharstwo 
– lakiernictwo i mechanika samo-
chodowa. Kompleksowa diagno-
styka elektroniki i mechaniki pojaz-
du. Tel. 723 844 223, 696 845 758.

• docieplenia budynków ze-
wnętrznie i wewnętrznie, malo-
wanie, szpachlowanie, regipsy, 
hydraulika, elektryka, glazura, 
terakota, ekskluzywne wykoń-
czenia wnętrz, szpachle deko-
racyjne i inne. Tel. �09 �0� ��1, 
�0� 1�8 ��8, �8� 188 1��, 
�9� �1� 80�.

• lakiernictwo, blacharstwo, konser-
wacja podwozi. Tel. ��1 �8� ���.

• Usługi ogólnobudowlane - docie-
planie budynków, malowanie, gla-
zura i terakota, hydraulika, regipsy, 
podłogi, tel. 600 626 268.

•  Remonty mieszkań 880 513 171. 
•  Wykończenia wnętrz 511 102 684. 
•  Remonty dachów 511 102 684. 
• Pisanie prac semestralnych oraz 

maturalnych. Tel. 609 392 482.
• Transport ogólny busem sprinte-

rem 1 zł za km. Tel. 514 740 538.
• Organizowanie kuligów. 607 73 98 

66.
• Tynki maszynowe, regipsy. 

�00 ��� �11.
• ProFeSjoNalNY WIZaŻ - ma-

kIjaŻe: ŚlUBNe, dZIeNNe, 
WIeCZoroWe, okolICZNoŚ-
CIoWe. NoWe TreNdY makI-
jaŻU STUdNIÓWkoWeGo! Tel. 
�8� �9� 80�.

• Szpachlowanie, malowanie,panele 

podłogowe, ścienne, wymia-
na instalacji elektrycznej. Tel. 
519 687 317.

• Kompleksowe wykończenia 
wnętrz, dachy. Szybko, tanio, solid-
nie. Tel. 697 612 803, 784 188 147, 
603 621 714.

• TIPSY – ŻeloWe – TaNIo. Tel. 
�09 �� �� ��.

PraCa
• Potrzebne panie do opieki w Niem-

czech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika i 

lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 
39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni kelne-
ra, kelnerkę Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię pracowników (małżeń-
stwo) na fermę drobiu. Dobre wa-
runki płacowe i mieszkaniowe. Tel. 
0502 562 378.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
722 164 109.

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 091 39 21 373, 
091 39 27 122.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
509 606 852.

INNe
• kredYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-

wek@vp.pl
• Owczarki niemieckie – szczenięta 

czarno – podpalane po rodzicach z 
rodowodem, ojciec szczeniąt – wnuk 
zwycięzcy świata oraz 8 miesięczny 
z rodowodem. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam tanio pościel z wełny 
owczej, nową, firmy „WOOLMARK”. 
Tel. 606 235 584.

• Sprzedam łóżko piętrowe. Tel. 
691 841 332.

•  Sprzedam TV 21 Lg cena 490 zł. tel. 
605 522 340. 

•  Sprzedam aparat fotograficzny FUJI 
FILM FINE PIX 56500, gwarancja. 
Cena 1280,00 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam wersalkę, stan bdb, cena 
480 zł, 605 522 340.

• Kupię parawan rozkładany. Tel. 798 
84 33 06.

• Zgubiono kluczyki od samochodu 
GM. Tel. 662 008 658.

• Pilnie i tanio sprzedam wyposa-
żenie sklepu spożywczego: 2 lady 
chłodnicze, regały metalowe re-
gulowane, 2 wagi elektroniczne, 
metkownicę, chłodziarkę, szklane 
półki na słodycze. Wiadomość pod 
elefonem 601 212 335.



Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1��1-��.11.�008 r. 

I.N.K. Volt
usługi elektryczne

    • tanio
 • szybko
  • solidnie

tel. 504 005 800

ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SPrZedaŻ CZĘŚCI 

NoWYCH I UŻYWaNYCH

AUTO – TOP
U nas w sprzedaży:

- szyby samochodowe / montaż szyb
- części blacharskie i mechaniczne
- opony, wymiana oleju gratis
Nowogard, ul. 091 39 20 131 

kom. 0601 860 716

AUTO-MYJNIA
Kinga i Aga

Czynne od pn. – pt. 8.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 17.00

Nowogard, ul. Zamkowa �, 
Tel. �0� ��� 80�

Zapraszamy   Myjnia ręczna ogrzewana

Wynajmę 
komfortową halę 

ogrzewaną ok. 700 m kw z biurami 
i pomieszczenia gospodarczo-sa-
nitarne, włącznie z terenem 0,5 ha 
w Nowogardzie. Tel. 668 989 393.

reklama

reklama

Klątwy, uroki, egzorcyzmy...
Na goleniowskim portalu internetowym, w dziale ogłoszeń można 

przeczytać taki oto anons: Zdejmowanie klątw i uroków z osób, domów, 
biur, firm, terenów pod zabudowę wraz z oczyszczaniem energetycz-
nym. Bezpłatne badanie... 

Jest także wyjaśnienie.
Jak zdjąć klątwy, zdejmowanie 

klątw i uroków, odczynianie klątw i 
uroków, klątwy, uroki, egzorcyzmy. 
Te wszystkie pytania i stwierdzenia 
zmierzają do jednego - czujemy, 
że ktoś lub coś w naszym mieszka-
niu, domu, biurze, firmie blokuje 
prawidłowy obieg energii, nasze 
zdrowie fizyczne i psychiczne, re-
lacje międzyludzkie, harmonijny 
rozwój i finanse firmy. To wszystko 
świadczy o tym, że na nas lub na w/w 
przestrzenie naszych działań została 
nałożona klątwa lub został rzucony 
urok. W takim przypadku trzeba 
sprawdzić czy tak jest i po potwier-
dzeniu przystąpić do zdejmowania 
klątw lub uroków czy szeregu innych 
zanieczyszczeń energetycznych, 
które również mogą wystąpić. W 
tym celu należy dostarczyć zdjęcie 
osoby / nie starsze niż 5 lat / z wpi-
sanym imieniem i nazwiskiem, datą 
urodzenia i miastem zamieszkania. 
Jeżeli dotyczy to mieszkania, domu, 
biura, firmy, terenu pod zabudowę to 

konieczne będzie dostarczenie planu 
pomieszczeń lub terenu albo ksera 
rysunku technicznego dotyczące-
go tych lokalizacji z naniesionym 
przez właściciela wpisem imienia i 
nazwiska, datą urodzenia i adresem 
obiektu. Powyższe materiały nale-
ży dostarczyć osobiście, listownie 
lub elektronicznie na adres e-mail 
daruzdrawiania@tlen.pl. Po ich 
dostarczeniu przystępujemy do 
badania energetycznego na okolicz-
ność wystąpienia klątw, uroków czy 
innych blokad lub zanieczyszczeń. 
Badanie energetyczne jest bezpłatne 
i wykonujemy je na odległość. Po 
potwierdzeniu i uzgodnieniu ze zle-
ceniodawcą warunków wykonania 
zlecenia, przystępujemy do zabiegu 
zdejmowania klątw i uroków oraz 
do oczyszczania energetycznego. 
Zabieg zdejmowania klątw i uroków 
oraz oczyszczanie energetyczne jest 
usługą płatną zgodnie z cennikiem 
i jest wykonywany na odległość i 
w gabinecie. Dane osobowe zlece-
niodawcy oraz jego adres e-mail, 
będą przetwarzane wyłącznie w 
celu należytego wykonania zlecenia. 
Zleceniodawcy przysługuje prawo 
wglądu do swoich danych osobo-
wych i prawo ich poprawienia w 
każdym czasie.

Jak widać każdy sposób na zara-
bianie pieniędzy jest dobry – nawet 
w XXI wieku...

LMM
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akUmUlaTorY
ul. Boh. Warszawy 10� • NoWoGard

www.autopart.pl

OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

wysokie kwoty przy niskich dochodach
bez zabezpiecze bez US i ZUS

NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE
WST PNA DECYZJA KREDYTOWAW 1MINUT

72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

Poszukujemy kandydata 
na stanowisko 

Specjalisty ds. BHP 
Główne obowiązki: 
- wykonywanie wszystkich niezbęd-
nych działań w zakresie BHP, 
- szkolenie personelu firmy z zakresu 
BHP, 
- prowadzenie dokumentacji zgodnej 
z procedurami BHP, 
- udział w ustalaniu okoliczności 
i przyczyn wypadku.
Możliwość pracy 1 dzień w tygodniu.

Oferujemy: umowę zlecenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl

Kontakt 091 5792918

Informujemy, że 

1� stycznia �009 r.
wtorek w godz. 10.�0 - 11.�0 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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 Witamy wśród nas...

Pola córka Doroty 
i Miłosza Kondraciuk 
ur. 17.12.08 
z Nowogardu

Córka Anity 
i Arkadiusza Rybus ur. 
17.12.08 
z Nowogardu

Syn Marleny i Łukasza 
ur. 18.12.08 
z Nowogardu

Syn Natalii i Kacpra 
Pieróg ur. 18.12.08 
z Dobrej

Syn Justyny i Daniela 
ur. 19.12.08 
z Kulic

Syn Sylwi i Rafała 
ur. 22.12.08 
z Kulic

Syn Joanny 
Szafrańskiej Sagan
 ur. 20.12.08 
z Rekowa

Syn Emilii Bartulewicz 
ur. 21.12.08 
z Nowogardu

Syn Renaty 
Topolskiej 
ur. 23.12.08 z Redła

Syn Olgi Płuciennik 
ur. 27.12.08 
z Kościuszek

Córka Barbary 
Mantur 
ur. 27.12.08 
z Sielska

Syn Barczak Justyny 
ur. 29.12.08 
z Nowogardu

Syn Moniki 
Miller-Młyńskiej 
ur. 2.01.09 z Polic

Syn Grażyny Sienickiej 
ur. 2.01.09 
z Pucic

Syn Anny Madej 
ur. 2.01.09 
ze Szczecina

Córka Olimpi 
Bednarczyk ur. 
2.01.09 
ze Szczecina

Córka Marianny 
Wasilewskiej 
ur. 5.01.09 
z Bieńczyc

Człowiek zasypia i... po prostu się 
już nie budzi

Każdego roku z powodu zatrucia 
tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt 
osób. Statystyki podają, że jest ich 
zdecydowanie więcej niż w wyniku 
zatrucia lekami. Najczęstszym źród-
łem zatruć tlenkiem węgla bywa nie-
sprawna domowa instalacja gazowa, 
nieszczelne piece i przewody komi-
nowe. Są już wprawdzie dobre urzą-
dzenia do wykrywania tlenku węgla, 
ale kosztują kilkaset złotych, stąd są 
słabo rozpowszechnione. Tlenek wę-
gla, zwany inaczej czadem, to bezbar-
wny, bezzapachowy gaz, bardzo silnie 
toksyczny. Do organizmu dostaje się 
przez drogi oddechowe, a potem w 
płucach, wchodząc w reakcję z hemo-
globiną, tworzy tzw. karboksyhemo-
globinę. W tym momencie stanowi za-
grożenie dla wszystkich organizmów, 
które wykorzystują hemoglobinę do 

transportu tlenu, powodując niedo-
tlenienie tkanek. Przy dużym stężeniu 
w ciągu kilku minut może doprowa-
dzić do nieodwracalnych zmian w 
organizmie człowieka. Około 20 mi-
nut ekspozycji tlenku węgla na ludzki 
organizm wystarczy, by doprowadzić 
do zgonu. Jeśli mamy do czynienia z 
bardzo dużymi stężeniami tlenku wę-
gla w pomieszczeniach zamkniętych, 
śmierć może nastąpić błyskawicznie. 
Niestety, przy wysokich stężeniach 
czadu nie występują żadne sygnały 
ostrzegawcze. Osłabienie oraz utrata 
przytomności następują tak szybko, 
że uniemożliwiają ucieczkę z zacza-
dzonego pomieszczenia. Na zgubne 
działania czadu w szczególności na-
rażeni są ludzie starsi, chorujący na 
serce, mający kłopoty z oddychaniem 
oraz dzieci.

Powikłaniami po zatruciu tlenkiem 
węgla są zmiany zwyrodnieniowe w 

ośrodkowym układzie nerwowym, 
nerwobóle, niewydolność płuc, po-
gorszenie pamięci czy zdolności kon-
centracji. Przy silnym stężeniu tlenku 
węgla, około 70 % w powietrzu, wy-
starczy 6-7 minut, by zmiany, jakie zaj-
dą w organizmie, stały się nieodwra-
calne. – Pojawiają się silne bóle, utrata 
pamięci, stany depresyjne, całkowita 
lub częściowa utrata mowy, słuchu, 
smaku, węchu, wzroku, trwałe uszko-
dzenia mięśnia sercowego. Nękać 
nas mogą halucynacje, zaburzenia 
orientacji bądź spowolnienie ruchów. 
Ponadto trwale mogą zostać także 
pląsawica, demencja, porażenia oraz 
psychozy. 

Niestety, chociaż konsekwencje by-
wają tak tragiczne, za większość zatruć 
tlenkiem węgla odpowiedzialne są 
same ofiary. – Przed zimą uszczelniamy 
zazwyczaj wszystkie szpary w miesz-
kaniu. Ludzie zatykają kratki wenty-
lacyjne w ścianie i drzwiach, lufciki w 
oknach, nawet dziurki od klucza. Nie 
powinno się tego robić. W mieszkaniu 
musi być cyrkulacja powietrza. Przez 
nadmierne uszczelnianie likwiduje 
się naturalny ruch powietrza. Wtedy 
włączając w kuchni czy w łazience 

piecyk, emitowane z niego spaliny nie 
mają ujścia na zewnątrz. A w niewiel-
kim pomieszczeniu szybko zużywa się 
tlen. Piecyk gazowy w małej łazience 
bez przewodu kominowego, w ciągu 
jednej minuty może wytworzyć 29 de-
cymetrów sześciennych tlenku węgla. 
To dawka śmiertelna. Strażacy apelują 
– jeśli z niewiadomych przyczyn po-
czujemy się w mieszkaniu źle, jest to 
sygnał, że coś może być nie tak. – Nie 
wolno takich sytuacji lekceważyć. 
Szybko należy przewietrzyć mieszka-
nie. Jeśli poczujemy się źle w łazien-
ce, natychmiast należy z niej wyjść. 
Wystarczy bowiem kilka oddechów, 
żeby stracić przytomność. Poza tym 
każdą taką sytuację trzeba zgłosić ko-
miniarzowi. Kontrola oraz czyszczenie 
kominów to ich domena. Te jednak 
pozostawiają wciąż sporo do życze-
nia. Na niektóre dachy kominiarze nie 
wchodzą nawet przez lata. Od admini-
stratorów budynków wielorodzinnych 
kontrolę przewodów wyegzekwować 
może powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego, niestety takiej władzy 
nie ma już w przypadku właścicieli 
domów jednorodzinnych.

Strażacy ostrzegają  
przed czadem
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Okradli Antczakową

Wczoraj na przykład zgłosiła się na posterunek na-
uczycielka z naszego liceum. Ktoś jej ukradł port-
fel, w którym z cenniejszych rzeczy były tylko dwie 
karty kredytowe, a ściślej mówiąc: debetowa i kre-
dytowa. Zaczęła lamentować, jakby się jej chałupa 
paliła. Zorientowałem się, że pomyliła komisariat 
z bankiem.

–Pani Antczakowa – tłumaczę mojej byłej na-
uczycielce. – To, że ukradli pani karty, nie znaczy, 
że ukradli pieniądze. Spokojnie. Trzeba szybko 
zadzwonić do banku i zablokować karty. Sam ta-
kich kart używam, to z grubsza się orientuję, jak 
postępować, gdy któraś zaginie. Banki monitorują 
większe płatności z karty. W ubiegłym roku przed 
Bożym Narodzeniem kupowałem meble za kilka 
tysięcy i płaciłem kredytówką. Ledwie wyszedłem 
z salonu, a już miałem telefoniczne pytanie z ban-
ku: czy pan wie, że kilka minut wcześniej z pańskiej 
karty wydano 4 tys. zł? – Wiem – odpowiedziałem 
i z niekłamaną satysfakcją pomyślałem: zawodowcy. 
Poczułem się tak bezpiecznie, jak na komisariacie.

Obie karty były na PIN, więc zapytałem Antcza-
kową, czy numery miała zapisane flamastrem na 
kartach. Pytanie wcale nie było głupie, gdyż wiem 
z doświadczenia, że ludzie tak właśnie robią, albo 
trzymają w portfelu kartkę z numerem. – Nie, nie 

– odparła. – Na pewno nie, bo mam je w głowie, co 
zresztą bywało przyczyną problemów – stwierdziła 
Antczakowa. Upewniło mnie to w przekonaniu, że 
źle nie jest, bo bez PIN-u nie da się wyjąć pieniędzy 
z bankomatu.

Cwaniaczek kelner

Kart trzeba strzec, nie można ich spuścić z oczu. 
Pamiętam, jak nasz policyjny ekspert opowiadał 
mi o węgierskich kelnerach cwaniaczkach. Nigdy 
tego nie widziałem, ale skoro fachowiec tak twier-
dzi, to musi mieć rację. Otóż wspomniani kelnerzy 
mieli gdzieś w marynarce zaszyty miniaturowy 
skaner. Przeciągali w jego okolicy kartę i w ten 
sposób zczytywali dane, które później wykorzy-
stywali do okradania klientów w bankach. Kiedyś 
wojewódzka przysłała nam instrukcje o tym, jak 
złodzieje elektroniczni przechwytują informacje 
z bankomatów. Były nawet zdjęcia, więc dobrze 
to pamiętam. Na bankomacie, tuż nad klawiaturą, 
umieszczali coś w rodzaju listwy, która wyglądała 
na integralny element urządzenia. W listwie była 
minikamera bezprzewodowa, która śledziła wpisy-
wany PIN. Złodzieje siedzieli w samochodzie, od-
bierali dane z kamery, później okradali delikwenta 
z karty i robili z niej użytek w bankomacie. Zanim 
więc pobierze się gotówkę „ze ściany”, trzeba się 
dobrze rozejrzeć i sprawdzić, czy na bankomacie 
nie ma podejrzanych urządzeń.

Zakupy przez Internet

Andrzej, syn naszego posterunkowego, od ładnych 
kilku lat wszystkie pieniądze trzyma w kompute-

rze, tzn. ma w banku normalne konto, ze trzy karty, 
i monitoruje je przez Internet. Wyrobił sobie np. 
specjalną kartę do zakupów internetowych. Wyglą-
da jak każda inna, ma swój numer, na niej nazwisko 
itp. Na co dzień jest pusta, nie ma na niej nawet zło-
tówki. Jak już Andrzej podejmie decyzję o zakupie, 
loguje się w banku, przelewa na nią odpowiednią 
kwotę, a następnie kupuje coś w sklepie interne-
towym. Przy każdym zakupie postępuje tak samo. 
Może to i kłopotliwe, ale bezpieczne, bo nawet jeśli 
ktoś przechwyci numer, to nie zrobi z niego użytku, 
gdyż karta będzie pusta. Taka karta jest więc swo-
istym jednorazowym środkiem płatniczym.

Pieniądze często są motywem przestępstwa. 
Gdyby wszyscy mieli konta bankowe i ograniczyli 
obrót gotówki, mniej byłoby napadów na listonoszy, 
kieszonkowców, włamań. U nas w mieście sporo lu-
dzi nie ma konta w banku. Pewnie opatrznie myślą: 
nie mam konta – nie mam problemów...

Inżynier od finansów

Nazywam go inżynierem finansowym, bo to, co wy-
prawia ze swoim internetowym kontem bankowym, 
jest godne podziwu. Na przykład wszystkie wolne 
środki przelewa na specjalne wysoko oprocentowa-
ne konto, a do bieżących płatności zostawia tylko 
tyle, ile trzeba. W dodatku wszystkie płatności 
ustawia w komputerze tak, by trafiły do odbiorcy 
tuż przed terminem. Limit na karcie debetowej też 
sam ustawia przez komputer i zwykle jest to nie-
wielka kwota, rzędu 100 zł. Jeśli utraci kartę, to 
w najgorszym przypadku straci tylko tyle. W sytu-
acji, gdy Andrzej chce podjąć większą kwotę, przed 
udaniem się do bankomatu jednorazowo podwyż-
sza limit i pobiera gotówkę.

On nigdy nie ma większej gotówki przy sobie, 
świadomie narażając się na miano sknery. Twierdzi, 
że pieniądz ma procentować na koncie, a nie mar-
nować się w portfelu. Kupuje tylko na kartę kredy-
tową, dzięki czemu ma pełną kontrolę wydatków 
i więcej oszczędności. Rzeczywiste wydatki kredy-
tuje sobie aż do 53 dni.  Po tym terminie wszystko 
spłaca co do grosza, unikając okresu odsetkowego. 
Od kilku lat nie był w banku. Wypłatę otrzymuje na 

konto, wszystkie płatności – np. czynsz, opłaty za 
prąd – reguluje przelewem z konta internetowego. 
Płatności ustawia w komputerze nawet na rok do 
przodu (np. za abonament radiowo-telewizyjny), 
dzięki czemu szybko może się zorientować, jakie 
ma stałe płatności w najbliższych tygodniach.

Chcesz poznać więcej rad aspiranta Fortuny? 
Zadać mu pytanie? Skomentować jego wypowiedzi? 
Odwiedź blog internetowy: www.fortunaradzi.pl

Polacy mają ok. 27 milionów kart bankowych, 
z czego ok. 9 milionów stanowią karty kredytowe. 
Zadłużenie Polaków poprzez karty kredytowe wy-
nosi ok. 10 miliardów zł. Połowa posiadaczy kart 
nie spłaca zobowiązań w okresie odsetkowym.

Z analiz prowadzonych w Departamencie Syste-
mu Płatniczego NBP wynika, że Polacy preferują 
gotówkę w płatnościach za rachunki masowe 
(energia, telefon, woda, gaz itd.). Ponad 75 proc. 
płatności jest wykonywanych w sposób gotówkowy, 
19 proc. – bezgotówkowy i około 4,5 proc. w inny 
sposób, niezadeklarowany w badaniu. Najczęściej 
opłacamy rachunki na poczcie (ok. 30 proc.), go-
tówką w kasie znajdującej się w punkcie obsługi 
klienta lub u inkasenta (ok. 28 proc.), przelewem 
w oddziale banku (7,6 proc.), przelewem przez 
internet (7,5 proc.), gotówką w kasie własnego 
banku (5,4 proc.) i gotówką u pośrednika/agenta 
w punkcie finansowym, sieci hipermarketów lub 
sklepów (5,3 proc.).

Rodzaje kart bankowych

Karta bankomatowa – służy do dokonywania wy-
płat gotówki w bankomacie bądź innych operacji, 
jak np. doładowanie konta telefonu komórkowego. 
Karta płatnicza – służy do przeprowadzania trans-
akcji bezgotówkowych w punktach handlowo-
usługowych. Praktycznie każda karta płatnicza 
posiada funkcje karty bankomatowej.
Karta wstępnie opłacona – zwana elektroniczną 
portmonetką. Środki, jakie możemy wydać z uży-

ciem tej karty są w niej zakodowane w postaci 
odpowiednich impulsów. Karty te są wykorzysty-
wane jako telefoniczne, parkingowe, do telefonów 
komórkowych.
Karta wirtualna – służy do dokonywania transak-
cji w Internecie. Nie można realizować nią tran-
sakcji w bankomatach oraz zwykłych punktach 
handlowo-usługowych.
Karta debetowa – rozliczenie transakcji z użyciem 
karty następuje po otrzymaniu przez bank informa-
cji o jej przeprowadzeniu. Okres ten może wynosić 
od kilku sekund do kilku dni. Aby skrócić ten okres 
i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno posiadacza 
karty, jak i swoje, banki blokują środki na rachun-
ku posiadacza karty na podstawie tzw. autoryzacji 
transakcji. Oznacza to, że od momentu wykonania 
transakcji aż do momentu jej rozliczenia z rachun-
ku kwota transakcji jest zablokowana na rachunku 
posiadacza karty. Kartą debetową możemy posłu-
giwać się do wysokości przyznanego limitu, nieza-
leżnie od wysokości środków na rachunku.
Karta kredytowa – na podstawie dokumentów  
bank ocenia zdolność kredytową i ustala wyso-
kość limitu kredytowego. Posiadacz karty może 
wykonywać transakcje do wysokości przyznanego 
limitu kredytowego. Raz w miesiącu bank sumuje 
wszystkie transakcje i wysyła posiadaczowi karty 
zbiorcze zestawienie jego transakcji oraz kwotę 
zaciągniętego kredytu. Bank nie nalicza odsetek 
od kredytu, jeżeli został on spłacony w określo-
nym terminie (np. dwóch tygodni od otrzymania 
miesięcznego zestawienia). Przyznany przez bank 
kredyt jest kredytem odnawialnym.
Karta z odroczonym terminem płatności – zbliżo-
ne zasady funkcjonowania do karty kredytowej. Do 
jej uzyskania zwykle nie trzeba posiadać rachunku 
bankowego. Bank może zażądać przedstawienia 
gwarancji na określoną kwotę, np. w postaci lo-
katy terminowej. Raz w miesiącu bank wysyła ze-
stawienie transakcji wykonanych z użyciem karty. 
Posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty całości 
zadłużenia w określonym czasie, np. w ciągu dwóch 
tygodni od daty otrzymania zestawienia.
Karta obciążeniowa – warunkiem wydania karty 
jest posiadanie rachunku w danym banku przez 
określony czas, np. trzy miesiące. Bank analizuje 
dochody oraz sprawdza, czy rachunek jest wyko-
rzystywany w sposób prawidłowy. Po upływie tego 
czasu bank wydaje kartę i ustala indywidualny 
limit wydatków.  Posiadacz karty może w ciągu 
miesiąca wykonywać transakcje do wysokości tego 
limitu (niezależnie od kwoty, jaka znajduje się na 
jego rachunku). Określonego dnia bank sumuje 
wszystkie transakcje wykonane z użyciem karty 
i samodzielnie obciąża kwotą transakcji rachunek 
posiadacza karty. Najczęściej w przypadku kart 
obciążeniowych bank nalicza również prowizję od 
wszystkich transakcji (np. 1%) za to, iż kredytował 
wydatki posiadacza karty. 

Kasa do ręki czy na konto? 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać w wo-
jewódzkiej z policjantami z Paryża. Przyjechali na 
zaproszenie szefa i przy tanim francuskim winie 
wyciągali różne zawodowe ciekawostki. Są np. we 
Francji policjanci, którzy piszą służbowego bloga. 
Opowiadają, jak łapią złodziei, ścigają kierowców, 
nie koloryzują, nie fantazjują, umieszczają na stro-
nie też filmy. Sprawdziłem w Internecie – praw-
da, komentarzy dużo. Życie samo pisze ciekawe 
historie, więc ludzie to czytają. Pomyślałem, że 
i ja, skromny aspirant policji, mógłbym prowadzić 
bloga. Wiele w robocie się dzieje, dużo mógłbym 
wieczorami napisać... 

Fortuna radzi… o bezpieczeństwie obrotu gotówkowego i kartach kredytowych
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KONKURS
Do wygrania carskie monety z czystego złota 
i ponad 1000 atrakcyjnym upominków.

Nagrodzimy osoby, które nadeślą najciekawsze 
i najpełniejsze odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Podaj nazwę banku, któremu powierzył-
      byś swoje pieniądze.
2. Wolisz płacić kartą czy gotówką?
3. Ile bankomatów jest w Twoim mieście? 
      Podaj nazwę tego miasta.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: konkurs@fortunaradzi.pl
Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

›
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BIaŁe WSPomNINIa
W białej pościeli przy mnie odpocznij,
Powspominamy śnieg zeszłoroczny...

SaNNa W GÓraCH
Po górzystej krętej szosie,
Ciąży koniom bieg.
A my mamy wszystko w nosie,
Byle padał śnieg.
Siedząc sobie w ciepłych saniach,
Widząc wokół las,
Nie myślimy o zadaniach,
Bo to ferii czas.
Pokonujmy góry, doły,
Niech trwa sanny szał,
Nim wrócimy znów do szkoły,
By nałapać pał.
Gnajmy choćby do świtania,
Nic, że stromy stok.
Nie spotkamy się w tych saniach,
Wcześniej niż za rok.

a To TYlko SaNNa
Konie rżą. Śnieg lśni.
Całość mego „ja”
Krzyczy: Dobrze mi,
Póki sanna trwa!
Smaga mróz jak bicz,
Dźwięczą dzwonki sań.
Oto super kicz,
Z kilku prostych zdań.

WYZNaNIe
Prosisz o szczerość? To się chwali,
Nie jesteś cudem wśród dam rzesz.
Pragniesz abyśmy się rozstali?
Więc coś ci powiem – rób jak chcesz!

jedZIe PoCIĄG Z daleka
Niestety podróż się skróciła niebywale,
Za sprawą paru oprychów w przedziale.

Rozwiązania krzyżówki nr 48 – ŻYCZENIA 
I PREZENTY – nadesłali: Maria Gortat, Teresa 
Młynarska, Andrzej Czarnowski, Józef Dobro-
wolski, Halina Kawczyńska, Jerzy Zawadzki, Jerzy 
Siedlecki, Bogdan Krystkiewicz. 

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
Bogdan Krystkiewicz z Dadrowy,
Jerzy Zawadzki z Orzechowa,
Teresa Młynarska ze Słajsina.

Gratulujemy!

Rozwiązania krzyżówki nr 49 – NOWY ROK 
NOWE NADZIEJE – nadesłali: Adam Stefański, 
Pelagia Feliksiak, Alicja Wypych, Maria Gortat, 

Franciszek Palenica, Iwona Kochelska, Rafał Wło-
dek, Magdalena Czupryńska, Krystyna Tretiak, 
Władysław Kubisz, Ryszard Gutowski, Stanisława 
Pokorska, Halina Szwal, Józef Górzyński, Barbara 
Bartosik, Halina Stefańska, Jerzy Siedlecki, Bogu-
miła Urtnowska, Halina Kawczyńska, Andżelika 
Nizio, Szczepan Falaciński,Grażyna Kosmalska, 
Jerzy Zawadzki.

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
Maria Gortat z Czermnicy,
Adam Stefański z Nowogardu,
Franciszek Palenica z Nowogardu.

Gratulujemy!
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWÓZ oSÓB - romaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY od PoNIedZIaŁkU do SoBoTY:
Trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), �.10(1-6), 
�.�0(D), �.00(1-6), �.��(7), �.�0(7), �.��(1-6), 8.00(1-6), 8.�0 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.�0(D), 11.��(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.�0(7),1�.�0(7), 1�.��(1-6), 1�.��(D), 1�.�0(D), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 
1�.��(1-6), 1�.��(D), 1�.�0(1-6),1�.�0(D), 1�.�0(D), 18.��(D), 
19.1�(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard �.�0(1-6), �.�0(1-6), �.��(1-6), 8.00(1-6), 
8.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.��(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 1�.0�(1-6), 1�.�0(D), 1�.00(7), 1�.��(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.�0(1-6),1�.��(D), 1�.10(D), 1�.1�(D), 1�.0�(1-6), 1�.��(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.�0(D), 19.00(D), 19.��(D), 19.�0(1-6), �0.1�(D), 
�1.�0(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa lINIa mIkroBUSoWa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

rozk£ad jazdy PkP do 14 grudnia br. 

Informacja PkS 
091 �9-�1-88� lub 091 ��-98-�1�

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

Cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 08.01.2009r.
oFerTY PraCY 
PUP GoleNIÓW, 
FIlIa NoWoGard
1. Rejestratorka medyczna
2.  Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3.  Ortoptysta-sprzedawca

oFerTY PraCY Z rejoNU
1. Ślusarz-spawacz  (Pyrzyce)
2.  Pracownik produkcji (Kukinia) 

regularna linia meTro        tel. �0� �19 �00
Nowogard - Szczecin
4.40FP, 5.25FP, 8.10L1P, 9.25L1P, 11.55L1, 12.25L1, 15.00L1P, 
15.45L2, 17.00L, 21.00L2P 
Szczecin - Nowogard
6.45FP, 7.45FP, 9.35L1P, 10.45L3, 13.20L1, 15.25L1, 16.35L1P, 
18.15L, 22.25L2P
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 1��
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NALP
Przypominamy kibicom, że rozgrywki Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi 

Piłkarskiej osiągnęły poziom ćwierćfinałów. Mecze już w niedzielę, 11 
stycznia. Początek o godz. 13.00

 Pary ćwierćfinałowe:  
Seniorzy  -  WKS Denver Miętno, Łzy Sołtysa  -  WKS Probud Wyszo-

mierz, 
Bad Boys Juniors’94  - Tubisie,   Golputz  -  Budowlani. 
O miejsca 9-12 zagrają Czarne Chmury z WKS Sikorki i Dorado z He-

rosami.
O miejsca 13-16  Czarne Koszule Węgorza z Parasolem i Pampeluna Pe-

rejros z WKS Błotno
LMM

Okres przygotowawczy 
Olimpii

Amatorska Liga  
Siatkówki WKS

W sobotę, 3 stycznia rozegrano ostatnią rundę spotkań fazy zasadniczej.
Jej wyniki zadecydowały o końcowym układzie tabeli.

WKS Żabowo – Gang Olsena Węgorza 2 :3,
Max Żabowo – WKS Probud Wyszomierz 3 : 1,
Jantar Kościuszki – WKS Czermnica 2 : 3,
WKS Błotno – Wena Kikorze 0 : 3,
WKS Sikorki – Młode Wilki  3 : 0,
W zaległym meczu WKS Probud Wyszomierz pokonał Gang Olsena 3:1.
Tabela po rundzie zasadniczej:
1. WKS Czermnica 25 pkt, sety 27:8,
2. Max Żabowo – 23,  25:7,
3. WKS Probud Wyszomierz 21,  23:8,
4. Jantar Kościuszki 17,  19:13,
5. Gang Olsena Węgorza 16  20:13,
6. WKS Żabowo  14  18:17,
7. WKS Sikorki  10  12:18,
8. Wena Kikorze  6  9:21
9. WKS Błotno  3  3:24
10. Młode Wilki Nowogard  0  0:27
W dniu 17 stycznia rozegrane zostaną pierwsze mecze fazy finałowej.
O miejsca od 1 do 4 zagrają:
WKS Czermnica – Jantar Kościuszki (o godz. 18.00)
WKS Probud Wyszomierz – Max Żabowo (o godz. 17.00)
O miejsca od 5 do 8 zagrają:
Gang Olsena Węgorza – Wena Kikorze (godz. 16.00)
WKS Żabowo – WKS Sikorki (godz.15.00).
Zapraszamy kibiców!

Andrzej Kania
(opr. LMM)

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW Nowogard organizuje w dniu 17.01.2009 roku 

zawody wędkarskie spławikowe – podlodowe na jeziorze Nowogard. 
Zbiórka zawodników na placu przed DPS Smużyny o godz. 9.30.
Zapisy w sklepie „Wędkarz”do dnia 16.01.2009.

Zarząd

Bosman jedzie na Litwę
Drużyna seniorów swoje przygo-

towania do rundy wiosennej roz-
pocznie 17 dnia stycznia o godzinie 
16:00. Cykl przygotowawczy wypeł-
ni od 4 do 6 meczów sparingowych. 
Znamy już dwóch pierwszych rywa-
li Olimpii. 

- „Piętnastego lutego zagramy 
pierwszy mecz kontrolny z Błękit-
nymi Trzygłów natomiast tydzień 
później zmierzymy się ze Zniczem 
Wysoka Kamieńska. Kolejnych prze-
ciwników poznamy w najbliższych 
2 tygodniach” – informuje Paweł 
Kaczmarek.  

Ostatnim sprawdzianem, jaki cze-
ka „Olimpijczyków” będzie turniej 
liderów B- Klasy z regionu Szczeciń-
skiego. 

- „Rywalami naszego zespołu 
będą: Osadnik II Myślibórz, Spój-
nia Renice oraz Błękitni II Stargard. 
Wszystkie te drużyny mają aspiracje 
do awansu w swoich grupach” – wy-
jaśnia Kaczmarek. 

Orliki Olimpii Nowogard swoje 
treningi rozpoczęły już 7 Stycznia o 
godzinie 15:00 w szkole podstawo-
wej w Wierzbięcinie.

- „Pierwszymi sparing partnerami 
najmłodszych piłkarzy będą: Sarma-
ta Dobra Nowogardzka i Promień 
Mosty. Planuję również rozegranie 
od 1 do 2 turniejów” – powiedział 
Gracjan Golema. 

W drużynie trampkarzy nastąpiła 
zmiana trenera. Miejsce Kamila Nie-

radki zajął Jacek Szewc, który będzie 
odpowiedzialny za przygotowanie 
zespołu do rozgrywek. Wraz z no-
wym rokiem w Olimpii ma powstać 
kolejny zespół.  

- „Planujemy stworzyć drużynę 
juniorów, która od września miałaby 
wystartować w rozgrywkach organi-
zowanych przez Zachodniopomor-
ski Związek Piłki Nożnej. Jednak już 
teraz musimy rozpocząć zajęcia z 
młodzieżą” – zdradziła pani Prezes, 
Mirosława Wnuczyńska. 

-„Nowy zespół będzie przez ten 
czas ogrywać się i nabierać doświad-
czenia w meczach towarzyskich. 
Zgodnie wraz z całym zarządem 
zdecydowaliśmy, że opiekunem ju-
niorów zostanie Jarosław Kaczma-
rek. Więcej informacji na temat, 
kiedy rozpoczną się treningi będzie 
można uzyska na naszej stronie in-
ternetowej www.olimpiand.za.pl” 
– zakończyła pani Prezes.

W połowie lutego 20 osobowa 
grupa członków klubu sportowe-
go :Bosman”udaje się na 6-dniowy, 
sportowo-rekreacyjny pobyt na Li-
twie.

W programie zwiedzanie Kowna, 
Wilna, Troków i Niemeńczyka, a 
głównym celem jest udział w mię-
dzynarodowym turnieju piłkarskim 
oldbojów. Jest to największy w tam-
tym rejonie Europy halowy turniej 
dla weteranów. Wstępnie udział po-
twierdziły ekipy z Estonii, Rosji, Bia-

łorusi, Łotwy i z Polski tylko  „Bos-
man” (w ubiegłym roku w turnieju 
brał udział Górnik Zabrze).

Z tego co nam wiadomo turniej 
rozgrywany jest na dużej hali, grają 
składy 8-osobowe, a zespoły prezen-
tują wysoki poziom (często są to byli 
pierwszoligowcy). Czeka nas trudne 
zadanie.

Chcemy się jednak dobrze zapre-
zentować, powalczyć i co ważne na-
wiązać nowe kontakty.

Andrzej Szafran
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

12 stycznia 2009 r. godz. 16.30
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Bezpieczne ferie

Czytaj s. 4

Fundacja „Zdrowie”

Gdzie się 
podziało 
300 tys. zł?

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGarD

www.autopart.pl

JeDNOrODZINNe DOmY 
PreFaBrYkOWaNe

Nasze technologie:
- szkielet drewniany - klimapor 

- mur pruski -
Przedstawicielstwo Handlowe 

Nowogard, ul. Wileńska 11
Tel. 504 595 424

Tel. 091 392 16 16
Szczegóły na 

ostatniej stronie
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Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

„Domowy” 
złodziej

Kazimierz S. lat 47, został zatrzy-
many przez ochronę zakładu jak 
przerzucał przez płot skradzione 
elektronarzędzia.

 Do zdarzenia doszło w środę 
7 stycznia przed godziną 22-gą w 
Nowogardzie. Pracownik ochrony 
zakładu w którym mają być produ-
kowane biopaliwa zauważył jak ja-
kiś mężczyzna przerzuca coś przez 
ogrodzenie zakładu. Podbiegł do 
niego i zauważył że są to elektrona-
rzędzia . Zatrzymał tego mężczyznę 
i natychmiast powiadomił policję. 

Patrol z Komisariatu w Nowogar-
dzie osadził go w policyjnym aresz-
cie. Okazało się że jest to Kazimierz 
S. lat 47, mieszkaniec okolicznej 
miejscowości. Zdążył ukraść i prze-
rzucić przez płot dwa klucze udaro-
we, młot udarowy oraz przedłużacz 
elektryczny. Był on już wielokrotnie 
karany przez Sąd za przestępstwa 
kryminalne. Jak się okazało zatrzy-
many wcześniej pracował w tym za-
kładzie i bardzo dobrze orientował 
się gdzie znajdują się wartościowe 
rzeczy.

W piątek zatrzymanemu policjan-
ci przedstawili zarzuty dokonania 
kradzieży elektronarzędzi ogólnej 
wartości ponad 6 tys. zł. Grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 5.

 

  Policyjne przypadki

Zakochany 
złodziej...

Policjanci z Komisariatu w No-
wogardzie zatrzymali złodzieja 
samochodu. Powiedział że ukradł 
VW Passata z miłości do swojej 
dziewczyny. Grozi mu kara pozba-
wienia wolności do lat 10. 

Do zdarzenia doszło w nocy z 9/10 
stycznia 2008 roku. Właściciel jed-
nej ze stolarni działającej na terenie 
Nowogardu zgłosił włamanie i kra-
dzież samochodu marki VW Passat. 
Ktoś wyłamał drzwi do pomieszcze-
nia biurowego, zabrał z szafki klucze 
od VW i odjechał zaparkowanym na 
terenie stolarni pojazdem. 

Okazało się, że kradziezy pojazdu 
dokonał pracownik stolarni Andrzej 
K. lat 34. 

Jak potem zeznał policjantom sa-
mochód ukradł bo jest bardzo zako-
chany w swojej dziewczynie. Obiecał 
jej, że ją odwiedzi, a nie miał czym 
się do niej dostać bo ona mieszka w 
miejscowości oddalonej o kilka kilo-

metrów od Nowogardu. Kiedy stró-
żował w stolarni postanowił ukraść 
stojący tam samochód, a po kilku 
godzinach zwrócić auto i naprawić 
powstałe szkody. Jak postanowił tak 
zrobił. Właściciel stolarni w tym 
czasie przebywał za granicą. Jednak 
Andrzej K. miał pecha. Kiedy poje-
chał skradzionym autem do swojej 
dziewczyny w stolarni pojawił się 
właściciel, który powiadomił policję 
o kradzieży i włamaniu. Po jakimś 
czasie właściciel skontaktował się te-
lefonicznie z Andrzejem K. i ten mu 
wszystko opowiedział. 

Policjanci udali się pod adres 
dziewczyny, auto było zaparkowane 
pod domem, a Andrzej K. komplet-
nie pijany. 

Podczas przesłuchania zeznał, że 
wypił kilka piw i pół litra wódki po-
nieważ jego dziewczyna stwierdziła, 
że nie chce z nim być. Po wytrzeź-
wieniu policjanci przedstawili mu 
zarzuty dokonania włamania do sto-
larni i kradzieży samochodu. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności do 
lat 10. 
nadkom. Wiesław Ziemba, KPP Goleniów

5.01. godz. 16.00 Ogorzele
Ujawniono bezpańskiego psa, który 

został przetransportowany do zakładu 
weterynarii.

5.01. godz. 18.05 Brzozowo
Psy zagryzły pasącego się na pastwi-

sku cielaka.
6.01. godz.9.45 Nowogard ul. Wy-

szyńskiego 
Kolizja drogowa pomiędzy trzema 

samochodami osobowymi. Dwa z nich 
o marce Mercedes, trzeci Honda Civik. 
Sprawca nie uznał swojej winy, w związ-
ku z czym,  sprawa zostanie przekazana 
do sądu grodzkiego.

6.01. godz. 10.30 Nowogard ul. 
Boh. Warszawy

Nauczyciel ze szkoły LO II powia-
domił Policję o kradzieży z szatni 3 
telefonów komórkowych  oraz portfela 
na szkodę uczniów szkoły.

7.01. godz. 11.55 Nowogard sklep 
Netto

Zatrzymano sprawcę kradzieży skle-
powej, który został ukarany mandatem 
karnym.

7.01. godz. 14.35 Nowogard Plac 
Wolności

Kolizja drogowa pomiędzy samocho-
dem marki Mazda 323 i Audii. Sprawca 
został ukarany mandatem karnym.

7.01. godz. 5.15 Nowogard ul Dą-
browszczaków

Przez otwarte okno, dokonano zabo-
ru komputera typu laptop. Sprawca nie 
został ustalony.

7.01. godz. 16.50 Bodzęcin
Zawiadomienie o wybuchu pieca 

w piwnicy. Dwaj mieszkańcy domu, 
ojciec i syn zostali poszkodowani.

7.01. godz.17.40 Karsk
Miała miejsce kolizja drogowa po-

między autobusem PKS i srebrnym 
BMW. Kierujący pojazdem marki 
BMW, prawdopodobnie sprawca wy-
padku, oddalił się w kierunku Gol-
czewa. Wszyscy świadkowie proszeni 
są o kontakt z nowogardzkim komi-
sariatem.

7.01. godz. 19.45 Nowogard ul. 
Armii Krajowej 

W tracie jazdy zapalił się samochód 
marki Mazda 626. Auto spaliło się 
doszczętnie.

W trakcie dnia 07.01. miała miejsce 
kradzież telefonu komórkowego i 

pieniędzy w kwocie 235 zł. Kradzieży 
dokonano z recepcji Hotelu Kamena. 
Sprawcy nie ustalono.

8.01 godz.13.35 Glicko
Pani Regina O. powiadomiła, że pod-

czas remontu domu znaleziono pociski 
pistoletowe. Pociski zabezpieczono.

9.01. 13.35 
Pogotowie Ratunkowe powiadomiło 

o przetransportowaniu do szpitala w 
trakcie akcji porodowej, małoletniej 
(15 lat) Małgorzaty B.

9.01.godz. 14.00 Nowogard ul. 
Leśna 

Policja dostała powiadomienie, że 
Jerzy P. jest bez środków do życia i 
przez kilka dni nic nie jadł ani nie 
pił.  Po przyjeździe Policji pan Jerzy 
P. stwierdził, że daje sobie radę i nie 
potrzebuje pomocy.

9.01. godz. 21.00 Nowogard sklep 
Biedronka ul. 700–lecia

Pracownik ochrony zatrzymał spraw-
ce kradzieży sklepowej. Sprawca został 
ukarany mandatem w wysokości 500 
zł.

10.01. godz. 9.40 Nowogard ul. 
Słowackiego

W mieszkaniu ujawniono zwłoki Bo-
żeny S. Przybyły na miejsce zdarzenia 
lekarz, wykluczył udział osób trzecich. 
Zwłoki przekazano rodzinie.

10.01. godz. 21.00
Policja otrzymała powiadomienie o 

zaginięciu Jana S. lat 76, zamieszkałego 
w Węgorzy. Poszukiwany rzekomo 
miał się udać rowerem w kierunku 
Nowogardu. Chorował na nadciśnie-
nie i miażdżycę. Dotychczas nie został 
odnaleziony.

11.01. godz. 11.35 Nowogard ul. 
Gen. Bema

Zatrzymano nietrzeźwego rowerzy-
stę. Janusz N. w wydychanym powie-
trzu miał 1,7 promila alkoholu.

11.01. godz. 17.50 Nowogard ul. 
Bankowa

Dokonano zaboru czterech kołpa-
ków z samochodu osobowego marki 
Daewoo Tico. Sprawcy odjechali sa-
mochodem tej samej marki.

12.01. Nowogard PKN Orlen
Dokonano zaboru prawie 35 litrów 

paliwa o wartości około 113 zł. Kieru-
jący samochodem Audi A4 sprawca nie 
został dotychczas ustalony.

7.01. godz. 17.51 Karsk
Autobus uderzył w drzewo. Dwie 

osoby zostały poszkodowane. Straż 
zabezpieczyła miejsce zdarzenia.

7.01. godz. 19.38 Nowogard ul. 
Armii Krajowej

Pożar samochodu osobowego Maz-
da 626. Do pożaru doszło wewnątrz 
samochodu. Strażacy ugasili pożar.

8.01. godz.11.00 Nowogard ul. 
Nadtorowa

Pies uwięziony w studzience ka-
nalizacyjnej. Działania polegały 
na wydobyciu psa ze studzienki i 
przekazaniu dla lekarza weterynarii. 
Właściciela nie ustalono.
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reklama

Andżelice  
Grygorcewicz 

z okazji 18 urodzin 
najlepsze życzenia 

zdrowia, pomyślności 
na dalsze lata  

życzą 
dziadkowie 

Krystyna z Zygmuntem

ŻYCZeNIa

Kontrabanda 
w Czermnicy

Administrator portalu Goleniów 
net  pisze:

W Czermnicy (gmina Nowogard) 
celnicy i pogranicznicy zlikwidowali 
punkty nielegalnego handlu alko-
holem i papierosami. Przechwycili 
1148 paczek papierosów oraz 110 
litrów alkoholu, w tym 60 litrów spi-
rytusu bez polskich znaków akcyzy. 
Wartość lewego towaru oszacowano 
na blisko 9 tys. zł.- Mieliśmy sygnały, 
że w niektórych budynkach w Czer-
mnicy prowadzony jest nielegalny 

Nie będzie tanich obiadków...
Po wielu latach funkcjonowania swoją działalność kończy znajdująca 

się pod Ratuszem Restauracja Piwnica. Ma tam powstać izba pamięci po-
święcona Ziemi Nowogardzkiej.

Zakusy na zagospodarowanie 
pomieszczeń podratuszowych od 
dawna prezentował Franciszek Ka-
rolewski. Pod szyldem Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Nowogardzkiej 
chce on tam utworzyć muzeum (a 
może izbę pamięci) poświeconą 
Nowogardowi i okolicznym miej-
scowościom.  O rozwiązanie umo-
wy dzierżawy wnioskowali także 
niektórzy radni – nie podobał im się 

szyld lokalu i... kuchenne zapachy.
Umowy dzierżawy nie przedłu-

żono i od 2 lutego lokal będzie do 
wzięcia. Czy jest szansa na muze-
um?

Póki co nie będzie można skoczyć 
na obiadek – kłopot dla pracow-
ników Urzędu Miasta i... radnych. 
Przerwa w obradach Sesji jest zbyt 
krótka by szukać posiłku  w dalszej 
okolicy... LMM

handel alkoholem i papierosami - in-
formuje Monika Woźniak-Lewan-
dowska z Izby Celnej w Szczecinie. - 
Dlatego nasi funkcjonariusze i Straży 
Granicznej skontrolowali podejrzane 
punkty. 

W pierwszym skontrolowanym 
budynku i przyległych zabudowa-
niach alkohol i papierosy funkcjo-
nariusze znaleźli ukryte w różnych 
miejscach. W tym domostwie zna-
leźli 1045 paczek papierosów z ro-
syjskimi i ukraińskimi znakami ak-
cyzy oraz 90 litrów alkoholu, z czego 
60 litrów spirytusu rozlanego w pię-
cio-, i dziesięciolitrowe plastikowe 
butelki.

Co ciekawe te butelki miały kap-
sle zamknięte fabrycznie, co może 
wskazywać, że spirytus pochodzi 
z nielegalnej produkcji. Właściciel 
nielegalnego towaru zapewniał, że 
papierosy kupił po 5 złotych za pacz-
kę, spirytus po 30 złotych za litr, zaś 
pozostały alkohol - po 20 złotych za 
litr. 

W kolejnym skontrolowanym bu-
dynku funkcjonariusze znaleźli 113 
paczek papierosów również z akcy-
zą zza wschodniej granicy oraz 20 
litrów czterdziestoprocentowego al-
koholu. Całość towaru zabezpieczo-
no do dalszego postępowania.

Za nabywanie, handel czy ukry-
wanie nielegalnego towaru grozi 
grzywna, a nawet do 3 lat więzienia.

Wyszperał LMM

Minister Trzeciak 
zdymisjonowany?

O podejrzanych interesach wiceministra ochrony środowiska, pocho-
dzącego z Nowogardu Macieja Trzeciaka pisaliśmy na naszych łamach w 
listopadzie. Minister podejrzewany był o wykorzystanie swojej pozycji do 
prywatnych interesów – zameldował się fikcyjnie w gminie Recz, by wziąć 
udział w przetargu i kupić kilkaset hektarów ziemi rolniczej i w ten sposób 
otrzymać pokaźne środki dopłat unijnych.

W sobotę media podały iż minister Trzeciak złożył dymisję motywowaną 
…względami rodzinnymi. Teraz decyzja należy do premiera.

LMM

Minister Trzeciak (drugi od lewej) wśród 
laureatów Ekofilmu 2008.
Przed laureatami okazały puchar ufun-
dowany przez ministra.

Kolęda w Parafii Św. Rafała Kalinowskiego
Nowy Rok, rozmowa duszpasterska. Niech na stole obok Krzyża i zapa-

lonych świec będzie Pismo Święte, zeszyty z Religii, Indeks Gimnazjalisty. 
Przede wszystkim, chcemy się spotkać z wszystkimi Parafianami.

Poniedziałek: Boh. Warszawy 105, Żeromskiego 1 – 4 i 24 do 28
Wtorek: Żeromskiego od godz. 16 do 18 tak, żeby można skorzystać z 

koncertu
Środa: Żeromskiego 4A, Ab do 23
Czwartek: Poniatowskiego od 1 do 8
Piątek: Poniatowskiego 9 do 21
Sobota: Kulice i Sąpolnica
Rozpoczęcie Kolędy godz. 16.00, koniec 21.00, w sobotę od godz. 14.00

Wspólnota Młodzieżowa JP II z Parafii Św. Rafała Kalinowskiego 
organizuje koncert kolęd w wykonaniu czołowych Chrześcijańskich 
muzyków naszego kraju. Nowogard będzie jednym z  dwudziestu 
miast, w których ten koncert się odbędzie. Koszt koncertu wynie-
sie 5000 zł, w związku z tym, przy wyjściu z kościoła można nabyć 
Cegiełkę, aby wesprzeć to duże dzieło.

Ewa Dziwisz
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Serdeczne wyrazy współczucia
i głębokiego żalu

Pani Katarzynie Szmit
z powodu śmierci ojca

składają  
Burmistrz Nowogardu

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie

Wszystkim, którzy okazli nam współczucie 
i pomagali w bolesnych dniach 

po śmierci męża i ojca 

śp. Jerzego Prusaczyka 
składamy serdeczne podziękowania: 

ks. Jackowi, naszym sąsiadom,a w szczególności pp. Janinie  
i Czesławowi Jarczewskim, ich córce p. Renacie Balejko oraz  

pp. Janinie i Stanisławowi Kraszewskim, pp. Jadwidze  
i Januszowi Miętkowskim i p. Józefie Kondraciuk 

    Alicja i Andrzej Prusaczykowie

kONDOleNCJekONDOleNCJe

Bezpieczne Ferie 2009
Od 17 stycznia 2009 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego 

rozpoczynają się ferie zimowe, które trwać będą do 1 lutego 2009 r. W 
związku z powyższym należy spodziewać się wzmożonego ruchu au-
tobusów przewożących młodzież i dzieci, jak i nasilenia ruchu samo-
chodów osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży w trakcie podróży, gole-
niowscy policjanci radzą rodzicom, 
opiekunom oraz organizatorom 
wypoczynku jak można ograniczyć 
zagrożenia związane z podróżą:

- Przed wyjazdem istnieje 
możliwości zgłoszenia przez organi-
zatorów lub inne zainteresowane os-
oby miejsca i czasu rozpoczęcia prze-
wozów zorganizowanych grup dzieci i 
młodzieży, celem dokonania kontroli 
przez Policję. Zgłaszać należy do Ki-
erownika referatu ruchu drogowego 
w Goleniowie tel. 91 460 2570 lub 
do oficera dyżurnego Komisariatu 
Policji w Nowogardzie lub Komendy 
Powiatowej w Goleniowie pod tel. 
997 lub 112. Kompleksowej kontroli 
poddawany zostaje zarówno kierowca 
jak i pojazd. Działania przeprow-
adzane przez Policję w ubiegłych 
latach wskazują, że stan techniczny i 
wyposażenie pojazdów przewożących 
dzieci i młodzież pozostawia wiele 
do życzenia, zdarzają się także przy-
padki kierowania autobusami, przez 
kierowców będący w stanie po użyciu 
alkoholu

- Należy sprawdzić czy przewożone 
dzieci mają odpowiednią ilość 
opiekunów - zgodnie z przepisami 
liczba uczestników wypoczynku 
pozostających pod opieką jednego 
wychowawcy nie może przekraczać 
20 osób a w przypadku dzieci do 10 
roku życia, ich liczba pozostających 
pod opieką jednego wychowawcy nie 
może przekraczać 15 osób. Liczba uc-
zestników wypoczynku pozostających 
pod opieką jednego wychowawcy ule-
ga zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami 

są dzieci i młodzież niepełnosprawna 
wymagająca stałej opieki lub pomocy. 
Zmniejszenie liczby uczestników 
następuje w zależności od rodzaju i 
stopnia niepełnosprawności.

- Wybierać firmę organizującą 
wypoczynek lub przewoźnika, która 
prowadzi działalność od dłuższego 
czasu, dysponuje nowoczesnymi po-
jazdami i jest sprawdzona na rynku. 
Niska cena oferty wypoczynku może 
w efekcie skazać nas na niewygodne 
podróżowanie starym autokarem bez 
pewności, że bezpiecznie dotrzemy 
do celu.

- Opiekunowie w trakcie podróży 
powinni zwracać baczną uwagę na czas 
pracy kierowcy, w przypadku gdy jest 
tylko jeden kierowca. Duża odległość 
do pokonania, niesprzyjające warun-
ki atmosferyczne, brak zmiennika, 
wydłużany czas jazdy bez odpoczynku 
powodują zmęczenie, dekoncentrację 
i mogą w efekcie skutkować wypad-
kiem drogowym. Statystki wypadkowe 
odnotowują nierzadko zdarzenia, 
których przyczyną było przemęczenie 
lub nawet zaśnięcie kierowcy, dotyczy 
to głównie kierowców wykonujących 
transport międzynarodowy, którego 
nasilenie wzrośnie w okresie fe-
rii. Przypominamy, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami:

Całkowity czas jazdy zawierający się 
pomiędzy dwoma okresami odpoc-
zynku (dwa odpoczynki dzienne lub 
jeden odpoczynek dzienny i jeden 
odpoczynek tygodniowy) nie może 
przekroczyć 9 godzin. Ta długość cza-
su jazdy może być jednak wydłużona 
do 10 godzin dwa razy w tygodniu.

Po 4 i pół godzinie jazdy, kierowca 

musi zrobić przerwę co najmniej 45 
minutową, chyba że rozpoczyna on 
okres odpoczynku (dziennego lub 
tygodniowego). Przerwa ta może 
być zastąpiona przerwami co najm-
niej 15 minutowymi, rozmieszc-
zonymi w okresie 4 i pół godziny lub 
bezpośrednio po tym okresie.

Całkowity czas jazdy nie może 
przekroczyć 90 godzin w czasie dwóch 
kolejnych tygodni.

- Opiekunowie powinni zwracać 
uwagę na wybór miejsca do postoju 
autobusu. Często obserwuje się sytu-
acje, w których postój jest dokony-
wany w miejscu zabronionym lub 
bezpośrednio na drodze (przy ob-
szarze leśnym) a nie na wyznaczonych 
parkingach. Sytuacja taka powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa, dzieci 
przebiegają przez jezdnię, wybiegają 
zza autobusu. Dlatego najbezpiec-
zniejszym rozwiązaniem jest postój 
autobusu na wyznaczonych park-
ingach.

- Wszystkim kierowcom przy-
pominamy, że zgodnie z przepisa-
mi kodeksu drogowego, pojazd 
przewożący zorganizowaną grupę 
dzieci lub młodzieży w wieku do 18 
lat powinien być oznaczony z przodu 
i tyłu pojazdu kwadratowymi tabli-
cami barwy żółtej z symbolem dzieci 
barwy czarnej. Kierujący pojazdem, 
omijając pojazd tak oznaczony, jest 
zobowiązany w czasie wsiadania lub 
wysiadania dzieci lub młodzieży 
zachować szczególna ostrożność i w 
razie potrzeby zatrzymać się.

- Kierowcom samochodów oso-
bowych przewożącym dzieci przypo-
minamy, że dziecko w wieku do 12 lat, 
nieprzekraczające 150 cm wzrostu, 
przewozi się w foteliku ochronnym 
lub innym urządzeniu do przewożenia 
dzieci, odpowiadającym wadze i wz-
rostowi dziecka oraz właściwym wa-
runkom technicznym.

Aby ferie były bezpieczne nie za-
wsze wystarczy przestrzegać prz-
episów. Równie ważnym jest za-

pewnienie dzieciom właściwej 
opieki i warunków do bezpiecznego 
wypoczynku. Dzieci, szczególnie do 
10 lat, pozostawione bez opieki w 
domu, bawiące się na podwórkach 
lub placach zabaw bardzo często 
ulegają tragicznym wypadkom. Jeżeli 
będą warunki zimowe dopilnujmy 
aby dzieci jeździły na łyżwach tylko 
na sztucznych lodowiskach a nie na 
zamarzniętych zbiornikach wodnych, 
jeździły na sankach w miejscach odd-
alonych od dróg. Policyjne statystyki 
odnotowują corocznie przypadki 
utonięć dzieci w związku z zarwaniem 
się lodu, potrąceń saneczkarzy przez 
pojazdy oraz zaginięcia dzieci poz-
bawionych właściwej opieki.

Jednocześnie informujemy, że 
w okresie ferii, na terenie powi-
atu goleniowskiego będą przeprow-
adzone działania “Bezpieczne Ferie”. 
Wzmożoną kontrolą zostaną objęte 
pojazdy przewożące dzieci. Policjanci 
szczególna uwagę zwrócą na:

- stan trzeźwości kierowców auto-
busów,

- braki w wyposażeniu, w tym także 
dotyczące urządzeń samoczynnie 
rejestrujących prędkość pojazdu, czas 
jazdy oraz postoju,

- prawidłowość oświetlenia po-
jazdu,

- dobór miejsc postoju podczas 
podróży,

- dostosowanie prędkości jazdy do 
warunków panujących na drodze,

- urządzenia gaśnicze,
- właściwy załadunek bagażu, 

sprzętu narciarskiego.
Mamy nadzieję, że skorzystacie 

Państwo z podanych wskazówek jak 
zapewnić bezpieczeństwo dzieciom 
w trakcie podróży. Pamiętajcie, że 
wpływ na stan bezpieczeństwa na dro-
gach ma nie tylko Policja, lecz przede 
wszystkim zachowanie wszystkich 
użytkowników dróg. 

Nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Władysława 
Chlebickiego 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
żona z rodziną

kONDOleNCJe

Nowogardzkie inwestycje

Drogi, chodniki, oświetlenie…
Przedstawiamy Państwu zaplanowane w tegorocznym budżecie limity wydatków wieloletniego programu inwesty-

cyjnego. Zwracamy uwagę, na lata inwestycji. Najbardziej niecierpliwi niech zwrócą uwagę na inwestycje zaplanowane 
na rok 2009 – te które faktycznie w 2009 roku powinny być oddane do użytku. Wypada nowemu klubowi radnych 
życzyć sprawnego przyjmowania projektów uchwał – liczba inwestycji ogromna, a terminy naglą. Gdy program uda 
się zrealizować to z dumą będziemy mogli powiedzieć, że w roku jubileuszu 700 – lecia  warunki życia mieszkańców 
znacznie się poprawiły.

Przyjemnej (chociaż trudnej) lektury. LMM 

O czym pisaliśmy 
w 2008 r.

Sierpień
Zaproszenie do Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ste-

fana Żeromskiego zaprasza na otwarcie 
wystawy „Świat Kolorów w Witrażach” 
pani Heleny Nowak. 

Powstanie Warszawskie to także 
nasza sprawa!

Dzisiaj o godzinie 17.00 w całym kraju 
włączone zostaną syreny alarmowe przy-
pominając, że 64 lata temu o tej właśnie 
godzinie „W” wybuchło Powstanie War-
szawskie. Spór o jego znaczenie  i sens 
trwa do dzisiaj. Jedno jest pewne – cel 
powstańczego zrywu był dalekowzroczny 
– zachować ciągłość Państwa Polskiego i 
wyrwać się spod wpływów Moskwy.

Obwodnica... z trasą rowerową w tle
Zakorkowane ulice w ubiegły weekend 

pokazały jednoznacznie, że problem 
zbyt dużego natężenia ruchu pojazdów 
nie dotyczy tylko krajowej drogi nr 6. 
Mieszkańcy ulic 700 – lecia i Poniatow-
skiego przezywali istny horror, od rana 
do wieczora wdychając spaliny powolnie 
przesuwających się do przodu samo-
chodów. Co da w takim razie budowa 
obwodnicy północnej, skoro nie rozwiąże 
to do końca problemu? To najważniejsze 
pytanie stawiane od kilku miesięcy. Pyta-
nie o przyszłość miasta.

O festiwalu po raz ostatni...
O istnieniu w naszym ukochanym 

mieście ludzi uzdolnionych, w tym kilku 
oryginałów i nawiedzonych dziwaków 
wiedziałem już dawno, o pojawieniu się 
autora z gatunku fanstasty, dopiero po 
przeczytaniu artykułu w „DN” z dnia 26 
lipca br. pod intrygującym i kokieteryj-
nym tytułem „Dla kogo t5en festiwal?”. 
Osobiście pana Szafrana, twórcy tego 
osobliwego pamfletu nie znam i nie mam 
żadnych uprzedzeń do jego osoby. Mało 
tego, wczytując się w jego enuncjacje 
utrzymane w demaskatorskim stylu, 
można wnioskować, że jest bezkompro-
misowym, autentycznym orędownikiem 
podnoszenia  kultury mieszkańców, 
oczywiście przez duże K ma się rozumieć. 
Tyle tylko, że nakreślony obraz festiwalu 
w kolorze nor jest całkowicie fałszywy.
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Nowogardzianie 
po złotówce!

43 wolontariuszy na ulicach miasta, koncert i 
aukcja w Nowogardzkim Domu Kultury oraz ze-
branych (według wstępnych wyliczeń) 21 tysięcy 
złotych – to przebieg XVII edycji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy . Mimo kąśliwego tytułu 
zebraliśmy więcej aniżeli w roku ubiegłym.

LMM

Jak to jest pracować 
w więzieniu

Zakład karny w Nowogardzie funkcjonuje od 1820r. Tego,  że do 1978r. 
funkcjonowała w nim jeszcze cela śmierci, nie trzeba chyba nikomu przy-
pominać. W obecnej chwili, łącznie z oddziałem w Płotach jest chyba naj-
większym zakładem tego typu w Zachodniopomorskim. Jest także chyba 
największym i najbardziej stabilnym pracodawcą w Nowogardzie. W 
obecnej chwili zatrudnia 360 osób. Ze względu na długoletnie funkcjono-
wanie i wielkość zatrudnienia miał i ma niebagatelny wpływ na specyfikę 
kulturową Nowogardu. 

trochę przyzwyczajenie. Wśród po-
pulacji więziennej jest się bardziej 
lub mniej lubianym. Człowiek już 
przeszedł tym wszystkim.” Więzie-
nie jest miejscem odbywania kary, 
która z założenia powinna prowadzić 
do poprawy skazanego. „Obecnie od-
chodzi się od pojęcia resocjalizacji. 
To są dorośli ludzie. Jeśli ktoś nie 
chce, nie można mu pomóc. Dla 
skazanych ważna jest możliwość 
podjęcia pracy i kontakt z rodziną, 
bo to uczłowiecza warunki odbywa-
nia kary.” – mówi Artur Bojanowski. 
„Nie ma co liczyć na cudowne oca-
lenie i znak z nieba. – dodaje Rafał 
Rafiński – To co proponujemy jest 
fajne. Skazani  mogą się uczyć, pod-
nosić swoje kwalifikacje zawodowe. 
Prowadzimy masę kursów m.in. 
kurs na sztaplarkę. Mogą liczyć na 
pomoc wielu ludzi i organizacji z 
zewnątrz. Jeśli ktoś ma potrzebę 
doznań duchowych, może chodzić 
na trzy zupełnie sprzeczne wyzna-
nia. Ale co z tego, że my ustawimy 
śrubki w głowie, jak wraca w to 
samo środowisko i wpada z deszczu 
pod rynnę. Zmienić się naprawdę 

trzeba chcieć.” W nowogardzkim za-
kładzie osadzeni mogą pracować przy 
pracach pomocniczych i porządko-
wych, przy pracach u kontrahentów 
pozawięziennych, uzyskując pensję w 
wysokości  połowy minimalnego za-
trudnienia. Ogromnym zakładem jest 
także przywięzienna „Gardia”, gdzie 
przy produkcji obuwia i opakowań 
kartonowych pracuje 140 więźniów, 
ze średnim wynagrodzeniem 470 
zł miesięcznie. Pracujący w „Gardi” 
skazany Czyż z oddziału 14 mówi, że 
praca jest ciężka i za marne pienią-
dze, ale za to atmosfera w pracy jest 
świetna. W nowogardzkim ZK karę 
odbywają również ciężej skazani. Nie 
ma, co prawda więźniów szczególnie 
niebezpiecznych, ale są skazani na 
wyroki 25 lat. Skazany za morderstwo 
31 – letni osadzony, pytany jak spędza 
czas, odpowiada: „Czyta się książki, 
chodzi do biblioteki i ogląda telewi-
zor. Nic innego, bo w karty z kolegą 
nie gramy. Ale odsiedziałem już 5 
lat, czas jakoś leci.”

I tym optymistycznym akcentem,  
kończę dzisiejszą opowieść:

Ewa Dziwisz

Początkujący funkcjonariusz za-
rabia 1970 zł brutto z możliwością 
awansu, dlatego chętnych do tej pracy 
jest wielu. „Mężczyźni mają łatwiej, 
– mówi Kapitan Artur Bojanowski 
– dobrą wyjściową do pracy w 
ochronie jest średnie  wykształ-
cenie. Kobiety mogą pracować w 
administracji i w dziale peniten-
cjarnym, jako wychowawcy. Ale 
do pracy nie jest łatwo się dostać. 

Trzeba przejść szczegółowe badania 
psychofizyczne. Badane są predys-
pozycje psychiczne, odporność na 
stres, przechodzi się test na praw-
domówność. Jednym z cięższych 
do przebrnięcia jest test spraw-
nościowy. Droga do przebrnięcia 
przez te testy jest długa i kosztowna, 
dlatego zatrudniamy tylko w miarę 
potrzeb.” Jednocześnie jest to praca 
specyficzna, trudna, w narażeniu na 
ciągły stres. Przechodzę przez wejście 
do pawilonu, w którym oczekuje 
grupa więźniów. „Proszę uważać 
– ostrzega mnie Artur Bojanowski 
– to jednak są skazani. Nie wiemy, 
co może im wpaść do głowy. O to 
jak się pracuje w ZK pytam starszego 
wychowawcę, Rafała Rafińskiego. 
„Świetnie. – odpowiada – Po 22 
latach pracy nie odczuwam już 
tej przyjemności. Trochę rutyna,  Pan Czyż z oddziału XIV

Rafał Rafiński starszy wychowawca
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, magdalena Sućko, milena 
Salamon, Patrycja książek, Ilona kujawa, Justyna Wojtysiak, rafał Nizioł, 
Łukasz Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

W naszej szkole organizowane są 
warsztaty na temat umiejętności aser-
tywnych prowadzone przez terapeutę 
pana Marka Pietrasika zaproszone-
go przez panią pedagog Reginę Ewę 
Krzak.

Czym jest asertywność?
Zachowanie asertywne to umiejęt-

ność, dzięki której ludzie otwarcie wy-
rażają swoje myśli, preferencje, uczu-
cia, przekonania, poglądy, wartości, 
bez odczuwania wewnętrznego dy-
skomfortu i nie lekceważąc rozmów-
ców. W sytuacjach konfliktowych, 
umiejętności asertywne pozwalają 
osiągnąć kompromis, bez poświęcania 
własnej godności i rezygnacji z uzna-
nych wartości. Ludzie asertywni po-
trafią powiedzieć “nie”, bez wyrzutów 
sumienia, złości czy lęku… Być aser-
tywnym znaczy domagać się swoich 
lub czyichś praw lub występować w 
ich obronie, w granicach nienarusza-
jących praw i psychicznego terytorium 
innych osób oraz własnych.

Jeśli chcesz zachowywać się aser-
tywnie spróbuj już dziś:

* Używać otwarcie słów TAK i NIE.
* Nie przepraszaj,  jeśli nie zawini-

łeś.
* Nie usprawiedliwiaj się, ani nie 

tłumacz nadmiernie, natomiast wy-
jaśniaj powody swojego postępowania 
jeżeli chcesz być dobrze zrozumiany.

* Nie napadaj na rozmówcę, nie 
strasz go, nie poddawaj w wątpliwość 
jego charakteru lub myślenia.

* Używaj komunikatów typu JA, a nie 
komunikatów typu TY, dla przykładu 
- jeżeli ktoś się spóźnia na spotkanie z 
Tobą, nie napadaj go słowami “jesteś 
nieodpowiedzialny, lekceważysz mój 
czas”, tylko powiedz “czuję złość/jest 
mi przykro,  kiedy się spóźniasz”.

* Gdy jesteś atakowany - broń się. 
Nie pozwalaj na naruszanie Twojej 
godności osobistej. Nie zgadzaj się na 
to, aby ktoś Cię traktował w sposób 
raniący Twoje uczucia. Pomocą mogą 
być takie zdania: “Nie podoba mi się 
sposób, w jaki do mnie mówisz”, “Nie 
życzę sobie być tak traktowana”, “Nie 
chcę, żebyś zwracał się do mnie w ten 
sposób”, itp.

* Staraj się nie kłamać - masz prawo 
być sobą, nie wstydź się siebie, nawet 
jeśli popełniasz błędy.

* Mów jasno i wprost, o co Ci cho-
dzi.

* Pytaj otwarcie, gdy czegoś nie ro-

zumiesz.
* Mów, że nie wiesz, gdy czegoś nie 

wiesz; mów, że nie chcesz o czymś mó-
wić, jeśli nie chcesz o tym mówić.

* Zwróć uwagę by realizować swoje 
zamiary nie krzywdząc innych.

* Przyznaj innym dokładnie takie 
same prawa do asertywnego zachowa-
nia, jakie przyznajesz sobie.

* Wyrażaj otwarcie swoje oczekiwa-
nia, jeżeli ktoś narusza Twoje teryto-
rium powiedz mu o tym oraz wskaż 
jak chcesz być na przyszłość traktowa-
ny np. Czuję złość kiedy zwracasz się 
do mnie w ten sposób wolę/oczekuję,  
abyś konstruktywnie mnie oceniał.

PODSTAWOWE PRAWA ASER-
TYWNOŚCI: 

• Masz prawo być traktowany z sza-
cunkiem. Masz prawo oceniać swoje 
zachowanie, myśli i uczucia i ponosić 
za nie odpowiedzialność.

• Nie musisz podawać żadnych po-
wodów ani wymówek w celu uspra-
wiedliwienia swego zachowania.

• Masz prawo osądzić, czy jesteś zo-
bowiązany do rozwiązywania proble-
mów innych ludzi.

• Masz prawo zmienić zdanie.
• asz prawo powiedzieć: NIE, nie 

wiem, nie rozumiem, to mnie nie ob-
chodzi, nie czując się z tego powodu 
winnym.

• Masz prawo być niezależnym od 
dobrej woli innych ludzi, z którymi 
współpracujesz.

• Masz prawo być irracjonalny w 
podejmowaniu decyzji.

• Masz prawo do korzystania ze 
swych praw.

Czy jesteś asertywny?
Odpowiedz szczerze na wszystkie 

pytania, zsumuj punkty i przeczytaj 
wynik.

1. Życie to nieustanna walka o 
własne interesy, w której:

a) Trzeba zmierzać do celu jak czołg 
nie bacząc na ofiary – każde zawaha-
nie to okazja dla przeciwnika – 0 pkt.

b) Zawsze można spokojnie doga-
dać się z innymi ludźmi tak, aby na 
koniec wszyscy byli zadowoleni – wy-
starczy spróbować rozsądnie poroz-
mawiać – 1 pkt.

c) Lepiej ustępować innym, żeby nie 
przestać być lubianym lub nie narazić 
się na zemstę – 2 pkt.

2. Kiedy ktoś ma inne zdanie niż 
ja:

a) Traktuję to jako atak – zazwyczaj 

staram się wykazać, że mam rację – 0 
pkt.

b) Można o tym podyskutować – nie 
musimy się zgadzać, ale warto wymie-
nić poglądy – 1 pkt.

c) Zwykle ma rację, a nawet jeśli nie 
ma, niewiele można z tym zrobić, le-
piej pokiwać głową i się nie odzywać 
– 2 pkt.

3. Kiedy załatwiam sprawę w urzę-
dzie, a jego pracownik robi mi trud-
ności, choć nie ma racji:

a) Zawsze mnie to denerwuje. Zwy-
kle kończy się na głośnej kłótni, cza-
sem nawet na wyzwiskach – 0 pkt.

b) Próbuję uważnie posłuchać jego 
argumentów. Jeśli nie da się przeko-
nać, po prostu odwołuję się do jego 
przełożonych – 1 pkt.

c) Na urzędnika nie ma rady. Jeśli 
mówi, że nie, to nie – nawet jeśli nie 
ma racji – 2 pkt.

4. Kiedy ktoś zwraca się do mnie w 
nieprzyjemny sposób:

a) Mówię mu w ostrych słowach, co 
o nim myślę. Nie mam żadnych opo-
rów, żeby go zwymyślać – nawet pub-
licznie – 0 pkt.

b) Staram się wytłumaczyć mu, że 
nie odpowiada mi taki sposób rozmo-
wy – 1 pkt.

c) Po prostu robi mi się przykro i nic 
nie mówię – 2 pkt.

5. Kiedy ktoś w pracy próbuje 
zrzucić na mnie swoje zadania:

a) Kilka razy odpowiedziałem w 
ostrych słowach i teraz już nikt do 
mnie z takimi rzeczami nie podchodzi 
– 0 pkt.

b) Jeśli faktycznie chodzi o pomoc 
w trudnej sytuacji, w miarę możliwo-
ści staram się pomóc. Jeśli jednak ktoś 
próbuje mnie obarczyć swoją pracą, 
tylko dlatego, ze mu się nie chce same-
mu jej wykonać, po prostu odmawiam 
– 1 pkt.

c) Ludzie często mnie w ten sposób 
wykorzystują, ale cóż...  skoro ktoś 
prosi, to muszę to zrobić – 2 pkt.

6. Gdy znajomy, który zwykle ma 
trudności z oddawaniem długów 
prosi mnie o pożyczkę:

a) Takich natrętów traktuję ostro. 
Może jestem nieprzyjemny, ale ważne 
jest tylko to, żeby się wreszcie odczepił 
– 0 pkt.

b) Po prostu odmawiam tłumacząc 
dlaczego – 1 pkt.

c) Dla mnie to zawsze sytuacja pod-
bramkowa. Często mimo wszystko 
pożyczam, a jeśli odmówię, zawsze 
dręczy mnie przez dłuższy czas – 2 
pkt.

7. Kiedy ktoś się ze mną umawia 
na ważne dla mnie spotkanie i nie 
przychodzi:

a) Gotuje się we mnie. Zazwyczaj 
dzwonię do niego i rozmawiam pod-

niesionym głosem – jeśli się obrazi, to 
bardzo dobrze – 0 pkt.

b) Przy najbliższej okazji staram się 
dowiedzieć, co się stało – 1 pkt.

c) Ludzie mają swoje sprawy – dla-
czego mieliby zajmować się mną – 2 
pkt.

WYNIKI:
Jeśli twój wynik mieści się w prze-

dziale:
0-5 pkt.
Jesteś człowiekiem porywczym i 

skłonnym do agresji. Nawet jeśli nie 
przybiera ona fizycznego wymiaru. 
Każdą różnicę zdań traktujesz jak atak 
na siebie. Uważasz, że najwłaściwszy 
sposób kształtowania stosunków z in-
nymi to walka. Warto się zastanowić, 
czy taka postawa przynosi ci więcej 
korzyści, czy strat. Choć czasami w ten 
sposób osiągasz swoje cele, to przecież 
przez agresję tracisz wielu znajomych i 
przyjaciół. Często też swoim zachowa-
niem niesłusznie ranisz innych. Warto 
zastanowić się nad tym, jak to zmie-
nić. Być może powinieneś skorzystać 
z pomocy psychologa, np. z treningu 
asertywności.

6-9 pkt.
Jesteś człowiekiem asertywnym. 

Znasz swoje prawa i starasz się o nie 
dbać, ale szanujesz także prawa in-
nych ludzi. Potrafisz powiedzieć „nie”, 
ale robisz to spokojnie, bez zbędnych 
emocji – tak aby osiągnąć swój cel, ale 
nie robić nikomu zbędnej przykrości. 
W swoim postępowaniu częściej kie-
rujesz się rozumem niż emocjami. To 
bardzo dobrze. Taka postawa nie tylko 
pozwala unikać zbędnych konfliktów i 
pozwala zdobyć szacunek innych, ale 
również jest najlepszym i najbardziej 
skutecznym sposobem wyznaczania 
granic, do których mogą się posunąć 
ludzie w kontaktach z tobą.

10-14 pkt.
Jesteś uległy i dajesz się wykorzy-

stywać. Nawet  jeśli jesteś pewien, że 
to ty masz rację, że ktoś niesłusznie 
czegoś od ciebie wymaga, że dzieje ci 
się krzywda, nie potrafisz powiedzieć 
„nie”, ani w żaden inny sposób się 
przeciwstawić. Jeśli w dalszym ciągu 
będziesz tak postępować, ludzie będą 
cię wykorzystywać coraz bardziej. Być 
może wynika to z niskiej samooce-
ny, być może z lęku przed ludźmi. Z 
całą pewnością powinieneś udać się 
do psychologa i o tym porozmawiać. 
Warto też skorzystać z treningu aser-
tywności – przede wszystkim ludziom 
uległym potrafi on odmienić życie. 

Opracowano na podstawie artyku-
łów pani Anety Styńskiej.

Wszystkim naszym koleżankom i 
kolegom redakcja „WBREW” życzy 
udanych ferii! 

CZY JESTEŚ ASERTYWNY?
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OGŁOSZENIA drObNE
NIerUCHOmOŚCI
• KREDYT HIPOTeCZNY – oferty ban-

kowe. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 

Gryficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 

ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam dom o pow. 230 m kw, pod-
piwniczony, duża działka, Nowogard 
ul. Żeromskiego. Tel. 609 307 327.

• Wynajmę miejsce na utworzenie 
stanowiska fryzjerskiego, 8 m kw, 
cena 350 zł bez innych opłat. Tel. 
693 877 141.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 
m kw przy ul. Zamkowej, częściowo 
umeblowane, cena 225 tys. Tel. 880 
34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie M-4 o pow. 
67,70 m kw przy ul. Warszawskiej. Tel. 
606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe ul. Leśna. Tel. 091 39 
23 405, 604 992 962.

• Młode małżeństwo poszukuje do 
wynajęcia kawalerki lub mieszkania 
dwupokojowego w Nowgardzie. Tel. 
790 290 787.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe 
w Dobrej, ul. Traugutta. Cena 80 
tys. zł. Tel. 091 39 �5 08�. 

• Kupię strych do adaptacji. Tel. 
607 740 097.

• Poszukuję do wynajęcia lokalu 
na mało uciążliwą działalność ga-
stronomiczną w Nowogardzie. Tel. 
�93 8�8 �0�.

• Do wynajęcia – hala 400 kw + po-
mieszczenia socjalne 100 m kw + po-
mieszczenia biurowe 250 m kw, całość 
ogrodzona, plac utwardzony 2000 m 
kw, prąd, woda, telefon, ogrzewanie, 
12 km od Nowogardu, cena 5000 zł 
netto/miesięcznie. Tel. 506 534 179.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w oko-
licach ulicy 5 Marca. Tel. 695 045 525.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 
45 m kw po kapitalnym remoncie. Tel. 
0515 171 584, 0509 861 731.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
na dłuższy okres w centrum Nowo-
gardu, ul. Bankowa, częściowo umeb-
lowane, I piętro, 1000 zł miesięcznie + 
opłaty własne (kaucja za 1 miesiąc). 
Tel. 607 251 196.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową. 
Bema. 665 359 497.

• Wynajmę powierzchnię 100 m kw 
w centrum Nowogardu na miesz-
kanie bądź lokal użytkowy. Tel. 
509 528 688.

• Sprzedam 1 /2 domu Nowogard. Tel. 

091 39 20 866.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 

43,5 m kw, ul. 700 Lecia, IV piętro. Tel. 
091 39 26 602, 609 4000 73.

• Do wynajęcia 2 pokoje w mieszkaniu 
3 pokojowym, 400 zł + wszystkie me-
dia + kaucja 1000 zł. Tel. 78 311 6023.

mOTOrYZaCJa
• KREDYT NA aUTO – oferty bankowe. 

Tel. 695 770 724.
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 

prod grudzień 2004, bordowy metalik, 
przebieg 113 000 km, zadbany, książ-
ka serwisowa, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, w Polsce od lutego 2008, 
NOWE: klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klimatro-
nic, bezwypadkowy, cena 44 000 zł, 
ogłoszenie prywatne, tel: 0605 522 
340,W CENIE DIAGNOSTYKA STANU 
TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możliwość 
wysłania zdjęć na maila.

•  Zimówki 2 – 100zł, letnie 4 - 200zł, 
225/55/16-Michelin. Audi 100, gaz, 
kombi, 1993; Escort 1,3 gaz, 1990 na 
części. Tel. 500 82 64 64. 

• Opel Kadet łezka 1986 r., wspomaga-
nie kierownicy, hak, spalanie 4,7/100 
km, OC + przegląd, stan dobry, 1300 
zł. Tel. 728 514 087.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., poj. 1,9 
TD, cena 6500 zł. Tel. 882 854 667.

• Sprzedam 4 opony zimowe z felgami 
R14/175/70. Tel. 507 356 117. Tanio. 

• Sprzedam Mercedes MB 100, diesel, 
1988 r., 9 miejsc lub 800 kg, stan do-
bry, cena 6500 zł do negocjacji. Tel. 
696 04 48 33.

• Sprzedam Mazdę 323 F, poj. 1,5, 1995 
r., przebieg 162 tys., cena do uzgod-
nienia. Tel. 725 369 307.

rOlNICTWO
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam gołębie GILE DROBNE. Tel. 

600 262 231.
• Sprzedam ciągnik Ursus C-360, ta-

lerzówkę, przyczepy 4,5 t, kosiarkę 
rotacyjną, deszczownię szpulową z 
konsolą, rury aluminiowe (fi 110), wę-
żyki do nawadniania kropelkowego. 
Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam rower 3 kołowy nowy i 
ciągnik Fergusson International 47 
KM. Tel. 606 312 832.

• Kupię siano. Tel. 602 267 382.
• Sprzedam gołębie i żyto. Tel. 091 39 

18 307.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0�0� 3�3 1�3.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0�0� 
51� �51.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�0� 
3�3 1�3.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0�0� 3�3 1�3.

• maSaŻ. 0�93 1�� ��9.
• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 �0� 1�.
• KREDYT GOTÓWkOWY – oferty ban-

kowe. Tel. 695 770 724.
• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 �0� 0�9

•  remONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• mIX remONTOWO-BUDOWlaNY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 
Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
�0� 9�1 �03.

• remonty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. �0� 3�3 1�3.

• NaPraWa rTV Sawicki, K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Usługi samochodowe: blacharstwo 
– lakiernictwo i mechanika samo-
chodowa. Kompleksowa diagnostyka 
elektroniki i mechaniki pojazdu. Tel. 
723 844 223, 696 845 758.

• Docieplenia budynków zewnętrz-
nie i wewnętrznie, malowanie, 
szpachlowanie, regipsy, hydrau-
lika, elektryka, glazura, terako-
ta, ekskluzywne wykończenia 
wnętrz, szpachle dekoracyjne i 
inne. Tel. �09 �05 ��1, �05 1�8 �58, 
�8� 188 1��, �9� �1� 803.

•  Remonty mieszkań 880 513 171. 
•  Wykończenia wnętrz 511 102 684. 
•  Remonty dachów 511 102 684. 
• Pisanie prac semestralnych oraz ma-

turalnych. Tel. 609 392 482.
• Transport ogólny busem sprinterem 1 

zł za km. Tel. 514 740 538.
• Organizowanie kuligów. 607 73 98 

66.
• Tynki maszynowe, regipsy. 

500 ��5 311.
• PrOFeSJONalNY WIZaŻ - makI-

JaŻe: ŚlUBNe, DZIeNNe, WIeCZO-
rOWe, OkOlICZNOŚCIOWe. NOWe 
TreNDY makIJaŻU STUDNIÓWkO-
WeGO! Tel. �83 �95 80�.

• Szpachlowanie, malowanie,panele 
podłogowe, ścienne, wymiana insta-
lacji elektrycznej. Tel. 519 687 317.

• Kompleksowe wykończenia 
wnętrz, dachy. Szybko, tanio, solid-
nie. Tel. 697 612 803, 784 188 147, 
603 621 714.

• TIPSY – ŻelOWe – TaNIO. Tel. �09 
�� �3 3�.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 

wnoszenie, znoszenie. 696 138 406.
• TIPSY, makIJaŻ, SZTUCZNe rZĘSY. 

�9� �08 391.
• Profesjonalne obróbki blacharskie 

i dachy papowe. ��3 ��8 553.

PraCa
• Potrzebne panie do opieki w Niem-

czech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika i 

lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni kelnera, 
kelnerkę Tel. 503 045 960.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
722 164 109.

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 091 39 21 373, 091 
39 27 122.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 602 474 266.

• Restauracja Oskar zatrudni kelnerkę. 
Tel. 602 474 266.

• Firma zatrudni kierowców między-
narodowych C+E z doświadczeniem, 
transporty liniowe w systemie 2 na 1. 
Tel. 607 585 561.

INNe
• kreDYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@

vp.pl
• Sprzedam tanio pościel z wełny ow-

czej, nową, firmy „WOOLMARK”. Tel. 
606 235 584.

•  Sprzedam TV 21 Lg cena 490 zł. tel. 
605 522 340. 

•  Sprzedam aparat fotograficzny FUJI 
FILM FINE PIX 56500, gwarancja. Cena 
1280,00 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam wersalkę, stan bdb, cena 
480 zł, 605 522 340.

• Zgubiono kluczyki od samochodu 
GM. Tel. 662 008 658.

• Pilnie i tanio sprzedam wyposażenie 
sklepu spożywczego: 2 lady chłod-
nicze, regały metalowe regulowane, 
2 wagi elektroniczne, metkownicę, 
chłodziarkę, szklane półki na sło-
dycze. Wiadomość pod elefonem 
601 212 335.

• Sprzedam 2 piece kaflowe (ponie-
mieckie), stoją w całości, możliwość 
obejrzenia. Cena 500 zł. Rozbiórka we 
własnym zakresie. Tel. 505 94 17 65.

• Sprzedam fotelik samochodowy 
0-9 kg, stan dobry, cena 25 zł. Tel. 
506 150 425.

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
�05 5�� 908.

• Sprzedam fotelik samochodowy 
firmy Chicco auto – fix z bazą od 0-
13 kg. Posiada składaną budkę oraz 
wkładkę redukcyjną dla niemow-
ląt. Stan bardzo dobry, cena �00 zł 
do uzgodnienia. Tel. �0� ��5 333.

• 9 stycznia zgubiono pęk kluczy w 
okolicach ul. Warszawskiej, Zamko-
wej, Armii Krajowej. Tel. 697 438 225.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Wynajmę 
komfortową halę 

ogrzewaną ok. 700 m kw z biurami 
i pomieszczenia gospodarczo-sa-
nitarne, włącznie z terenem 0,5 ha 
w Nowogardzie. Tel. 668 989 393.

reklama

Przewozy  
zagraniczne  

pod adres
Tel. 508 301 853

Dortmund, Kolonia i inne

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

C.O., WOD.- KAN., GAZ

Tel. 697 914 690
508 055 569

reklama

Choinka w Dąbrowie
W dniu10 stycznia 2009 roku 

w Dąbrowie Nowogardzkiej Rada 
Sołecka oraz Stowarzyszenie Miesz-
kańców Dąbrowy „DĄB” zorgani-
zowały choinkę dla dzieci sołectwa. 
Choinka rozpoczęła się o godz. 17.00 
przedstawieniem przygotowanym 
przez dzieci. Wszystkie dzieci fanta-
stycznie wypadły w przygotowanych 
rolach. W tym roku przedstawienie 
odbiegało od standardowych jasełek. 
Mamy jednak nadzieję, że zostało 
równie dobrze przyjęte przez ogląda-
jących. Po przedstawieniu przybył na 
salę św. Mikołaj wręczył wszystkim 
dzieciom paczki i pozował do zdjęć. 
Po wręczeniu prezentów rozpoczęła 
się zabawa dla dzieci. Największym 
powodzeniem cieszyły się balony 

fruwające po sali. Zabawa przebie-
gała przy skocznych rytmach. Czas 
upływał nieubłaganie i dzieci prosiły 
o więcej. Mamy nadzieję, że dzieci 
dobrze wspominać będą Mikołaja do 
przyszłego roku do następnej choinki. 
I jak co roku zabawa taka nie odbyła 
by się gdyby nie pomoc mieszkańców 
i instytucji. W tym roku wspierali 
nas Pan Burmistrz Nowogardu, Pani 
dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury, jej pracownik Pan Adrian, 
Panie ze Stowarzyszenia, które upie-
kły wspaniałe ciasto. Pragniemy też 
podziękować mieszkańcom Dąbro-
wy i okolic za tak liczne przybycie 
na imprezę. Mamy nadzieję że się 
podobało. 

Rada Sołecka

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW Nowogard organizuje w dniu 17.01.2009 

roku zawody wędkarskie spławikowe – podlodowe na jeziorze 
Nowogard. 

Zbiórka zawodników na placu przed DPS Smużyny o godz. 
9.30.

Zapisy w sklepie „Wędkarz”do dnia 16.01.2009.
Zarząd
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
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DZIENNIK
NOWOGARDZKI

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY OD PONIeDZIaŁkU DO SOBOTY:
Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), �.10(1-6), 
�.50(D), �.00(1-6), �.�5(7), �.30(7), �.55(1-6), 8.00(1-6), 8.�0 (7), 
9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.�5(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.30(7),1�.�0(7), 1�.55(1-6), 13.�5(D), 13.50(D), 1�.05(D), 1�.�0(D), 
15.55(1-6), 1�.35(D), 1�.50(1-6),1�.30(D), 1�.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard �.30(1-6), �.�0(1-6), �.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 1�.05(1-6), 1�.�0(D), 13.00(7), 13.55(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.30(1-6),1�.55(D), 15.10(D), 1�.15(D), 1�.05(1-6), 1�.�5(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.�5(D), 19.�0(1-6), �0.15(D), 
�1.�0(1-6)

Objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-�1-88� lub 091 ��-98-315

regularna linia meTrO        tel. 505 �19 �00
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), 5.�5(FP), 8.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.�5(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.�5(FP), �.�5(FP), 9.35(L1P), 10.�5(L3), 13.�0(L1), 15.�5(L1), 
1�.35(L1P), 18.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Nowogard 12.01.2009r.
OFerTY PraCY 
PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Konserwator terenów zielonych

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Ślusarz-spawacz  (Pyrzyce)
2.  Pracownik produkcji (Kukinia)                              

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

Cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 1�5
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Polkowice - Minikoszykówka Dziewcząt

Sukces UKS „Trójka” 
W dniach 12 – 14 grudnia 2008 r. w Polkowicach odbył się silnie obsadzo-

ny Ogólnopolski Barbórkowy Turniej Minikoszykówki Dziewcząt rocznika 
1997, w którym wystartowało 7 zespołów w tym także UKS „TRÓJKA” No-
wogard. Mecze rozgrywane były według przepisów minikoszykówki  4 x 7 
min. systemem „każdy z każdym”. 

Wyniki :
Nowogard – Jedynka Wschowa       –   28 : 16
Nowogard – Olimpijczyk Drawsko  –   52  : 4
Nowogard – VENUS Jędrzejewo     –  33 : 14 
Nowogard – MKS Tęcza Leszno      –  19 : 24 
Nowogard – Basket Zgorzelec          – 42 :  4 
Nowogard – Orzeł  Polkowice          –  26 : 23
Końcowa klasyfikacja :
1. MKS Tęcza Leszno
2. UKS TRÓJKA Nowogard
3. MKS Orzeł Polkowice
4. UKS Jedynka Wschowa
5. UKS Venus Jędrzejewo
6. UKS Basket Zgorzelec
7. UKS Olimpijczyk Drawsko
Miano Króla Strzelców zdobyła Justyna Lelowska ( SP – 1 Nowogard ), do 

najlepszej piątki Turnieju wybrana została Laura Andrysiak ( SP – 3 Nowo-
gard ), a wyróżniona została Sylwia Langner ( SP – Strzelewo ). 

Zespół UKS Trójka Nowogard wystąpił w składzie : Justyna Lelowska 
(SP-1), Oliwia Kosior (zespołu CCC Aquapark Polkowice wraz z trenerem 
reprezentacji Polski Kobiet Krzysztofem Koziorowiczem.SP-1), Marika 
Wieczorkiewicz (SP-1), Sylwia Langner (SP – Strzelewo), Karolina Korpa 
(SP-2) Hania Wilińska (SP-2), Patrycja Wasiak (SP-2), Laura Andrysiak (SP-
3), Laura Dolot (SP-3), Agnieszka Sarzyńska (SP-3) oraz Ola Opala (SP-3). 
Trenerem zespołu jest Łukasz Podemski.

Wyjazd na turniej wsparł finansowo nowogardzki Urząd Miejski, za co 
zawodniczki i trenerzy serdecznie dziękują. Turniej był bardzo udany a na-
grody i puchary wręczały zawodniczki 

I – ligowego  
Karolina Kubicka

foto. Damian Gruszka

Zdjęcie zespołu z trenerem reprezentacji Polski w koszykówce kobiet Krzysz-
tofem Koziorowiczem - obecnie także trenerem zespołu ekstraligi kobiet CCC 
Aquapark Polkowice. 

Sportowcy LZS na hali

Piłka nożna
Podajemy wyniki II rundy rewanżowej
LZS Olchowo – LZS Wojcieszyn 1:0,
ZSP Nowogard – LZS Trzechel 2:2,
LZS Słajsino – LZS Nowogard 5:0.
W tabeli prowadzi LZS Wojcieszyn przed LZS Olchowo.

Piłka siatkowa
W przedostatniej kolejce rundy wstępnej padły następujące rozstrzygnię-

cia:
LUKS Nowogard – Osiedle 3:1,
LZS Nowogard – LZS Słajsino 3:0,
Oldboys – ZK Nowogard 3:0,
JDS. Nowogard – LZS Wojcieszyn 3:0.
W dniu 17 stycznia ostatnia kolejka FAZY WSTĘPNEJ. Na placu boju po-

zostanie 6 najlepszych zespołów, które przystąpią do fazy play off.
MGZ LZS

NALP

Seniorzy, WKS Probud, 
Tubisie i Budowlani  
walczą o medale

Wyniki ćwierćfinałów:
Seniorzy -WKS Denver Miętno 1:0 (1:0)
WKS Probud Wyszomierz -Łzy Sołtysa 8:1 (3:0)
Bad Boys Juniors’94 -Tubisie 0:2 (0:0)
Golputz -Budowlani 0:1 (0:1)
. Mecze o miejsca 9-12
Czarne Chmury -WKS Sikorki 0:5 (0:3)
Dorado -Herosi 2:5 (0:1)
Mecz o miejsce 9
Herosi -WKS Sikorki 4:3 (2:1)
Mecz o miejsce 11
Dorado -Czarne Chmury 2:3 (1:2)
Mecze o miejsca 13-16
Parasol -Czarne Koszule Węgorza 3:0 (w.o)
WKS Błotno -Pampeluna Perejros 2:4 (0:1)
Mecz o miejsce 13
Parasol -Pampeluna Perejros 9:1 (3:1)
Mecz o miejsce 15
WKS Błotno -Czarne Koszule Węgorza 3:0 (w.o)
Końcowa klasyfikacja -dolna połówka:
9. Herosi,
10. WKS Sikorki, 
11. Czarne Chmury,
12. Dorado,
13. Parasol,
14. Pampeluna Perejros,
15. WKS Błotno,
16. Czarne Koszule Węgorza.
Opr. LMM
Foto ze strony Pomorzanina

Olimpia dla WOŚP
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia” Nowogard przekazał sza-

lik klubowy na licytację organizowaną w Nowogardzkim Domu Kultury. 
Szczęśliwcowi, który wylicytował szalik serdecznie gratulujemy. 

Gracjan Golema
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

wysokie kwoty przy niskich dochodach
bez zabezpiecze bez US i ZUS

NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE
WST PNA DECYZJA KREDYTOWAW 1MINUT

26 stycznia 2009 r. godz. 16.30

reklama

� lutego �009 r. godz. 15.30

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklamareklama

KREDYT AVANTIS
Szeroka gama kredytów 

gotówkowych i oddłużeniowych 
Doradzamy – 

decyzję podejmujesz sam!

SZYBKO – decyzja wstępna po 10 minutach
PRZYSTĘPNIE – dochód już od 500 zł
DUŻO – do 100 000 zł bez poręczycieli
BEZ FORMALNOŚCI 
– na oświadczenie do 20 000 zł

Nowogard, ul. �00 lecia �a 
tel. 091 39 ��� �8, kom. 513 1�� �03

W obiektywie Jana korneluka  - Spotkanie opłatkowe w klubie „Hania”
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Promocyjne ceny zabawekNowy asortyment

Na co wydano 
        300 000 zł?

W czwartek 8 stycznia odbyło się zebranie Rady Samorzą-
dowej Fundacji Medycznej „Zdrowie”.  W zebraniu oprócz 
członków Rady udział wzięli także zaproszeni goście,  w oso-
bach burmistrza Kazimierza Ziemby i dyrektora szpitala w 
Nowogardzie Kazimierza Lembasa. Podczas zebrania, po 
burzliwych dyskusjach przyjęto nowy program działania Fun-
dacji, ale nie dało się również uniknąć tematu zarzutów, które 
nowa Rada Fundacji sporządziła odnośnie sposobu wydania 
przez Fundację 300 tysięcy złotych, uzyskanych z budżetu 
Gminy od czasu jej powstania. Ze względu na złożoność za-
gadnienia, do tematu ustosunkujemy się w następnym nume-
rze. Dziś przedstawiamy komentarza ten temat członka nowej 
Rady Fundacji, radnego Rafała Szpilkowskiego. (Czytaj s. 3)

Ewa Dziwisz
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Wypadek, a sprawa piaskarek
W środę 14 stycznia, w godzi-

nach rannych autokar przewożący 
mieszkanki podnowogardzkich wsi 
- pracownice zakładu rybnego w 
Kołobrzegu powracające z pracy na 
śliskiej jezdni uderzył w drzewo. 
Poszkodowani w wypadku zostali 
przewiezieni do szpitala w Gryficach 
i w Nowogardzie. Jedną z ofiar w 
stanie ciężkim przetransportowano 
helikopterem do Szczecina.

Wypadek miał miejsce na drodze 
powiatowej Nowogard – Truskolas 
kilka kilometrów za Wierzchami. 
Sytuację pokazano w Kronice TV 
Szczecin. Droga całkowicie oblo-
dzona, nie była posypana piaskiem. 
Piaskarka z Gryfie przyjechała kilka 
godzin po wypadku. Starosta gry-
ficki oddalał zarzuty o opieszałości 

drogowców twierdząc, że wsłuchuje 
się w „nagłos” mieszkańców i na-
tychmiast wysyła tam piaskarkę. 
Relację kończono z drogi w miejscu 
granicy między powiatem gryfickim 
i goleniowskim, a reporter żartował: 
„od strony Gryfie droga posypana 
piaskiem bo był tam wypadek, po 
stronie goleniowskiej nie posypano, bo 
wypadku jeszcze nie było…”

 Trzeba koniecznie zaznaczyć, że 
sytuacja na granicy powiatów stała 
się bardziej niebezpieczna, bo jadąc 
po „piasku” nagle kończącym się 
można wpaść w poślizg.

A tak generalnie to należy się 
zastanowić nad podziałem dróg 
do zimowego utrzymania – gdzie 
kucharek sześć…

LMM

Wielka galeria handlowa 
w Nowogardzie? 

Firma HB Investment z Gryfie przymierza się do budowy galerii handlo-
wej w Nowogardzie. Burmistrz potwierdza, że z taką propozycją zgłosili się 
do Urzędu Miejskiego przedstawiciele firmy. Inwestycja miałaby powstać 
na terenie tuż za kościołem między ulicami Kościelną, Wyszyńskiego, Sto-
larską i Warszawską. 

Tereny i obiekty handlowe stały 
się własnością gryfickiej firmy po 
zakupie Rejonowego Przedsiębior-
stwa Handlu Wewnętrznego z sie-
dzibą w Gryficach. Do RPHW na-
leżały bowiem obiekty handlowe 
w Gryficach, Nowogardzie (wyżej 
wymienione i remontowany pawi-
lon przy ul. 700-lecia – po sklepie 
Hestia) i Łobzie.

Problemem dla inwestora jest 
brak miejsc parkingowych oraz … 
budynki tuż przy ul. Warszawskiej 
(sklep i mieszkania w budynku po 
byłym barze „Bartosz” i pawilony 

handlowe), które do niego nie na-
leżą.

Co może burmistrz? Może tylko 
wymagać, by wznoszony obiekt 
wkomponował się w otoczenie ar-
chitektoniczne i aby zapewniono 
miejsca parkingowe.

Są podobno projekty budowy 
parkingów podziemnych, ale wy-
maga to badań geologicznych , bo 
przez ten rejon przechodził kiedyś 
kanał łączący obydwa jeziora. 

Więcej informacji o firmie w ko-
lejnych wydaniach „DN”.

LMM

HB Inwestment reklamuje się na stronach internetowych:
Działamy na rynku nieruchomości od 1999 roku. Doświadczenie zdobyte 

w tym okresie oraz zaufanie naszych klientów sprawiły, że obecnie jako firma 
o ogólnopolskim zasięgu możemy przedstawić Państwu zróżnicowaną ofertę 
wynajmu, zakupu lub sprzedaży powierzchni handlowych, mieszkalnych in-
nych nieruchomości komercyjnych. Podejmujemy się również przebudów i 
modernizacji różnego typu obiektów - także zabytkowych.

Restauracja pod Ratuszem

Zamiast obiadków 
wykwintne dania?

W poprzednim numerze „DN” pisaliśmy o wypowiedzeniu umowy do-
tychczasowemu dzierżawcy lokalu pod Ratuszem. Tania i jedyna tego typu 
jadłodajnia ma zakończyć działalność  już w lutym. Pisaliśmy też o planach 
utworzenia w tym miejscu Muzeum Ziemi Nowogardzkiej co okazało się 
nieprawdą. Nie będzie tam muzeum tylko lokal gastronomiczny (restauracja 
lub kawiarnia) o wysokim standardzie i nowoczesnym wystroju wnętrz.

Pani dzierżawiąca lokal jest 
oburzona i jednocześnie zroz-
paczona: Prowadzę ten lokal od 
kilkunastu lat. Tutaj zarabiam na 
swoją emeryturę i daję zatrudnienie 
innym. Lokal jest estetyczny, spełnia 
normy sanitarne do których nigdy 
nie było uwag. Niczego nie oczekuję 
tylko zrozumienia mojej sytuacji i 
ludzkiego podejścia do sprawy. Gdy 
mam już opuścić ten lokal to dla-
czego mam to robić w środku zimy?  
Napisałam prośbę o przedłużenie 
tej dzierżawy chociaż do wiosny. 
Wtedy łatwiej znajdę i urządzę 
jakiś lokal w innym miejscu, bo 
wiem, że taka tania jadłodajnia 
jest w mieście potrzebna. Boli mnie 
też przekonanie, że będzie tak jak 
z plażą – rozwiązano umowę na 
zasadzie „jakoś to będzie”. Ja odejdę, 
a lokal będzie pusty i niszczejący przez 
dłuższy czas. A to chluby budynkowi 
Ratusza nie przyniesie…

Inne zdanie ma w tej sprawie 
burmistrz Kazimierz Ziemba: Ja 
muszę przestrzegać prawa. Poprzednia 
umowa z panią dzierżawiącą była 
podpisana z tzw. „wolnej ręki” i nieste-
ty wygasła Z KOŃCEM 2007 ROKU. 
Po zmianie przepisów nie mogłem 
umowy  przedłużyć bez przetargu. 
W geście dobrej woli pani prowadziła 
jadłodajnię przez cały rok i dokład-
nie wiedziała, że nie ma umowy i 
lokal musi opuścić. Nie zrobiła nic, 
by szukać nowego lokum. Nie mogę 

nadal naruszać prawa jakie mnie 
obliguje do ogłoszenia przetargu i stąd 
decyzja o konieczności opuszczenia 
pomieszczeń. Żadne inne okoliczności 
nie mają wpływu na moją decyzję. 
Po głębokiej analizie doszedłem do 
wniosku, że w tych pomieszczeniach 
nadal będzie lokal gastronomiczny, 
ale musi się  zmienić wystrój wnę-
trza i standard. Nie może tam być 
muzeum z prostej przyczyny – nigdy 
nie dostosujemy tych pomieszczeń 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przygotowujemy ofertę przetargową i 
ogłosimy ją w miesiącu lutym. Oczy-
wiście do konkursu może stanąć także 
dotychczasowy dzierżawca.

LMM
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Samorządowa Fundacja „Zdrowie” 
powstała w październiku 2003 r. Jej 
szczytnymi założeniami było ratowa-
nie szpitala i zapewnienie nowogar-
dzianom specjalistycznej opieki me-
dycznej.  Faktycznie jednak jedynym 
dokonaniem było to, że za pieniądze 
nowogardzkich podatników stworzo-
no prywatnej szczecińskiej firmie me-
dycznej MEDIMAX warunki, w któ-
rych mogła świadczyć swoje odpłatne 
usługi. W latach 2004-2006 z budżetu 
gminy przelano na konto fundacji 
300.000 zł. Inwestycje ruszyły IX.2004 
r. Na początku zakupiono komputery 
i wyposażenie biura, potem zapłacono 
firmie MEDIMAX za specjalistyczne 
oprogramowanie (16.555 zł) i wyko-
nanie strategii działań promocyjnych 
(25.620 zł). A już od października 2004 
wynagrodzenie zaczęła pobierać świeżo 
zatrudniona prezes fundacji H. Szawan. 
Ze sprawozdań finansowych wynika, 
że w okresie X.2004-VIII.2005 otrzy-
mywała 2000 zł miesięcznie, co daje 
sumę 22.000 zł. Od IX.2005 jej funkcję 
i wynagrodzenie przejął szczeciński 
kardiolog T. Urbanik, który do końca 
2006 r. pobrał z kasy fundacji 29.000 zł. 
Trudno jest określić na czym polegała 
praca prezesa fundacji. Koszty osobowe 
powiększyła kwota 45.600 zł, którą w 
latach 2005 i 2006 wypłacono pracow-
nicy biura fundacji. Jej pensja wynosiła 
1900 zł miesięcznie. Niełatwo jest sobie 

wyobrazić czym mogła ona sobie wy-
pełniać 8-godzinny dzień pracy, gdyż 
fundacja, zwłaszcza w 2006 r., właści-
wie nie funkcjonowała. Jak zatem moż-
na wyliczyć na same wynagrodzenia 
prezesów i pracownicy biura ogólem 
poszło niemal 100.000 zł

Fundacja nigdy nie ubiegała się o do-
tacje z innych źródeł niż budżet gminy. 
Co otrzymali obywatele naszej gminy 
za 300.000 zł pochodzące z ich podat-
ków? Wydaje się, że nic. Szczyt tej całej 
hucpy przypadł na rok 2006, w którym 
z 50.000 zł dotacji gminnej 46.800 zł 
poszło na wynagrodzenia prezesa i pra-
cownicy biura. Zaś głównym osiągnię-
ciem były badania mammograficzne za 
które mieszkanki naszej gminy musiały 
zapłacić w zależności od wieku - 16 zł 
lub 63 zł! 

Pomimo tego, że fundacja „Zdrowie” 
nie realizowała żadnego ze swoich ce-
lów statutowych, otrzymywała z budże-
tu gminy dotacje w latach 2004, 2005 i 
2006. Wydatkowanie pieniędzy z tych 
dotacji nie budziło większych zastrze-
żeń ówczesnej rady miejskiej. Również 
burmistrz Ziemba nie miał zbytnich 
oporów przed wpisywaniem do bu-
dżetu pieniędzy dla fundacji. Mimo 
świadomości tego, jaką patologią stała 
się fundacja „Zdrowie”, w wyborach 
parlamentarnych w 2007 r. K. Ziemba 
wciąż cynicznie chełpił się: „Jestem pre-
kursorem powołania pierwszej i jedynej 

w Polsce Samorządowej Fundacji Ochro-
ny Zdrowia „Zdrowie” która zapew-
nia mieszkańcom szeroką gamę usług 
medycznych do lekarzy specjalistów 
bez tworzenia kolejek.” Dziś cudowne 
dziecko p. Ziemby zostało sierotą. Bur-
mistrz od kilku miesięcy nie chce od-
powiedzieć na pismo (zawierające listę 
nieprawidłowości w działaniach fun-
dacji) skierowane do niego przez nowy 
skład rady fundacji, w której również ja 
się znalazłem.

Sam zamysł fundacji powołanej przez 
gminę jest mocno niezdrowy – zapew-
ne dlatego nigdzie indziej w Polsce nie 
ma takiego tworu. Fundację powinny 
tworzyć osoby chcące poświęcić swój 
prywatny czas i pieniądze na działal-
ność statutową. Fundacja powołana 
przez gminę nie jest oparta o żadną 
grupę zaangażowanych emocjonalnie 
osób, więc nie ma  ani chętnych do 
pracy społecznej, ani głębszego sensu 
jej istnienia. Dziś nowym prezesem 
fundacji (póki co bez wynagrodzenia) 
została L. Bogus. Zapewne zupełnym 

przypadkiem jest to, że w ostatnich 
wyborach samorządowych figurowała 
na listach wyborczych PSL. Głównym 
nowym pomysłem na sfinansowanie 
działalności fundacji w 2009 r. jest … 
dotacja z budżetu gminy. Pani prezes 
chce składać wniosek do konkursu ofert 
adresowanego przez gminę do organi-
zacji pozarządowych. Jak można się do-
myśleć spotyka się to z pełną aprobatą 
burmistrza, który te środki rozdziela. 
W ten sposób gminna fundacja znów 
weźmie pieniądze z budżetu gminy. 
Prawdziwe organizacje pozarządowe 
będą zapewne mogły obejść się sma-
kiem. Czyli w nowym roku wraca stare. 
Pozostaje pytanie, czy jest w tej gminie 
choć kilka osób chcących i potrafiących 
wyciągać wnioski z takich wzorcowych 
porażek, jak zmarnowanie na nikomu 
nie potrzebną fundację 300.000 zł, któ-
re lepiej można było wydać choćby na 
zakup dla szpitala nowoczesnego sprzę-
tu medycznego?

Rafał Szpilkowski

Na co wydano         
300 000 zł?
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Reginy  
Krzysztoszek 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
syn Andrzej z rodziną

PodziękowaNia

700 LAT Już za 3 miesiące

Radni na scenę teatralną!
Program uroczystości z okazji 700-lecia Nowogardu stale wzbogaca się 

o nowe elementy. Bardzo atrakcyjnym punktem wydaje się być pomysł 
wystawienia spektaklu teatralnego w którym role aktorów zagrają radni 
miejscy i powiatowi.

Na naprędce zwołane przez zastęp-
cę burmistrza Jerzego Karczmarskie-
go spotkanie  we wtorek o godzinie 
…20.00 wieczorem stawiło się 15 
osób!

Pomysł został zaakceptowany. Do-
prowadzenia do szczęśliwego końca 
tego niezwykłego przedsięwzięcia 
podjął się Daniel Dancewicz znany 
animator Teatru Brama z Golenio-
wa.

Obecnie (do 27 stycznia) trwają 
przemyślenia i dyskusje nad wybo-
rem odpowiedniego scenariusza , a 
później przez dwanaście wtorkowych 
wieczorów trwać będą intensywne 
próby. Nowością jest nie tylko po-
mysł zaangażowania poszczególnych 
radnych do wcielenia się w aktorskie 
role, ale także otwartość spektaklu. 
Próby będą otwarte dla widzów i na 
dodatek każdy z widzów będzie mógł 
zagrać wybraną przez siebie rolę. W 
zamyśle organizatorów jest dublowa-

nie ról, aby spektakl mógł być grany 
nawet pod nieobecność niektórych 
„aktorów”. Apelujemy więc do ludzi 
kochających teatr, do nauczycieli i 
uczniów – przychodźcie na wtorkowe 
próby, angażujcie się w tworzenie 
tego spektaklu, wzbogacajcie go swo-
imi propozycjami i interpretacjami 
ról. To będzie swoisty kapitał jaki 
pozostanie po uroczystościach 700 
–lecia miasta. Mamy już pierwsze 
zgłoszenia – np. dyrektor Leszek 
Becela wyraził zadowolenie z tej ini-
cjatywy i zadeklarował uczestnictwo 
przedstawicieli Jego szkoły.

O szczegółach będziemy infor-
mować. 

LMM 

PS. Organizatorzy nadal oczekują 
na propozycje  oraz udział w formie 
sponsoringu (nie tylko pieniądze, ale 
udział rzeczowy i w wykonywaniu 
różnych prac),

Konkurs  
dla dzieci i młodzieży

Przypominamy, że trwa organizowany przez zastępcę burmistrza konkurs 
na najlepszy znak graficzny (logo) z okazji 700-lecia nadania praw miejskich 
miastu Nowogard promującego jubileusz.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter gminny i jest adresowany do uczniów szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych miasta i gminy Nowogard. 
2. Uczestnik konkursu może nadesłać lub dostarczyć tylko 1 projekt. 
3. Wykonanie projektu w dowolnej technice plastycznej lub graficznej. 

Projekt powinien zawierać znak graficzny (logo) oraz nawiązywać 
do historycznego wydarzenia z 1309 roku i do obchodów 700-lecia 
w roku 2009.  30 kwietnia 1309 roku odbyło się nadanie aktu loka-
cyjnego na mocy Prawa Lubeckiego, tym samym miasto Nowogard 
otrzymało prawa miejskie. W związku z tym w roku 2009 obcho-
dzimy w Nowogardzie jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich, 
natomiast w dniach 30.04.2009-03.05.2009 w Nowogardzie odbędą 
się uroczyste obchody jubileuszu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wybranych 
przez Komisję Konkursową znaków graficznych (logo) do celów 
popularyzatorskich i promocyjnych jubileuszu 700-lecia praw miej-
skich. 

5. Każdy projekt należy czytelnie opisać. Opis powinien zawierać: 
• imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły

 • telefon kontaktowy, adres zamieszkania
 Do projektu należy załączyć Zgodę przedstawiciela ustawowego na 

udział w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu). 
6. Prace konkursowe wraz z wypełnionym załącznikiem należy skła-

dać w siedzibie Organizatora: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac 
Wolności 1, 72-200 Nowogard, w pok. 5 lub przesłać pocztą na adres 
Organizatora w terminie do 23 stycznia 2009r. Prace konkursowe 
powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs plastyczny 
na 700-lecie”.     

7. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokonana oceny 
prac. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej .

8. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe. 
9. Informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokal-

nego i Funduszy Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 5, pok. 210 lub 
telefonicznie 091 39 26 233 w godz. 8.00-15.00. 

10. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy prac, które nie zostały 
nagrodzone, mogą odbierać swoje prace w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie w pok. 5 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 13 lutego 
2009r.

Przypominamy , że również dorośli graficy mogą zgłaszać swoje propozycje 
– trwa konkurs ogłoszony przez Burmistrza Nowogardu.

Można także wykazać się zdolnościami dekoracji wnętrz – trwa konkurs 
na wystrój sali obrad Ratusza. Szczegóły w Urzędzie Miejskim i na stronie 
internetowej UM.

Zapraszamy! Opr. LMM

Uwaga 
wędkarze

Zarząd Koła PZW No-
wogard organizuje w dniu 
17.01.2009 roku zawody węd-
karskie spławikowe – podlo-
dowe na jeziorze Nowogard. 

Zbiórka zawodników na 
placu przed DPS Smuży-
ny o godz. 9.30. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz”do dnia 
16.01.2009.

Zarząd
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19.01.1991 r. 
przyszłaś na świat

A dziś masz już 18 lat
Rodzice i babcia bardzo z tego się cieszyli

Spraw by nigdy w Ciebie nie zwątpili
Idź drogą prawdy, wiary i miłości

Niech to na zawsze w Twym życiu zagości
By do końca życia dumni z Ciebie byli
Że na dobrego człowieka Cię wyszkolili 

Kochanej 

Ani Ustyjańczuk 
życzą: 

rodzice, rodzeństwo i babcia Krysia

Z OKAZJI UrodziN 
I ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ 

imieNiN  
AGNIESZCE 

GRYGOWSKIEJ 
Moc najserdeczniejszych 

życzeń: zdrowia,  
powodzenia, zrealizowania 

planów życiowych 
składają 

ciocia Tereska 
z wujkiem Frankiem

W każdej chwili, zawsze 
wszędzie niech Wam w życiu 

dobrze będzie
Niech Was dobry los obdarzy

Wszystkim o czym serce marzy
z okazji �8 rocznicy ślubu 

kochanym Rodzicom 

Teresie 
i Tadeuszowi 

BATOR 
życzą 

dzieci z rodzinami

ŻYCzeNiaŻYCzeNiaŻYCzeNia

Radosne chwile dzieci 
z Olchowa

W dniu 10.01.2009r. w godzinach 
popołudniowych nastąpił oczeki-
wany wyjazd dzieci z sołectwa Ol-
chowo na pływalnię „Fala” w Gole-
niowie. Najmłodsi byli pod opieką 
rodziców. Wyjazd ten połączony był 
z uroczystym wręczeniem paczek 
od św. Mikołaja w odmiennym sce-
nariuszu niż w poprzednich latach. 
Dla uatrakcyjnienia wyjazdu odbył 
się również poczęstunek w kawiarni 
na terenie pływalni.

Wyjazd wymagał dużego zaanga-
żowania organizatora, sponsorów 
i pomocy osób o dobrym sercu. W 

tym miejscu chciałbym podzięko-
wać wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tej 
imprezy.   

Pobyt i zabawa na basenie była 
bardzo atrakcyjna dla dzieci. Myślę, 
że kilkoro z nich dzięki temu wyjaz-
dowi odkryło nowy sposób na spę-
dzanie wolnego czasu i będzie częst-
szymi gośćmi na pływalni. 

Taką informację przesłał nam soł-
tys Olchowa Wiesław Olesiński. I to 
był strzał w dziesiątkę! Gratulujemy! 

LMM

Stroik świąteczny

Konkurs rozstrzygnięty

Śladem naszych interwencji

Konserwacja oświetlenia 
w wydaniu firmy „Arka”

W odpowiedzi na nasz artykuł „Na 
razie poraziło pieska” o wystającym z 
ziemi kablu, otrzymaliśmy od zakładu 
ENEA taką oto odpowiedź: „Operator 
ENEA Sp. z o. o. po otrzymaniu w 
dniu 29 grudnia2008r. około godz. 
9.00 zawiadomienia o wystającym 
kablu oświetlenia ulicznego natych-
miast przekazał tę informację do fir-
my „Arka” pana Artura Kawickiego, 
który w tej części miasta zajmuje się 
konserwacją oświetlenia ulicznego, 
uzyskując zapewnienie o likwidacji 
zagrożenia w jak najkrótszym czasie. 
Niestety, dopiero po kolejnej inter-
wencji w dniu 30 grudnia zagrożenie 
zostało usunięte. Oświetlenie uliczne 
w gminie Nowogard jest konserwowa-
ne na zlecenie Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie przez dwie firmy: ENEA 
Operator Sp. z o. o. oraz „Arka” 
pana Artura Kawickiego. Każda z 

firm zajmuje się częścią oświetlenia. 
Ze względów formalnych jak i bez-
pieczeństwa nie jest praktykowane, 
by któraś z firm pracowała na urzą-
dzeniach obsługiwanych przez inną 
firmę. Aby w przyszłości uniknąć 
podobnych spraw pracownicy ENEA 
Operator będą zobowiązani w takich 
wypadkach informować o zaistniałej 
sytuacji dodatkowo Urząd Miejski.

No cóż, my swoje zrobiliśmy. Pozostaje 
tylko zastanowić się, jaki kryteria, sto-
sują  nasi decydenci, wyłaniając firmy, 
którym zlecają wykonywanie zadań 
publicznych. Po firmie ZUK, która zaj-
muje się oczyszczaniem i odśnieżaniem 
miasta, mamy przykład kolejnego, 
nietrafnego wyboru. A przecież firma 
„Arka”, również zapewne za swoje 
usługi, otrzymuje z budżetu niemałe 
pieniądze.

Ewa Dziwisz

Komisja w składzie: Zofia Fryde-
ryk, Barbara Źróbek i Danuta Glu-
biak dokonała oceny prac, które 
wpłynęły z:

- Szkoły Podstawowej w Błotnie
- Szkoły Podstawowej w Żabowie
- Szkoły Podstawowej nr 3 w No-

wogardzie
- Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
- Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
- Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
- prace indywidualne osób doro-

słych.
Łącznie na konkurs wpłynęły 64 

prace (stroiki)
Komisja postanowiła przyznać na-

stępujące wyróżnienia;

Dyplom Laureata:
W kategorii szkół podstawowych 

do lat 12:
- Marlena Głąbecka  – SP Żabowo
- Malwina Stańczyk  – SP Żabowo
- Wiktoria Kamieniak – SP Żabowo
- Karol Kwieciński  – SP Błotno
- Filip Lembas – SP nr 3 Nowogard
- Patryk Pietrzak – SP 3 Nowogard
W kategorii do 19 lat:
- Karolina Żetecka – Gimnazjum nr 

2 Nowogard
- Konrad Sidor – Gimnazjum nr 1 

Nowogard
- Joanna Mielewczyk  – Gim-

nazjum nr 3 Nowogard
W kategorii osób dorosłych:
- Małgorzata Radzimska z Ostrzycy
Komisja oceniała prace pod wzglę-

dem oryginalności, własnego ręcz-
nego i estetycznego wykonania oraz 
wykorzystania naturalnych materia-
łów.

Opr. LMM

 W kinie „Orzeł”

TO NIE TAK JAK 
MYŚLISZ KOTKU

Komedia, Polska, 2008, 95 min
Bilet – 12 zł, od lat 15.
16 do 18.01.2009 o godz. 19.00

Urząd Skarbowy informuje
PITy składamy w Nowogardzie

 Punkt, w którym będzie można złożyć PIT-y rozpocznie swoją działal-
ność w poniedziałek 2 lutego. Mieścić się będzie w budynku Ratusza (wej-
ście z tyłu) tam gdzie znajduje się m.in. biuro organizacji pozarządowych 
. Czynny będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 -15.00 
oraz dodatkowo w czwartek 30 kwietnia w ostatni dzień przyjmowania 
zeznań podatkowych.

W punkcie będzie można pobrać niezbędne formularze, uzyskać infor-
macje niezbędne do ich wypełnienia oraz złożyć wypełnione druki. Red. 
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JedNorodziNNe domY 
PreFaBrYkowaNe

Nasze technologie:
- szkielet drewniany - klimapor 

- mur pruski -
Przedstawicielstwo Handlowe 

Nowogard, ul. Wileńska 11
Tel. 504 595 424

reklama

Koncert kolęd

Zimne ręce i gorące serce
We wtorek w Kościele pod wezwaniem Św. Rafała Kalinowskiego odbył 

się koncert kolęd. Nowogardzianie mieli niezapomnianą okazję wysłuchania 
przepięknych kolęd wykonanych w nowoczesnej, rockowej aranżacji. Zgro-
madzonych przywitał Proboszcz Kazimierz Łukjaniuk. Na wstępie wokalistka 
Katarzyna Bogusz powiedziała: „Śpiewamy wszyscy. Można, a nawet trzeba 
śpiewać i klaskać. Bo chodzi o to, żeby mieć zimne ręce, zimne nogi i gorące 
serce.” I tak się faktycznie stało. Zgromadzona publiczność śpiewała wraz z 
muzykami, klaskała i świetnie się bawiła. Kościół wypełniony był praktycz-
nie po brzegi.  Jeszcze w trakcie koncertu docierali nowi słuchacze. Nie było 
barier wiekowych. Świetnie bawiła się zarówno młodzież jak i starsze osoby. 
Prawie godzinny koncert był prawdziwym przeżyciem i duchową  „ucztom 
”dla wszystkich, którzy pojawili się w kościele. 

Ewa Dziwisz
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Zarząd Koła Emerytów i Rencistów oraz ich 
Rodzin przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

ogłasza zapisy na wycieczkę w góry 
w okolice Wisły w miesiącu maju. 

Wszyscy chętni mogą zgłaszać się w celu potwierdzenia swojego uczest-
nictwa wraz z dokonaniem przedpłaty 100 zł od osoby. Zapisów i wpłaty 
można dokonać w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 w pomieszczeniu Za-
rządu. Termin wpłat do 30.01.2009. Kontakt telefoniczny 091 39 26 077,
0518 546 950, 0601 750 697.

Przewodniczący Zarządu Koła, 
członek K.Zw. EiR Zarz. 
Główny Jerzy Tębłowski

Czytelnicy piszą
Uwagi do artykułu z wypowiedzią 
radnego Roberta Czapli

Moim pierwszym wrażeniem po przeczytaniu w/w artykułu był niesmak 
i gniew – złość na jego termin wydania i charakter artykułu pisanego ręką 
młodego polityka! Tak wyraźnie to trzeba podkreślić, że tyle populizmu 
politycznego naraz nie czytałam od ostatniej „Harcowiady”. Radny Ro-
bert Czapla z racji pełnionej funkcji w RM i zawodowego wykształcenia 
ekonomicznego popełnia nie „świadomie” błędy co do funkcji i roli skarb-
nika  w gminie. Nie mogę przejść obojętnie wobec tego faktu, ponieważ 
tutaj kształtują się – w mediach również – świadomość innych mieszkań-
ców – młodych ludzi, chcę podzielić się spostrzeżeniami z innymi osobami. 
Nie uczestnicząc w sesjach RM nie oceniam pracy radnych, ale świado-
mość mieszkańców jest opierana o informację z prasy lokalnej – również. 
Należałoby najpierw zacytować zdanie, że rolą skarbnika jest wykonanie 
dokumentów finansowych i zamknięcie tego w ramy księgowej ewidencji 
i budżetu. Rozumiem, że projekt budżetu proponuje burmistrz przy współ-
pracy z Radą Miasta i przedkłada do uchwalenia radzie. Kwestionowa-
ny przez Pana sposób dzielenia pieniędzy z budżetu jest moim zdaniem 
kontynuacją metod z poprzednich, odległych kadencji i nie widzę różnic 
w tym temacie. W polityce kadrowej również. Wybór pomiędzy hojnym 
burmistrzem za 200 tys. a zwolennikami budowy padliniarni  w Glicku jest 
nieporównywalny i samo -  przemawia, że tego rodzaju zakład jest nie do 
wybaczenia decydentom za zgodę, w obecnej sytuacji – przez wyborców. 
Temat plaży miejskiej uważam zachwyt demagogii dla mieszkańców – wy-
borców. Całą prawdę znają nieliczni – tak sądzę. Jeśli radny Rafał Szpil-
kowski „majstrował” przy budżecie – finansach od roku, więc pytam kto 
decydował o budżecie przez poprzednie lata, że gmina jest tak zadłużona? 
Kto „majstrował”, że uzbrojone , atrakcyjne działki budowlane sprzedają 
się w porze urlopowej Rady np. Os. Gryfitów. Radny nie musi się znać na 

finansach. Wystarczy, że logicznie myśli, czego Panu również życzę. Mam 
wrażenie, że parcie dla władzy i samorządowej posady odbiera racjonal-
ne skojarzenia. Wszystko będzie w swoim czasie – wiedza + uczciwość + 
prawda + doświadczenie, a sukces gwarantowany – życzę tego Panu rów-
nież. Czy gminie potrzebna jest Lewica? Sądzę, że znaczna część miesz-
kańców jest poza partiami politycznymi – bezstronna. Gminie na pewno 
potrzebni są radni, którzy są mądrzy w ocenie danej sytuacji – mądrością 
narodu, sumienni, rzetelni, uczciwi, z wysokim morale etycznym. Życzenia 
Noworoczne składał Pan w imieniu Klubu Radnych Lewicy, więc aby stały 
się spełnione, to proszę podjąć działania, zrobić wszystko, co możliwe, aby 
naprawić błąd w decyzji kolegów min. z klubu, aby nie powstał w Glicku 
zakład typu utylizacja padliny, czy zanieczyszczeń chemicznych. Jeśli za-
kład nie powstał 8 lat temu, gdy było wysokie bezrobocie, a każda oferta 
pracy była przyjmowana jako zbawienie, obecnie sytuacja jest inna i inne 
wymagania, więc warunki powinny być spełniane naszych oczekiwań, 
a nie tylko oferentów zainteresowanych doraźnym zyskiem. Mieszkańcy 
potrzebują godnych warunków w pracy i godnego traktowania. Sądzę, że 
mylone są pojęcia: rządzić i zarządzać – to nie jest tożsame i może wpro-
wadzać w błąd świadomość mieszkańców. Ja rozumie to tak, że rządzić to 
można tylko swoim majątkiem, firmą, z pełną odpowiedzialnością prawną 
i finansową za decyzje. Zarządzać, to inaczej wykonywać wolę właścicie-
la. Więc Pan póki co, gminą można tylko zarządzać, tzn. wypełniać wolę 
mieszkańców – wyborców.   

Pozdrawiam z życzeniami zrozumienia dla tematu
Halina Saja

Nadleśnictwo Nowogard 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na sprzedaż niżej wymienionego środka transportowego:

 1.Samochód Łada  Niva , rok prod. 2000, nr rejestracyjny ZGL N145, 
numer silnika 212137784149, numer podwozia XTA212140Y1505900
       - cena wywoławcza 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
      W przetargu mogą uczestniczyć:
       - wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Samochód można oglądać w dniu 02.02.2009r. w godzinach od 800 do 1400 
na terenie Bazy Transportowej Nadleśnictwa Nowogard przy ul .Bohate-
rów Warszawy 64A w Nowogardzie. W tym miejscu i czasie będzie można 
zapoznać się z ekspertyzą i wyceną wykonaną przez uprawnionego rze-
czoznawcę.
     Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 04.02.2009r.o godzinie 
1100 w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard w Nowogardzie przy ul. Rado-
sława 11.
      Wadium w wysokości 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych), 
należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa najpóżniej do godz. 1030 w dniu prze-
targu. Brak wpłaty wadium do godz. 1030 wyklucza udział w przetargu. 
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
pojazdu, wadium złożone przez pozostałych uczestników przetargu pod-
lega zwrotowi po zakończeniu licytacji i udzieleniu przybicia. Wadium 
nabywcy przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku nie uiszczenia ceny 
nabycia i odmowy podpisania  umowy kupna – sprzedaży.
 Nadleśnictwo Nowogard nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w 
pojeżdzie oraz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia prze-
targu bez podania przyczyny.
  Osobą upoważnioną do udzielania informacji n/t przetargu jest Henryk 
Wojnowski tel. 091 3920640 lub 091 3920646.

 Nadleśnictwo Nowogard 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego:

1. Wiata – magazyn tarcicy o konstrukcji stalowej , pokrycie dachu pły-
tami azbestowo – cementowymi, których demontaż i koszty utylizacji po-
nosi nabywca.
     - cena wywoławcza 3.760,00 zł
       (słownie :trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złoty)
     W przetargu mogą uczestniczyć :
      - wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Wiatę – magazyn tarcicy można oglądać w dniu 04.02.2009r. w godzinach 
od 800 do 1400 na terenie Bazy Transportowej Nadleśnictwa Nowogard przy 
ul. Bohaterów Warszawy 64A w Nowogardzie.
Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 05.02.2009r.o godzinie 1100 
w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard w Nowogardzie przy ul. Radosława 
11.
Wadium w wysokości  376,00 zł (słownie :trzysta siedemdziesiąt sześć zło-
ty), należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa najpóżniej do godz.1030 w dniu 
przetargu. Brak wpłaty wadium do godz.1030 wyklucza udział w przetargu. 
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
wiaty , wadium złożone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi po zakończeniu licytacji i udzieleniu przybicia. Wadium nabyw-
cy przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku nie uiszczenia ceny nabycia 
i odmowy podpisania umowy kupna-sprzedaży.
    Nadleśnictwo Nowogard zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia przetargu
bez podania przyczyny.
    Osobą upoważnioną do udzielania informacji n/t przetargu jest Henryk 
Wojnowski tel. 091 3920640 lub 091 3920646. 

Kot  to też istota
Przyszła zima. Ostra zima. Mrozy poniżej 10 stopni, wiatr, opady śnie-

gu. Uciekamy do domów i  chronimy się przed zimnem. Rzadko myślimy 
o bezpańskich zwierzętach – wałęsające się psy i koty goszczą na naszych 
łamach gdy nam zagrażają. Przeważnie w porze letniej… Wyłapywać, ste-
rylizować, odwozić do schronisk! W zimie cisza! A one przecież żyją, kryją 
się po piwnicach, otworach instalacji CO, pod schodami. W śmietnikach 
znajdują zamarznięte na kość resztki jedzenia. W najgorszej sytuacji są te do 
niedawna kochane – mieliśmy ich w domach, ale się znudziły! Czy myślimy 
jak one przeżywają bezdomność, strach przed obcymi, jak reagują na mróz, 
jak znoszą  głód?

Tak naprawdę nie po-
trzebują  wiele – wystarczy 
miska jedzenia – najedzone 
mają energię pozwalająca 
znosić  ujemne tempera-
tury.

Chodzę do pracy i obser-
wuję pewnego kota, który 
upodobał sobie teren zakła-
du pracy, tuż koło ulicy. Gdy 
było ciepło wylegiwał się w trawie 
na słoneczku. Nawet w chłodne i 
mokre dni listopadowe nie opusz-
czał swojego miejsca. Przyszła zima. 
Zauważyłem, że zadbano o niego. 
Pod ścianą stanęła budka chroniąca 
go przed deszczem i wiatrem. Nie 
zaakceptował  jej – nadal przesia-
dywał pod ulubionym krzaczkiem. 

Uszanowano jego wybór – pod krza-
kiem ustawiono ścianki z tektury , 
zrobiono „podłogę” ze styropianu. 
Koło starej budki zawsze czekają na 
niego pełne miski. Przeżyje… Często 
cytowany wers piosenki  Jana Kacz-
marka – „weź na kolana kota” łatwo 
realizować. Wystarczy trochę serca i 
wyobraźni…

LMM
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Przewozy  
zagraniczne  

pod adres
Tel. 508 301 853

Dortmund, Kolonia i inne

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

C.O., WOD.- KAN., GAZ

Tel. 697 914 690
508 055 569

Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej z siedzibą w okolicach 
Nowogardu, obecnie poszukuje osoby  na następujące stanowisko:

KIEROWNIK ZAOPATRZENIA
Jeśli masz silną motywację do pracy, chcesz się rozwijać lubisz pracę pełną 

wyzwań – dołącz do nas!.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne;
• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku;
• Znajomość technik negocjacyjnych i zakupowych;
• Umiejętność w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich;
• Umiejętność koordynowania działań pracowników;
• Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy w zakresie funkcjonujących rozwiązań 
informatycznych w firmie;
• Kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
• Dodatkowym atutem będzie wiedza specjalistyczna w zakresie surowca drzewnego 
(elementy, okleiny, płyty);
• Dodatkowym atutem będzie również załączenie referencji.
Zadania:
• Kierowanie organizacją zakupu i zabezpieczeniem materiałów podstawowych i po-
mocniczych na potrzeby Zakładu .
• Zapewnienie racjonalnej gospodarki materiałowej;
• Bieżąca analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej wraz z określeniem stopnia reali-
zacji planów kwartalnych i rocznych w sferze zaopatrzenia, oraz przygotowanie okre-
sowych informacji dla potrzeb zarządzających firmą
• Współudział w tworzeniu strategii zaopatrzeniowej firmy
Oferujemy:
• Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• Początkową płacę zasadniczą w wysokości 4800 zł brutto.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, oraz ksero dokumentów po-
twierdzających kwalifikacje prosimy kierować na adres:

rekrutacja-24@o2.pl
Oferty prosimy przesyłać do dnia 30 stycznia 2009r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. S. Żeromskiego w Nowogardzie

Ferie pod hasłem: „Czytaj książki z biblioteki będziesz wiedzę miał na wieki”
Proponujemy: głośne czytanie, konkursy literackie, zajęcia
czytelnicze, zajęcia plastyczne, techniki kiri-origami, oglądanie bajek i filmów 

przygodowych, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne,
początek godz.11.00

i tydzień
19.1- „Od Jana do Juliana”-zabawy literackie z wierszami J. Brzechwy i J. Tuwima 

oraz głośne czytanie „Wielkiej księgi strachu”.
20.1- „Drzewa wokół nas”-spotkanie poprowadzi pani Joanna Krępa z Lokalnej 

Agendy 21 oraz zajęcia z książką pt.”Maruda i Mądrala to my”.
21.1- Konkurs rysunkowy : „Poznajemy książki i ilustracje Bohdana Butenki”; 

„Znam ten tytuł” -zajęcia czytelnicze oraz prezentacja książki Grzegorza Kasdepke 
„Do trzech odlicz”.

22.1- Film video- bajka dla dzieci młodszych;
film przygodowy dla nastolatków oraz „Wesoły zwierzyniec” - wykonywanie zwie-

rzątek z kartonu oraz techniką kiri-origami.
23.1- Legendy o Nowogardzie na podst. książki „W krainie Gryfitów”; konkurs na 

logo /znak graficzny/ z okazji 700-lecia nadania praw miejskich /1309-2009/ oraz 
promocja książki „Piaskowy Wilk i ćwiczenia z myślenia”.
ii tydzień

26.1- Zawody literackie o tytuł „Znawcy książek”:
-  rozwiązywanie zagadek,
-  rebusów,
-  wykreślanek,
-  krzyżówek
oraz prezentacja książki Agnieszki Fraczek pt. „Galopem”
27.1- „Znamy paniąChotomską” - zajęcia z okazji 80-tych urodzin pisarki : głośne 

czytanie, zagadki, redagowanie życzeń dla Jubilatki.
28.1- Konkurs rysunkowy pt. „Baśniowy świat, baśniowy skarb baśniowi rycerze”; 

„Makabryczne zagadki i łamigłówki” oraz zajęcia biblioterapeutyczne z książką pt. 
„Chyba jestem nieśmiały”.

29.1- Film video : dla dzieci młodszych - bajka, dla nastolatków - film fantastyczny, 
- spotkanie z panem Markiem Heiserem z Nadleśnictwa „Co zwierzęta robią zimą” 
oraz zajęcia z książką „Fundacja dobrego diabła”.

30.1- „Alicja w krainie czarów” - wyprawa w świat fantazji na kartkach książki 
- głośne czytanie oraz zabawy literackie ; na zakończenie rozmowy o książce pt. „Ba-
zyli na Wyspie Małp”.

Ferie zimowe 2009
FERIE ZIMOWE 2009 W GMINIE NOWOGARD / 19 stycznia – 30 stycznia

GODZINA                         RODZAJ ZAJĘĆ MIEJSCE
19 STYCZNIA

8.00 – 11.00 Matematyka – rozwiązywanie zadań Szkoła Podstawowa nr 1
8.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne pt. Maski karnawałowe Szkoła Podstawowa w Strzelewie
8.30 – 9.30 Zajęcia z Języka Polskiego Gimnazjum nr 3

8.30 – 11.30 Gry i zabawy ruchowe oraz warsztaty tematyczne Szkoła Podstawowa w Błotnie
9.00 – 10.00 Zajęcia integracyjne – zapoznanie się z grupą Nowogardzki Dom Kultury
9.00 – 10.00 TRIOLKI Szkoła Podstawowa nr 3
9.00 – 12.00 Gry i zabawy Szkoła Podstawowa nr 1
9.00 – 12.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 12.00 Zajęcia informatyczne Szkoła Podstawowa nr 4

9.00 – 13.00
Kraj, w którym mieszkam – praca z mapą, korzysta-
nie z Internetu, rozwiązywanie i układanie krzyżó-
wek, rebusów, zagadek, konkursy plastyczne

Szkoła Podstawowa  
w Orzechowie

9.30 – 10.30 Zajęcia z wychowania komunikacyjnego Gimnazjum nr 3
9.30 – 10.30 Zajęcia plastyczne Gimnazjum nr 3

10.00 – 11.00 Etiudy tańca współczesnego. Zapoznanie się z 
tańcem Hip - Hop Nowogardzki Dom Kultury

10.00 – 13.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 1
10.00 – 13.00 Tenis stołowy Szkoła Podstawowa nr 1
10:00 –12.00 Wyjazd na basen do Gryfina z klasami V - VI Szkoła Podstawowa nr 2
10:00 –12.00 Origami – zajęcia z klasami I – III Szkoła Podstawowa nr 2

10.00 – 13.00 Projekcja bajek dla dzieci na DVD Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

10.00 – 13.00 Gry zabawy świetlicowe Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

10.00 – 14.00 Spotkanie z leśniczym. Wyjście do lasu, rozpoznawa-
nie drzew w stanie bezlistnym Szkoła Podstawowa w Żabowie

10.00 – 14.30 Zajęcia taneczne prowadzone przez Pana Mikołaja 
Kubiaka Zespól Szkół Ogólnokształcących

10.30 – 11.30 Zajęcia z Języka Angielskiego Gimnazjum nr 3

11.00
„Od Jana do Juliana” – zabawy literackie z wierszami 
J. Brzechwy i J. Tuwima oraz głośne czytanie „Wiel-
kiej księgi strachu”

Miejska Biblioteka Publiczna

11.00 – 12.30 Spacer nad jeziorem Nowogardzki Dom Kultury
11.30 – 12.30 Zajęcia z Języka Angielskiego Gimnazjum nr 3
12.30 – 13.00 Obiad Nowogardzki Dom Kultury
13.00 –15.00 Spotkanie z zespołem „Wesoła Ferajna” Nowogardzki Dom Kultury

20 STYCZNIA
8.00 – 12.00 Zajęcia komputerowe Szkoła Podstawowa w Strzelewie
8.30 – 9.30 Zajęcia z Historii Gimnazjum nr 3

8.30 – 11.30 Gry i zabawy ruchowe oraz warsztaty tematyczne Szkoła Podstawowa w Błotnie
9.00 – 11.00 Pokazanie własnych ukrytych talentów Nowogardzki Dom Kultury
9.00 – 12.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 12.00 Zajęcia informatyczne Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 12.00 Matematyka na wesoło Szkoła Podstawowa nr 1
9.00 – 12.00 Warsztaty teatralne Szkoła Podstawowa nr 1
9.00 – 12.00 Matematyka z kangurkiem Szkoła Podstawowa nr 1
9.00 – 12.00 Zajęcia świetlicowe Szkoła Podstawowa nr 1

9.00 – 13.00

Najbliższa okolica-czytanie legend o najbliższej 
okolicy, wyszukiwanie w internecie informacji o 
miejscowościach, z których dzieci uczęszczają do 
szkoły w Orzechowie, mix sportowo-wiedzowy

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

9.30 – 10.30 Zajęcia sportowe Gimnazjum nr 3
10.00 – 12.00 Wyjazd na basen do Goleniowa Szkoła Podstawowa nr 2
10.00 – 12.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 2
10.00 – 12.00 Gry i zabawy ruchowe Szkoła Podstawowa nr 2
10.00 – 13.00 Witaj Europo – planujemy wycieczkę po Europie Szkoła Podstawowa w Długołęce
10.00 – 13.00 Zajęcia  matematyczno - plastyczne Szkoła Podstawowa w Długołęce
10.00 – 13.00 Mecz Ligi Europejskiej w Unihokeja Szkoła Podstawowa w Długołęce

10.00 – 13.00 Zajęcia umuzykalniając – gra na instrumentach 
muzycznych Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

10.00 – 13.00 Gry i zabaw świetlicowe Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

10.00 – 13.00 LOP Szkoła Podstawowa nr 1
10.00 – 14.00 Zajęcia artystyczne Szkoła Podstawowa w Żabowie

10.00 – 14.30 Zajęcia taneczne prowadzone przez Pana Mikołaja 
Kubiaka Zespól Szkół Ogólnokształcących

10.30 – 11.30 Zajęcia z Języka Angielskiego Gimnazjum nr 3

11.00
„Drzewa wokół nas” – spotkanie poprowadzi Pani 
Joanna Krępa z Lokalnej Agendy 21 oraz zajęcia z 
książką pt. ”Maruda i Mądrala to my”

Miejska Biblioteka Publiczna

11.00 – 12.30 Zapoznanie się z technika DJ Nowogardzki Dom Kultury
12.30 – 13.00 Obiad Nowogardzki Dom Kultury

13.00 – 15.00 Pieśni Zygmunta Notowskiego do słów Marii Konop-
nickiej o tematyce zimowej Nowogardzki Dom Kultury

Nowogardzki dom kultury
 w dniach od 19.01.-23.01.2009 r. organizuje 

Ferie Zimowe dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Odpłatność za cały tydzień od 1 dziecka wynosi 37 zł (codziennie 

gwarantujemy 1 ciepły posiłek – obiad). 
Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmuje Pani Barbara Źróbek w Nowo-

gardzkim Domu Kultury, sala nr 29, w godz. od 11.00 do 18.00.

Znaleziono
Widoczne na foto klucze do odbioru w redakcji.
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  Formy ochrony przyrody 
w gminie Nowogard   cz. II

 Z pierwszej części z cyklu artykułów o formach ochrony przyrody w 
naszej gminie dowiedzieliśmy się, iż na obszarze gminy możemy spotkać, 
poza innymi formami ochrony, również użytki ekologiczne. 

Jaki element przyrody zasługuje na 
miano bycia użytkiem ekologicznym? 
Taki, który ma znaczenie dla zacho-
wania różnorodności biologicznej 
czyli, np. : jeżeli wśród pól znajduje 
się naturalny zbiornik wodny, oto-
czony okrajkiem złożonym z drzew, 
krzewów stanowiący miejsce bytowa-
nia (rozrodu, schronienia) zwierząt 
(ptaki, gady, płazy, bezkręgowce), to 
niewątpliwie jest to miejsce, które 
wzbogaca monotonny pejzaż pól i za-
sługuje na ochronę właśnie w formie 
użytku ekologicznego. Na taką ochro-

nę zasługują jak najbardziej wszelkie 
formy torfowisk, bagna, śródleśne 
oczka wodne, a także kępy drzew i 
krzewów, również  starorzecza, siedli-
ska przyrodnicze jak i stanowiska wy-
stępowania rzadkich lub chronionych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania 
lub miejsca sezonowego przebywania 
.Większość użytków naszej gminy sta-
nowią śródpolne i śródleśne zbiorni-
ki wodne. Wśród nich na szczególną 
uwagę zasługują „Czermnicki Mszar” 
oraz „Czermnicka ostoja”. Są to jezior-
ka dystroficzne (charakteryzują się 
kwaśnym odczynem, spowodowanym 
dużą zawartością np. związków próch-
nicznych, które wpływają na zmętnie-
nie i ciemne, brunatne zabarwieni 
wody) z dywanem torfowców (mchy) 
i roślinnością torfowiskową. Wśród 
użytków ekologicznych znajdziemy 
również mszary i torfowiska. Bardzo 
ciekawym mszarem jest „Srokoszowy 
Mszar”. Jest to rynna bagienna z ocz-
kami wodnymi, torfowiskami  typu 
niskiego i mszarami. Użytek ten zlo-
kalizowany jest w pobliżu wsi Sikorki. 
Wśród nielicznych torfowisk na uwa-
gę zasługuje „Uroczysko Zakłodzie”. 

Jest to torfowisko  na środku którego 
występuje zanikający zbiornik dystro-
ficzny z rosnącym Grzybieniem pół-
nocnym (Nymphaa candida). Innym 
ciekawym obiektem jest „Jarchliński 
Mszar”. Jest to torfowisko wysokie z 
charakterystyczną roślinnością torfo-
wiskową oraz rosnącą na fragmencie 
torfowiska skarłowaciałą sosną . „Jar-
chlińskie Zalewisko” zaoferuje nam 
niezapomniany obraz „martwego 
lasu” podtopionej dębiny oraz będzie-
my mogli przyjrzeć się brzezinie ba-
giennej, która porasta tzw. pływającą 

wyspę (brzezina bagienna stanowi 
rzadko spotykany zespół roślinny wy-
mieniany w unijnej dyrektywie sied-
liskowej Natura 2000). Znaczna część 
tych obiektów występuje na obsza-
rach leśnych administrowanych przez 
Nadleśnictwo Nowogard i świadczy 
o dużym zaangażowaniu leśników w 
ochronę przyrody naszej gminy. 

W trakcie realizacji programu edu-
kacji przyrodniczej LOP dla gminy 
Nowogard w roku 2008, pt „Z przy-
rodą za pan brat”, finansowanego ze 
środków publicznych gminy ,oddział 
Ligi Ochrony Przyrody w Nowogar-
dzie zorganizował kilka wypraw te-
renowych dla dzieci, których celem 
było zapoznanie uczestników z wy-
branymi , najciekawszymi użytkami 
ekologicznymi znajdującymi się na 
terenie naszej gminy. Każdy z obiek-
tów podlegający ochronie jako użytek 
ekologiczny ma do zaoferowania coś 
innego, niepowtarzalnego, godnego 
obejrzenia.

c.d.n.
PS. Przypominamy o wystawie w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ser-
decznie zapraszamy do jej obejrzenia. 

Marek Heiser

Już po próbnych maturach
Zakończyły się próbne matury w II LO. Dokładne wyniki będą dopiero 

po feriach. Ale już dziś wiadomo, że ich pisanie dobrze poszło. Zastępca 
dyrektora Elżbieta Janiak podsumowała: „Polski poszedł w miarę dobrze, 
mamy sprawdzone dwie klasy. Angielski też dobrze. Nadspodziewanie 
dobrze wypadła matematyka. Średnio na poziomie 65%. Pozostałe wyniki 
przedstawimy po feriach.”

Ewa Dziwisz
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NierUCHomoŚCi
• KREDYT HiPoTeCzNY – oferty ban-

kowe. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 

Gryficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 

15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam dom o pow. 230 m kw, 
podpiwniczony, duża działka, 
Nowogard ul. Żeromskiego. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, częścio-
wo umeblowane, cena 225 tys. Tel. 
880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie M-4 o pow. 
67,70 m kw przy ul. Warszawskiej. 
Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe ul. Leśna. Tel. 091 39 
23 405, 604 992 962.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. Cena 80 
tys. zł. Tel. 091 �9 �� 08�. 

• Kupię strych do adaptacji. Tel. 
607 740 097.

• Poszukuję do wynajęcia lokalu 
na mało uciążliwą działalność ga-
stronomiczną w Nowogardzie. Tel. 
69� 848 604.

• Do wynajęcia – hala 400 kw + po-
mieszczenia socjalne 100 m kw + 
pomieszczenia biurowe 250 m kw, 
całość ogrodzona, plac utwardzo-
ny 2000 m kw, prąd, woda, telefon, 
ogrzewanie, 12 km od Nowogardu, 
cena 5000 zł netto/miesięcznie. Tel. 
506 534 179.

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
w okolicach ulicy 5 Marca. Tel. 
695 045 525.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 
45 m kw po kapitalnym remoncie. 
Tel. 0515 171 584, 507 023 080..

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe na dłuższy okres w centrum 
Nowogardu, ul. Bankowa, częściowo 
umeblowane, I piętro, 1000 zł mie-
sięcznie + opłaty własne (kaucja za 1 
miesiąc). Tel. 607 251 196.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową. 
Bema. 665 359 497.

• Wynajmę powierzchnię 100 m kw 
w centrum Nowogardu na miesz-
kanie bądź lokal użytkowy. Tel. 
509 528 688.

• Sprzedam 1 /2 domu Nowogard. Tel. 
091 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
43,5 m kw, ul. 700 Lecia, IV piętro. Tel. 
091 39 26 602, 609 4000 73.

• Do wynajęcia 2 pokoje w mieszka-

niu 3 pokojowym, 400 zł + wszystkie 
media + kaucja 1000 zł. Tel. 78 311 
6023.

• Mieszkanie o pow. 60,50 mkw na wsi 
zamienię na 2 pokojowe w Nowogar-
dzie lub sprzedam. Tel. 503 309 375.

• Wynajmę pokój dziewczynie niepa-
lącej, bez dzieci. Tel. 725 353 984.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
88 76 44 853.

• Boksy do wynajęcia w nowym pasa-
żu handlowym przy Placu Wolności. 
Tel. 601 47 29 47.

• Kupię garaż w okolicy Gryfitów. Tel. 
692 549 667.

moTorYzaCJa
• KREDYT NA aUTo – oferty bankowe. 

Tel. 695 770 724.
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 

prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 118 000 km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 42 000 zł, tel: 0605 522 340.

•  Zimówki 2 – 100zł, letnie 4 - 200zł, 
225/55/16-Michelin. Audi 100, gaz, 
kombi, 1993; Escort 1,3 gaz, 1990 na 
części. Tel. 500 82 64 64. 

• Opel Kadet łezka 1986 r., wspomaga-
nie kierownicy, hak, spalanie 4,7/100 
km, OC + przegląd, stan dobry, 1300 
zł. Tel. 728 514 087.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., poj. 1,9 
TD, cena 6500 zł. Tel. 882 854 667.. 

• Sprzedam Mercedes MB 100, diesel, 
1988 r., 9 miejsc lub 800 kg, stan do-
bry, cena 6500 zł do negocjacji. Tel. 
696 04 48 33.

• Sprzedam Mazdę 323 F, poj. 1,5, 
1995 r., przebieg 162 tys., cena do 
uzgodnienia. Tel. 725 369 307.

• Sprzedam Ford Escort kombi 1995 
r., przebieg 155 tys., książka serwi-
sowa, centralny zamek, immobilizer, 
2 poduszki, szyberdach, hak, wspo-
maganie, nowy rozrząd, po wymia-
nie olejów i filtrów. Tel. 664 996 984.

• VW Golf III, 1993, TD, 5-drzwiowy, 
cena 4500 zł. Tel. 692 831 280.

• Sprzedam Żuk skrzynia, benzy-
na,1987 r., w dobrym stanie, za-
rejestrowany. Cena 1200 zł. Tel. 
692 117 524.

• Sprzedam Fiat Palio Weekend kom-
bi, 1,9, diesel, 2002 r., przebieg 130 
tys., klimatyzacja, cena 9000 zł. Tel. 
696 079 880.

• Sprzedam Renault Megane Classic, 
1,6 benzyna, przebieg 124 tys., cena 
5500. Tel. 696 079 880.

rolNiCTwo
• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360, ta-
lerzówkę, przyczepy 4,5 t, kosiarkę 
rotacyjną, deszczownię szpulową 
z konsolą, rury aluminiowe (fi 110), 
wężyki do nawadniania kropelko-
wego. Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam rower 3 kołowy nowy i 
ciągnik Fergusson International 47 
KM. Tel. 606 312 832.

• Kupię siano. Tel. 602 267 382.
• Sprzedam gołębie i żyto. Tel. 091 39 

18 307.
• Sprzedam ziemniaki Bryza i Wineta. 

Tel. 091 39 18 316.
• Sprzedam MTZ 82 z przednim na-

pędem i presę CLAAS, mała kostka, 
cena presy 2700 zł. Tel. 695 026 023.

USŁUGi
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• dYwaNoPraNie. 0604 ��� 14�.
• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0604 �16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
��� 14�.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 0604 ��� 14�.

• maSaŻ. 069� 16� ��9.
• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

zielona �. 091 �9 �0� 14.
• KREDYT GoTÓwkowY – oferty 

bankowe. Tel. 695 770 724.
• zespół muzyczny aCord – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. �0� 60� 0�9

•  remoNTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• miX remoNTowo-BUdowlaNY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 
Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
60� 9�1 �0�.

• remonty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 ��� 14�.

• NaPrawa rTV Sawicki, K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• Usługi samochodowe: blacharstwo 
– lakiernictwo i mechanika samo-
chodowa. Kompleksowa diagnosty-
ka elektroniki i mechaniki pojazdu. 
Tel. 723 844 223, 696 845 758.

• docieplenia budynków zewnętrz-
nie i wewnętrznie, malowanie, 

szpachlowanie, regipsy, hydrau-
lika, elektryka, glazura, terakota, 
ekskluzywne wykończenia wnętrz, 
szpachle dekoracyjne i inne. 
Tel. 609 60� 6�1, 60� 168 6�8, 
�84 188 14�, 69� 61� 80�.

• Transport ogólny busem sprinterem 
1 zł za km. Tel. 514 740 538.

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 
66.

• Tynki maszynowe, regipsy. 
�00 4�� �11.

• ProFeSJoNalNY wizaŻ - maki-
JaŻe: ŚlUBNe, dzieNNe, wieCzo-
rowe, okoliCzNoŚCiowe. Nowe 
TreNdY makiJaŻU STUdNiÓw-
koweGo! Tel. �8� �9� 806.

• Szpachlowanie, malowanie,panele 
podłogowe, ścienne, wymiana insta-
lacji elektrycznej. Tel. 519 687 317.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz, 
dachy. Szybko, tanio, solidnie. 
Tel. 697 612 803, 784 188 147, 
603 621 714.

• TiPSY – Żelowe – TaNio. Tel. 609 
46 4� ��.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie, znoszenie. 696 138 406.

• TiPSY, makiJaŻ, SzTUCzNe rzę-
SY. 69� 408 �91.

• Profesjonalne obróbki blachar-
skie i dachy papowe. ��� �48 ���.

• Videofilmowanie na płytach dVd – 
na różne okazje. Tel. 600 6�� 1�4.

• Hydraulika, centralne ogrzewanie 
– awarie. Tel. 600 6�� 1�4.

• Panele podłogowe – kładzenie. 
Tel. 600 6�� 1�4.

 • Usługi ogólnobudowlane: panele, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
kładzenie płytwk, ocieplanie podda-
szy, prace wykończeniowe, itp. Tel. 
693 021 097.

• remonty. �08 9�0 1��.
• Kompleksowe remonty, usługi bu-

dowlane, wykonywanie dachów. 
Tanio, szybko, solidnie. 697 612 803, 
784 188 147.

• Udzielam korepetycji: angielski, 
niemiecki, chemia, 601 800 1��.

PraCa
• Potrzebne panie do opieki w Niem-

czech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika i 

lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni kelnera, 
kelnerkę Tel. 503 045 960.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
722 164 109.

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1�

ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SPrzedaŻ CzęŚCi 

NowYCH i UŻYwaNYCH

AUTO – TOP
U nas w sprzedaży:

- szyby samochodowe / montaż szyb
- części blacharskie i mechaniczne
- opony, wymiana oleju gratis
Nowogard, ul. 091 39 20 131 

kom. 0601 860 716

wynajmę 
komfortową halę 

ogrzewaną ok. 700 m kw z biurami 
i pomieszczenia gospodarczo-sa-
nitarne, włącznie z terenem 0,5 ha 
w Nowogardzie. Tel. 668 989 393.

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 16�

reklama

spożywczego. Tel. 091 39 21 373, 
091 39 27 122.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego. Tel. 602 474 266.

• Restauracja Oskar zatrudni kelnerkę. 
Tel. 602 474 266.

• Firma zatrudni kierowców między-
narodowych C+E z doświadczeniem, 
transporty liniowe w systemie 2 na 
1. Tel. 607 585 561.

• Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w 
domu. Tel. 509 606 852.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kos-
metycznym, z doświadczeniem lub 
uczennicę szkoły kosmetycznej. Tel. 
606 402 543.

iNNe
• kredYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-

wek@vp.pl
• Sprzedam tanio pościel z wełny ow-

czej, nową, firmy „WOOLMARK”. Tel. 
606 235 584.

•  Sprzedam TV �1 lg cena 4�0 zł. 
tel. 60� ��� �40. 

•  Sprzedam aparat fotograficz-
ny FUJi Film FiNe PiX �6�00, 
gwarancja. Cena 1100,00 zł. Tel. 
60� ��� �40.

• Sprzedam wersalkę, stan bdb, 
cena �80 zł, 60� ��� �40.

• Zgubiono kluczyki od samochodu 
GM. Tel. 662 008 658.

• Pilnie i tanio sprzedam wyposażenie 

sklepu spożywczego: 2 lady chłod-
nicze, regały metalowe regulowane, 
2 wagi elektroniczne, metkownicę, 
chłodziarkę, szklane półki na sło-
dycze. Wiadomość pod elefonem 
601 212 335.

• Sprzedam 2 piece kaflowe (ponie-
mieckie), stoją w całości, możliwość 
obejrzenia. Cena 500 zł. Rozbiórka 
we własnym zakresie. Tel. 505 94 17 
65.

• Sprzedam fotelik samochodowy 
0-9 kg, stan dobry, cena 25 zł. Tel. 
506 150 425.

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
60� ��6 908.

• Sprzedam fotelik samochodowy 
firmy Chicco auto – fix z bazą od 
0-1� kg. Posiada składaną bud-
kę oraz wkładkę redukcyjną dla 
niemowląt. Stan bardzo dobry, 
cena �00 zł do uzgodnienia. Tel. 
606 �6� ���.

• 9 stycznia zgubiono pęk kluczy 
w okolicach ul. Warszawskiej, 
Zamkowej, Armii Krajowej. Tel. 
697 438 225.

• Sprzedam biurko białe, dł. 111 
cm, szer. 66 cm, wys. 8� cm – dwie 
szufladki i � półeczki po prawej 
stronie. Tel. 091 �9 �0� 14. 

• Sprzedam psy rasy foksterier. 
785 635 002.
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akUmUlaTorY
ul. Boh. warszawy 10� • NowoGard

www.autopart.pl

OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

wysokie kwoty przy niskich dochodach
bez zabezpiecze bez US i ZUS

NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE
WST PNA DECYZJA KREDYTOWAW 1MINUT

72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

Informujemy, że 

�1 stycznia �009 r.
środa w godz. 9.00 - 10.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

KREDYT AVANTIS
Szeroka gama kredytów 

gotówkowych i oddłużeniowych 
Doradzamy – 

decyzję podejmujesz sam!

SZYBKO – decyzja wstępna po 10 minutach
PRZYSTĘPNIE – dochód już od 500 zł
DUŻO – do 100 000 zł bez poręczycieli
BEZ FORMALNOŚCI 
– na oświadczenie do 20 000 zł

Nowogard, ul. �00 lecia 6a 
tel. 091 �9 ��� 68, kom. �1� 164 �0�

Nauka Jazdy 
Edyta Kulak

-  najwyższa zdawalność!
- ekspresowe kursy!
- materiały szkoleniowe GraTiS!
- przywozimy na zajęcia
- za każdą przyprowadzoną 
   osobę 1 h GraTiS!
ul. Monte Casino 9, Nowogard
tel. 601 172 030, 601 408 886

www.kulak.eu
Rozpoczęcie kursu 

23.01.2009 r. godz. 16.00
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 Witamy wśród nas...

Córka Katarzyny 
Kowalskiej ur. 8.01.09 
ze Świerszczewa

Córka Małgorzaty 
Balasińskiej 
ur. 9.01.09 z Węgorzy

Córka Elżbiety Musiał 
ur. 11.01.09 
z Grabina

Syn Katarzyny 
Drabickiej 
ur. 14.01.09 
z Węgorzyna

Syn Sandry i Piotra 
ur. 14.01.09 
z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło się 
1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane per-
sonalne nie zostały opub-
likowane ze względu na 
brak zgody rodziców

w obiektywie Jana korneluka  - Nad jeziorem

Gdy przychodzi pora mrozów i 
zamarza jezioro tafla zapełnia się 
wędkarzami. Rozpoczyna się czas węd-
karstwa podlodowego. Mimo zimna 
wędkarze chętnie korzystają z okazji 
i udają się na łowiska. Obserwując 
ich poczynania dochodzę do wniosku, 
że niektórzy zbyt wiele ryzykują. To 
samo dostrzegają członkowie Zarzą-
du Miejsko – Gminnego Koła PZW  
i apelują o rozsądek. Na ich prośbę 
przypominam:

Wędkarstwo podlodowe to rodzaj 
hobby i sportu, polegający na połowie 
ryb spod lodu. Zasady połowu w Polsce 

regulowane są przez Polski Związek 
Wędkarski, zawarte w Regulaminie 
Amatorskiego Połowu Ryb PZW, w tym 
m.in.w paragrafie 7 czytamy:

- Łowienie ryb spod lodu dozwolone 
jest wyłącznie przy 
użyciu jednej wędki. 

- Zabrania się stoso-
wać martwej i żywej 
ryby jako przynęty. 

- Łowiąc ryby spod 
lodu należy wykony-
wać otwory o średnicy 
nie większej niż 20 
cm. 

Między otworami należy zachować 
odległość nie mniejszą niż 1 m. 

- Wędkujący na lodzie powinni 
zachować pomiędzy sobą odległości co 
najmniej 10 m. 

- Zabrania się łowienia ryb spod 
lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu 

do świtu. 
- Ryby złowione 

spod lodu, przezna-
czone do zabrania, 
należy uśmiercić 
bezpośrednio po 
złowieniu.

 Zasady obo-
w iązujące  przy 
połowach podlo-
dowych: 

- nie wchodzimy na lód cieńszy, niż 
10cm, 

- staramy się nie łowić w pojedyn-
kę, 

- zabieramy ze sobą linkę asekuracyj-
ną długości ok. 10m 

- jeżeli nie mamy linki asekuracyjnej, 
to powinniśmy mieć przy sobie sznurek 
zakończony woreczkiem z piaskiem o 
wadze ok. 200 gramów, 

- co kilka metrów opukujemy lód 
przed sobą..

Stosując powyższe zasady możemy 
bezpiecznie łowić i przynosić do domu 
oprócz ryb wiele niezapomnianych 
wrażeń. 

LMM

Zimowy raj dla wędkarzy
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Fałszywy ksiądz

W zaprzyjaźnionym komisariacie całkiem niedaw-
no otrzymali zgłoszenie o fałszywym księdzu. Zło-
dziejska bezczelność nie zna granic – utwierdziłem 
się w przekonaniu. Otóż w mieszkaniu emerytki 
w jednym z miasteczek północnej Polski pojawił się 
fałszywy ksiądz. Oszusta poznał z kobietą prawdzi-
wy duchowny, twierdząc, że jego kolega pochodzi 
z biednej rodziny. Emerytka w późniejszych kon-
taktach praktycznie finansowała złodzieja. Naj-
pierw wyjęła z portfela 600 zł w gotówce, później 
zakupiła mu ubranie, woziła do kościoła. Na raty 
kupiła mu też nowoczesny przenośny komputer. 
Zaczęła też spłacać jego „kościelne” długi. Fałszywy 
ksiądz tak się rozzuchwalił, że zaproponował ko-
biecie, aby sprzedała swój dom, wsparła pieniędz-
mi kościół i zamieszkała u niego w bloku, pełniąc 
rolę gosposi. Na szczęście kobieta przejrzała na 
oczy i do sprzedaży domu nie doszło. Jak wyliczyła 
prokuratura, emerytka została oszukana na 26 tys. 
złotych. Fałszywy ksiądz okazał się recydywistą. Co 
ciekawe, na południu kraju odprawiał w jednym 
z kościołów msze święte.

Puste konto i piesze wycieczki

Jesienią 2008 roku, gdy wskutek kryzysu finanso-
wego banki popadły w tarapaty, koledzy z komisa-
riatu pytali mnie, co powinni zrobić. Zostawić pie-
niądze na koncie czy wycofać je z banku? Zawsze 
odpowiadałem w takich sytuacjach pytaniami na 
pytanie: a co zrobisz z pieniędzmi, jak je wycofasz 
z konta? Zainwestujesz? W co? Będziesz trzymał 
w domu i patrzył na wskaźniki inflacji? Zwykle ko-
ledzy z komisariatu przyznawali mi rację.

Z jednym kumplem to się pokłóciłem, bo policzy-
łem mu wszystko na kartce, a ten swoje. Zmobilizo-
wał pół rodziny i w strachu przed krachem spłacili 
połowę kredytu mieszkaniowego syna. Bali się, że 
jak bank upadnie, to stracą wszystko. Wszystkich 
szczegółów nie poznałem, ale z informacji, jakie 
miałem, wynikało, że pół rodziny zwyczajnie spani-
kowało. Syn, człowiek młody, na dorobku, wspólnie 
z żoną zaciągnął kredyt na niewielkie mieszkanie. 
Zostało im do spłaty około 100 tys. zł rozłożone 
bodaj na 22 lata. Miesięczna rata kredytu wraz 
z odsetkami wynosiła 730 zł. Młoda rodzina po-
stanowiła wszystkie swoje zasoby przeznaczyć na 
spłatę kredytu. Sprzedali też używany samochód, 
trochę dołożyli rodzice, który zlikwidowali lokaty 
terminowe. Spłacili połowę kredytu.

Postąpiliście nierozsądnie – przekonywałem. 
Kredyty hipoteczne są najtańszymi na rynku, a go-

tówka jest najcenniejsza. Należało ją trzymać na 
dobrze oprocentowanym rachunku. Jak się poszu-
ka, to można znaleźć oprocentowanie lokaty równe 
oprocentowaniu kredytu mieszkaniowego. Najważ-
niejszy jest dostęp do gotówki. Kredyt gotówkowy 
jest drogi i coraz trudniej dostępny. Co z tego, że 
młodzi płacą mniejsze raty kredytowe, skoro mają 
puste konto i poruszają się na piechotę...

Za duży, by upaść

Też się wtedy zastanawiałem nad bezpieczeństwem 
moich pieniędzy w banku. Trochę się naczytałem 
o zjawisku tzw. paniki bankowej. Najkrócej mówiąc, 
chodzi o to, że jak ludzie nagle w jednym banku 
wycofują swoje pieniądze, to naruszają płynność 
finansową w całym sektorze. Jeden bank musi na-
gle pożyczyć od innego sporą  kasę i zaczynają się 
problemy u sąsiada. W tym czasie podobne zjawisko 
wystąpiło w Islandii i zachodziła obawa, że plotka 
o braku płynności w bankach może dotrzeć i do nas. 
Za wiele oszczędności nie mam, ale zawsze. Znajo-
ma dyrektorka naszego oddziału banku uspokajała 
całkiem rzeczowo: nie ma się czego obawiać, nasz 
bank jest za duży, by upaść, w dodatku ma gwaran-
cje rządowe. Tak się przy okazji złożyło, że zmienio-
no wysokość kwot gwarantowanych przez Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny (BFG). O sto procent podnie-
siono gwarancję depozytów. BFG objęło gwarancja-
mi depozyty do wysokości 50 tys. euro, czyli jakieś 
170 tys. zł. Ponieważ moja lokata w banku była wie-
lokrotnie niższa, mogłem spać spokojnie.

Dziwię się więc starszym osobom, że ciągle nie 
ufają bankom i godzą się na utratę wartości pienią-
dza związanej z inflacją. Znam nawet takie osoby, 
które dolary ciągle trzymają w domu, w schowku 
pod podłogą. Kiedyś nawet zapytałem znajomą, 
dlaczego nie zaniesie ich do banku. – A co będzie, 
jak umrę – usłyszałem zaskakującą odpowiedź 
z ust mojej sąsiadki. Jak dolary będą w banku, to 
syn prędko ich nie dostanie. A tak odkręci słoik 
i będzie je miał od ręki. – Przecież można w banku 
zostawić dyspozycję na wypadek śmierci i upoważ-
nić wybraną osobę do dysponowania pieniędzmi 

– odpowiedziałem.

Dobrodziejstwo procentu składanego

W swojej pracy policjanta wielokrotnie przekona-
łem się, że ludzie nie znają podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, reguł obchodzenia się z bronią, 
majątkiem i pieniędzmi. Gdyby zapytać każdego 
z okradzionych, który zgłasza się na komisariat, 
co to znaczy procent składany, pewnie mało kto 
udzieliłby prawidłowej odpowiedzi. I nie chodzi 
wcale o encyklopedyczną definicję, a o zwyczajne, 
ludzkie wyjaśnienie na czym to polega. Ludzie nie 
wiedzą, że trzymanie pieniędzy w banku to właśnie 
korzystanie z dobrodziejstwa procentu składanego. 
Zawsze w takich przypadkach powtarzam: trzymaj 
gotówkę w banku i płać plastikowym pieniądzem. 
Jeśli pieniądze są na oprocentowanym koncie, 
a odsetki dopisywane np. co miesiąc, to z każdym 
miesiącem rośnie ci kwota, od której doliczane są 
kolejne odsetki. Po latach gromadzenia pieniędzy 
wychodzi niemała kwota.

Chcesz poznać więcej rad aspiranta Fortuny? 
Zadać mu pytanie? Skomentować jego wypowiedzi? 
Odwiedź blog internetowy: www.fortunaradzi.pl

W większości banków najważniejszą pozycją pa-
sywów są depozyty, czyli lokaty klientów. Banki 
bezustannie przyciągają większość pieniądza 
znajdującego się w obiegu. Przeciętne depozyty 
bankowe skupiają 75-80% ogółu polskiego pie-
niądza w obiegu. Ze względu na swoją wielkość 
depozyty bankowe mają zasadnicze znaczenie dla 
funkcjonowania polskiego systemu bankowego; 
odgrywają też bardzo dużą rolę w polskiej gospo-
darce. Znaczną większość depozytów bankowych 
stanowią oszczędności osób fizycznych, czyli 
depozyty gospodarstw domowych. Na oszczęd-
ności gospodarstw domowych przypadło 64-71 % 
wszystkich depozytów bankowych. Są to głównie 
pieniądze należące do przeciętnych obywateli, 
na osoby najbogatsze przypada względnie mały 
procent depozytów bankowych. Dzieje się tak 
dlatego, że osoby najbogatsze i przedsiębiorstwa 
uznają inne typy lokat, niż na koncie w banku, za 
bardziej opłacalne. 

Depozyt bankowy –  jest to ogólna nazwa inwe-
stycji finansowej, polegającej na powierzeniu 
środków finansowych bankowi przez inwestora 
(zwanego depozytariuszem) na pewien okres. 
Istnieją równoważne lub prawie równoważne
określenia depozytu bankowego: lokata bankowa, 
wkład  oszczędnościowy, rachunek bankowy. De-
pozyt bankowy można traktować jako udzielenie 
kredytu bankowi przez depozytariusza. 
Depozyt bankowy jest zatem instrumentem wierzy-
cielskim. Najważniejszym rodzajem depozytu ban-
kowego (z punktu widzenia inwestora) jest wkład 
oszczędnościowy. Polega on na zawarciu umowy 
między depozytariuszem (wkładcą) i bankiem, 
przy czym bank ma obowiązek płacenia odsetek 
od wpłaconych środków na warunkach wynikają-
cych z umowy. 

Dochód przy depozycie zależy od:
oprocentowania depozytu (im wyższe oprocento-
wanie, tym wyższa stopa dochodu) 
okresu kapitalizacji (im krótszy okres kapitalizacji, 
tzn. im częściej kapitalizowany jest depozyt, tym 
wyższa stopa dochodu)

Stopą dochodu przy depozytach jest tzw. efektyw-
na stopa procentowa, uzależniona od oprocento-
wania depozytu i okresu kapitalizacji. 

Najważniejsze cechy depozytu: 

Okres umowy – jest to okres, na który depozyta-
riusz powierza środki bankowi. Wyróżnia się 
wkłady terminowe (na przykład 3 miesiące, 
6 miesięcy, rok) oraz wkłady a vista, w przypad-
ku których umowa zawarta jest na czas nieozna-
czony. Przy wkładach terminowych po upływie 
okresu umowy z reguły jest ona automatycznie 
przedłużana na następny okres, jeśli depozyta-
riusz nie wyda bankowi innej dyspozycji. 

Oprocentowanie – jest to stopa procentowa, okre-
ślająca odsetki od wkładu, które otrzymuje depo-
zytariusz. Z jednej strony determinuje ona stopę 
dochodu depozytariusza, z drugiej zaś określa 
cenę kredytu, jaki depozytariusz udziela banko-
wi. Stopa ta podawana jest w skali rocznej. 

Okres kapitalizacji – jest to okres, po upływie któ-
rego narosłe odsetki doliczane są do depozytu, 
a zatem podlegają oprocentowaniu, co oczywi-
ście zwiększa dochód. Wkłady kapitalizowane 
są po upływie okresu umowy. 

W przypadku niedotrzymania terminu umowy przez 
depozytariusza zazwyczaj ponosi on konsekwencje 
w postaci zmniejszenia wysokości odsetek.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Dziwi mnie podejście starszych ludzi do pieniędzy. 
Uważają, że pieniądze są bezpieczne tylko wtedy, 
gdy mają je na oku. Myślę, że to jakaś zaszłość hi-
storyczna i brak wiedzy nt. rynków finansowych 
i gwarancji bankowych. W naszym komisariacie co 
jakiś czas mamy zgłoszenia o rozmaitych cwania-
kach wyłudzających pieniądze od starszych ludzi. 
Oni wiedzą, że wdowi grosz jest najłatwiejszym 
łupem. Kręcą się po mieszkaniach, udają na przy-
kład pracowników opieki socjalnej i, stosując różne 
sztuczki socjotechniczne, wyciągają ze skarpety 
emerytów ich ostatnie grosze. Zawsze im w takich 
sytuacjach powtarzam: gdybyście pieniądze mieli 
w banku, nie mieliby was z czego okraść. Na szczę-
ście w ostatnim czasie tych przypadków ubywa, ale 
życie ciągle zaskakuje niespotykanymi historiami, 
nawet mnie, doświadczonego glinę.

Fortuna radzi… o bezpiecznym oszczędzaniu

›

›

› ›

›

›

›

›

›

Skarbonka czy lokata?

KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnym upominków.

Nagrodzimy osoby, które nadeślą najciekawsze 
i najpełniejsze odpowiedzi na poniższe pytania:

1.  Na co oszczędzasz pieniądze? 
2. Z jakich instytucji finansowych 
     korzystasz, żeby pomnażały 
     Twoje oszczędności?
3. Podaj nazwy 3 banków oferujących lokaty 
     terminowe i porównaj ich oferty.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: konkurs@fortunaradzi.pl

Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

›
›

›
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  2

SPoŁeCzNY Nakaz
W takich żyjemy czasach,
Liczą się czyny, nie słowa.
Trzeba rękawy zakasać,
Żeby innych zakasować?

wielozNaCzNie...
Ciągły stres nas nie urządza,
Pesymizm nurtuje nasze głowy;
To światowy kryzys pieniądza,
To nierozwiązany problem gazowy!
Znamy kulturę Palikota,
Po – lityk może zrobić błąd...
Do wypowiedzi ma otwarte wrota,
Jaka kultura, taki Rząd!
Można po prostu rzeczy nazwać,
Ubrać je we właściwy sos,
Lecz życie często nam doradza,
By zamiast tego ściszyć głos...
Niedomówienia – piękna rzecz,
Co wielu drażni, wścieka, mdli,
Najłatwiej jest niedomówienia,
Rozstrzelać kropkami nad „i”.
Niedomówienie wciąż się boi,
Że ktoś przyłbicę mu odkryje
I spyta: kto za tobą stoi?
Albo: co się za tobą kryje?
Niedomówienie jest poezją,
Gdy zerwać z niego woal – ginie...
Lecz ludzie zawsze wolą pewność,
Konkrety, ustalone linie.
Bo lepiej gardzić niepewnością,
Arcydwuznacznym  słówkiem „może”.
Niedomówienie jest miłością,
Z którą jest pięknie, ale gorzej.
Choć z drugiej strony, w najjaśniejszych
Najbardziej suchych wyjaśnieniach,
Zawsze się znajdzie coś z poezji,
A mianowicie – niedomówienia!

okazJe
Okazje czynią
Baranka świnią.

rada
Pierwsza mowa szatana
Do rodu ludzkiego,
Zaczęła się od rady:
Naśladuj bliźniego.

Rozwiązania krzyżówki nr 1 – STYCZEŃ- 
nadesłali:

Magdalena Czupryńska, Grażyna Kosmalska, 
Halina Kawczyńska, Teresa Młynarska (Słajsino), 
Jan Janiec (Słajsino), Franciszek Palenica, Włady-
sław Kubisz, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 
Bogumiła Urtnowska (Kulice), Halina Szwal, Sta-
nisława Pokorska, Małgorzata Grudzinska, Alicja 

Wypych, oraz krzyżówkę nr 49 – Teresa Powalska 
i Małgorzata Grudzińska.

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
- Bogumiła Urtnowska z Kulic,
- Małgorzata Grudzińska z Nowogardu,
- Józef Gorzyński z Nowogardu. 

Gratulujemy!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrzewÓz oSÓB - romaN BiŃCzYk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

od PoNiedziaŁkU do PiąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY od PoNiedziaŁkU do SoBoTY:
Trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), �.00(1-6), �.��(7), �.�0(7), �.��(1-6), 8.00(1-6), 8.�0 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.�0(D), 11.��(1-6), 11.40(7), 1�.10(D), 
1�.�0(7),1�.40(7), 1�.��(1-6), 1�.��(D), 1�.�0(D), 14.0�(D), 14.�0(D), 
1�.��(1-6), 16.��(D), 16.�0(1-6),1�.�0(D), 1�.�0(D), 18.��(D), 
19.1�(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.�0(1-6), �.�0(1-6), �.��(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.��(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 1�.0�(1-6), 1�.�0(D), 1�.00(7), 1�.��(DR), 14.10(7), 14.�0(7), 
14.�0(1-6),14.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 1�.0�(1-6), 1�.��(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.�0(D), 19.00(D), 19.��(D), 19.40(1-6), �0.1�(D), 
�1.40(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa liNia mikroBUSowa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

rozk£ad jazdy PkP do 14 grudnia br. 

informacja PkS 
091 �9-�1-88� lub 091 46-98-�1�

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

regularna linia meTro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40FP, 5.25FP, 8.10L1P, 9.25L1P, 11.55L1, 12.25L1, 15.00L1P, 
15.45L2, 17.00L, 21.00L2P 
Szczecin - Nowogard
6.45FP, 7.45FP, 9.35L1P, 10.45L3, 13.20L1, 15.25L1, 16.35L1P, 
18.15L, 22.25L2P
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Nowogard 15.01.2009r.
oFerTY PraCY 

PUP GoleNiÓw, Filia NowoGard
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Konserwator terenów zielonych
4. Drwal-pilarz
5. Konserwator-kierowca (pr.jazdy „B”) 
6. Nauczyciel wych.przedszkolnego

oFerTY PraCY z reJoNU
1. Pracownik produkcji (Kukinia)
2. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
3. Hydraulik (Międzyzdroje)                           
   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

Cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 16�
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NALP

Ósemka drużyn na placu boju
Przypominamy wyniki ćwierćfinałów. Zwycięzcy walczyć będą w dwóch 

parach o finał, pokonani o miejsca 5 do 8.
Seniorzy -WKS Denver Miętno 1:0 (1:0)
WKS Probud Wyszomierz -Łzy Sołtysa 8:1 (3:0)
Bad Boys Juniors’94 -Tubisie 0:2 (0:0)
Golputz -Budowlani 0:1 (0:1)

Opr. LMM

memoriał artura deca

Powiatowa Liga  
Gimnazjalnej Koszykówki

W sobotę 10 stycznia w Przybiernowie została rozegrana piąta kolejka 
Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszykówki o Memoriał Artura Deca. 

W pierwszym spotkaniu zagrały 
zespoły Gimnazjum Maszewo i 
Gimnazjum Przybiernowo. Podobno 
gospodarzom pomagają nawet ściany, 
ale w tym przypadku ta sportowa 
prawda nie znalazła odzwiercied-
lenia na boisku. Po bardzo emo-
cjonującym, choć jednostronnym 
widowisku, ze zwycięstwa cieszyli się 
zawodnicy z Maszewa. Po raz kolejny 
do sukcesu swoją drużynę poprowa-
dził kapitan i najlepszy strzelec Paweł 
Sidorkiewicz, zdobywca 40 pkt. W 
drużynie z Przybiernowa najwięcej 
bo 5 pkt zdobył Patryk Igras. W 
drugim spotkaniu Gimnazjum nr 1 
Goleniów pokonało Gimnazjum z 
Klinisk 97-21. Wynik spotkania były 
z pewnością wyższy gdyby całe spot-
kanie rozegrała podstawowo piątka 
goleniowskiej Jedynki. 

Widocznie założenia przedme-
czowe były inne. Dla zwycięskiej 
drużyny najwięcej punktów zdobył 
Mateusz Jachym (23) a dla pokona-
nych Kamil Kulesza (8). W trzecim 
meczu Gimnazjum nr 1 Nowogard 
pokonało Gimnazjum nr 3 Goleniów. 
Najskuteczniejszym zawodnikiem 
zwycięzców był zdobywca 18 pkt 
Paweł Jonczyk a w drużynie pokona-
nych 13 punktów dla swojego zespołu 
zdobył Marcin Michałkowski. W 
czwartym spotkaniu Gimnazjum nr 
3 Nowogard pokonało zespół z Osiny. 
Rekordową liczbę 74 pkt w jednym 
spotkaniu zdobył Sebastian Stanicze i 
dzięki temu wyczynowi samodzielnie 
prowadzi w rankingu najlepszych 

strzelców ligi, a jego drużyna po raz 
drugi przekroczyła pułap 100 pkt 
rzuconych w jednym spotkaniu.

Wyniki kolejki:
Gimnazjum Maszewo -Gimnazjum 

Przybiernów 67-15,
Gimnazjum Kliniska -Gimnazjum 

nr 1 Goleniów 21-97,
Gimnazjum nr 3 Goleniów -Gim-

nazjum nr 1 Nowogard 28-67,
Gimnazjum nr 3 Nowogard -Gim-

nazjum Osina 114-23
Tabela:
1. Gimnazjum nr 2 Goleniów 8
2. Gimnazjum nr 1 Goleniów 8
3. Gimnazjum Kliniska 8
4. Gimnazjum nr 3 Nowogard 7
5. Gimnazjum nr 1 Nowogard 7
6. Gimnazjum Maszewo 7
7. Gimnazjum nr 3 Goleniów 6
8. Gimnazjum Osina 5
9. Gimnazjum Przybiernów 4
 
Klasyfikacja najskuteczniejszych:
1. Sebastian Staniczek (Gimnazjum 

nr 3 Nowogard) -156 pkt,
2. Paweł Sidorkiewicz (Gimnazjum 

Maszewo) -129 pkt,
3. Łukasz Kuciński (Gimnazjum nr 

2 Goleniów) -89 pkt.
 
Najskuteczniejsi w rzutach za 3 

punkty
1. Marcin Rozentalski (Gimnazjum 

nr 1 Goleniów) -5 trafień,
2. Sylwester Gajdel (Gimnazjum nr 

1 Goleniów) -4 trafienia,
3. Dawid Szewczuga (Gimnazjum 

nr 3 Nowogard) -3 trafienia.

Od lewej: Gołaszewski Tomasz, Olkowski Roman, Sosnowski Karol, Or-
łowski Sebastian, Łuczak Henryk, Kulpa Krzysztof, Gołaszewski Arkadiusz, 
Sudomierski Zbigniew, Kaczor Bogdan, Saja Arkadiusz

Od lewej: Łyczkowski Sebastian, Paszkiewicz Szymon, Kłys Rafał, Pacelt 
Kamil, Pałczyński Dawid, Skowroński Zbigniew, Pertkiewicz Jacek

Nieobecni: Pałczyński Błażej, Maślak Dariusz

Od lewej: Orpel Janusz, Orpel Zbigniew, Podbiegło Rafał, Saja Tomasz, 
Garbat Jarosław, Szponar Piotr, Kubski Daniel, Trzaska Rafał, Mazurek Piotr. 
Nieobecni: Sowiński Artur

Od lewej: Kępa Marek, Borowik Jacek, Żyła Grzegorz, Szadkowski To-
masz, Borowik Błażej, Nosek Łukasz, Jurczyk Artur, Szczęsny Jan, Sierzchała 
Krzysztof, Ochęcki Łukasz. Nieobecni: Świca Piotr

Tubisie

WKS Probud Wyszomierz

Budowlani

Seniorzy
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

26 stycznia 2009 r. godz. 16.30

PIECZĄTKI - KSERO
Nowogard, ul. 700 lecia 15 

(nad apteką Jantar)
Tel. 605 522 340
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Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

Nowy radiowóz  
dla nowogardzkiej Policji

W piątek 16 stycznia 2009 roku o 
godz. 11.00 w Stepnicy nastąpiło uro-
czyste przekazanie dla goleniowskich 
policjantów 3 nowych radiowozów. 
Symbolicznego przekazania kluczy-
ków dokonał Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie 
mł. insp. Jacek Fabisiak. Nowe radio-
wozy to Nissan Pathinder oraz dwa 
auta marki Kia Ceed. Radiowozy 
sa oznakowane i przeznaczone dla 
służb prewencyjnych. Komendant 
Powiatowy Policji w Goleniowie 
insp. Leszek Skotnicki postanowił 
przekazać nowego Nissana dla po-
licjantów z Posterunku w Stepnicy, 
ponieważ jest on przystosowany do 
poruszania się w trudno dostępnym 
terenie, będzie wykorzystywany do 
działań wymierzonych przeciwko 
kłusownikom. Teren gminy Stepni-
ca jest rozległy i taki radiowóz bę-
dzie znakomicie się tam sprawdzał. 
Pozostałe radiowozy trafią do 
Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie i Posterunku w Maszewie. 
W tych jednostkach występowa-
ły największe braki sprzętowe. 
W uroczystości udział wzieli rów-
nież władze samorządowe w oso-
bach Kazimierza Ziemby- Burmi-
strza Nowogardu, Jadwiga Feren-
sztajn- Burmistrz Maszewa, Andrzej 
Wyganowski- Wójt Stepnicy, Witold 
Kaleczyc- Przewodniczący Rady Po-
wiatu oraz Tomasz Stanisławski- Sta-

rosta Powiatu Goleniowskiego, któ-
ry przekazał policjantom prezent w 
postaci kamery. Będzie ona zamon-
towana w radiowozie wyposażonym 
już w wideorejestrator i stanowiła 
dodatkowe wyposażenie. Teraz Vec-
tra będąca na wyposażeniu gole-
niowskiej drogówki będzie rejestro-
wała wykroczenia drogowe zarówno 
z przodu radiowozu a także z tyłu. 
Koszt kamery to około 10 tys. zł. 
Przed przekazaniem nowych radio-
wozów policjanci przeprowadzili w 
szkole podstawowej i gimnazium 
w Stepnicy pogadanki i prelek-
cje na temat bezpiecznego zacho-
wania sie w trakcie ferii. Dzieci i 
młodzież mogły poogladać i po-
dotykać nowe radiowozy a także 
zapoznać się z ich wyposażeniem. 
Jak powiedział mł. insp. Jacek Fabi-
siak, goleniowscy policjanci dostaną 
jeszcze w tym roku kilka nowych ra-
diowozów na swoje wyposażenie.

Co to za samochód? 
KIA Motors Polska wygrała prze-

targ na dostarczenie 2500 szt. cee’dów 
SW dla polskiej Policji.

Pierwsza partia, licząca 140 sa-
mochodów, to w całości cee’dy SW, o 
mocy 140 KM. Pod maską znajdziemy 
dwulitrowe jednostki CRDi. Tak skon-
figurowany cee’d w salonie kosztuje 
ok. 71 tys. zł. Auta będą pomalowane 
zgodnie z nowym wzorem, a więc w 
kolorze srebrnym z niebieskim pasem. 
Z każdej strony samochodu pojawi 
się oczywiście napis „Policja”. Nowe 
barwy policji dobrze komponują się 
z agresywną sylwetką cee’da kombi. 
Pozostałe 60 radiowozów to w cało-
ści hatchbacki. Wykorzystywane będą 
obok Fordów, Volkswagenów, Skód, 
Opli i Toyot jako nie oznakowane ra-
diowozy drogówki. Warto będzie więc 
czasem zwolnić i obejrzeć się do tyłu 
w poszukiwaniu srebrnego cee’da. Jako 
wozy patrolowe policji samochody Kia 
pełnić będą 24-godzinną służbę przez 

siedem dni w tygodniu, przejeżdżając 
nawet kilkaset kilometrów dziennie. 
Pierwsza europejska fabryka Kii znaj-
duje się w mieście Żylina na Słowacji. 
Fabrykę wybudowano kosztem mi-
liarda euro. Zakład w Żylinie zatrud-
nia 2400 wysokokwalifikowanych 
pracowników w systemie dwuzmia-
nowym i obecnie wytwarza cztery 
modele pojazdów KIA: pięciodrzwio-
wego cee’da hatchback, cee’da Sport 
Wagon, trzydrzwiowego pro_cee’da 
oraz Sportage (segment SUV). Polskie 
radiowozy produkowane będą właśnie 
w słowackiej fabryce.  LMM

12.01. Nowogard ul. Waryńskiego
Dokonano kradzieży dwóch tablic reje-

stracyjnych. Ustalono, że sprawca posłu-
gując się skradzionymi tablicami dokonał 
kradzieży paliwa na stacji Orlen.

12.01. godz. 22.45 Nowogard ul. 
Zamkowa

Zgłoszono awanturę domową.
13.01. Nowogard
W hotelu Oskar utracono w sposób 

nieustalony kwotę 250 zł.
13.01. godz.8.30 Nowogard Gimna-

zjum nr 2
Na terenie gimnazjum został pobity 

uczeń. Sprawca zbiegł z miejsca zda-
rzenia.

13.01. godz. 13.20 Nowogard ul. Woj. 
Polskiego

Uszkodzono drzwi wejściowe do 
mieszkania. Wartość szkody 150 zł. 
Sprawcą był prawdopodobnie były na-
jemca mieszkania.

13.01. godz. 17.25 Olchowo
Zgłoszenie pobicia przez konkubenta.
13.01. godz. 20.20 Olchowo
Awantura małżeńska.
14.01. godz. 8.20 Nowogard 3 Maja
Nieznana osoba zawiadomiła, że na 

ulicy leży nieprzytomny mężczyzna.
14.01. godz. 11.20 Nowogard 5 – go 

Marca
Zgłoszenie, że na przystanku leży nie-

przytomny mężczyzna. Jak ustalono był 
on nietrzeźwy.

14.01. Olchowo
Kierujący samochodem Audi usiłował 

uciec przed kontrolą drogową, na skutek 
czego uderzył w płot. Sprawca zbiegł, ale 
dzięki pasażerom pozostałym  na miejscu 
zdarzenia. został ustalony. Jak stwier-
dzono posługiwał się on skradzionymi 
tablicami rejestracyjnymi.

14.01. godz. 14.10 Nowogard ul. 
Kościuszki

Dyspozytor Pogotowia poinformował 
o kolizji karetki z Fiatem.

14.01. godz. 21.05 Nowogard ul. 
Waryńskiego

Mężczyzna poinformował, że nieznany 
sprawca zabrał mu reklamówkę z zaku-
pami. Sprawcy nie ustalono.

15.01. Wierzchy
Dokonano kradzieży z włamaniem do 

sklepu wielobranżowego. Postępowanie 
jest w toku.

15.01. Olchowo
Dziewięcioletnia dziewczynka za-

wiadomiła, że w mieszkaniu przebywa 
awanturujący się ojciec. 

15.01. godz. 13.50 Nowogard LO 
nr II

Dokonano pobicia ucznia. Sprawca 
zbiegł z miejsca zdarzenia ale został 
ustalony.

15.01. godz. 21.05 Nowogard sklep 
Lidl

Dokonano kradzieży sklepowej. Spraw-
ca ukradł szkło powiększające o wartości 
45 zł. Sprawcę ukarano mandatem.

16.01. Nowogard stacja HL
Kolizja drogowa Forda Transita i samo-

chodu osobowego marki Isuzu. Sprawca 
zbiegł ale został zatrzymany przez funk-
cjonariuszy w Płotach.

17.01. godz. 8.15 Nowogard ul. 3  
Maja

Zgłoszono, że w sklepie pomiędzy 
półkami zaszył się pies, który nie chce 
wyjść. Powiadomiono o tym fakcie leka-
rza weterynarii.

17.01. godz. 22.35 Osowo
Mężczyzna powiadomił, że nietrzeź-

wa żona niszczy w mieszkaniu sprzęt 
domowy.

18.01. godz. 0.30 Jenikowo
Mężczyzna poinformował, że w miesz-

kaniu siostry przebywa nietrzeźwy chło-
pak, który demoluje mieszkanie.

18.01. 
Zgłoszono, że na poboczu drogi leży 

Opel Vectra. Jak ustalono, kierujący 
pojazdem nie dostosował prędkości do 
warunków drogowych, ponaddto był 
nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu 
stwierdzono 1, 68 promila alkoholu.

18.01. Nowogard ul. Zielona
Pogotowie dostało powiadomienie 

o leżącym na ulicy nieprzytomnym 
mężczyźnie. Na miejscu okazało się, że 
mężczyzna zachowuje się agresywnie i 
nie daje się zbadać. Powiadomiona Policja 
odwiozła go do miejsca zamieszkania.

13.01. godz. 16.01. Nowogard ul. 
Poniatowskiego

Pożar wiaty do przechowywania drew-
na opałowego przy budynku mieszkal-
nym. Spaleniu uległa drewniana altana, 
drewno, siatka ogrodzeniowa w rolce i 
liczniki gazowe. Strażacy ugasili pożar. Na 
miejscu działało także Pogotowie Gazo-
we, zabezpieczając przyłącza gazowe.

16.01. godz. 16.12 Osina
Pożar śmieci w kontenerze.
16.01. godz. 19.08 Kikorze trasa 

nr 6
Kolizja dwóch samochodów osobo-

wych i autobusu. Nikt z jadących nie 
został poszkodowany. Straż zabezpieczyła 
miejsce zdarzenia.

19.01. godz. 2.14 Trasa Nowogard 
– Sąpolnice

Samochód marki Volvo wpadł do 
rowu. Strażacy wyciągali auto za pomo-
cą wyciągarki i zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia.

Inf. Z – ca Dowódcy 
JRG Andrzej Husarz, 

opr. Ewa Dziwisz 
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reklama

Z okazji 
Dnia Babci i Dziadka 

dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, 

pociechy z wnuków 
oraz spełnienia marzeń 

kochanym 
Babci i Dziadkowi Bąk 
oraz Babci i Dziadkowi 

Styrna 
życzą 

Adusia, Maruś i Karolina

PIECZĄTKI - KSERO
Nowogard, ul. 700 lecia 15 

(nad apteką Jantar)
Tel. 605 522 340

Z okazji 
30 rocznicy zawarcia 

związku małżeńskiego 

dla Wiesławy 
i Adama PAC 

życzymy Wam abyście dalej szli 
przez życie trzymając się mocno 

za ręce, zawsze uśmiechnięci, 
zawsze razem, zawsze pewni 

swych uczuć...
syn Grzegorz, Krzysztof z Iloną 

oraz córka Agnieszka z Krzyśkiem

Znowu ofiara mrozu
W okolicy miejscowości Osina pow. Goleniów znaleziono ciało mężczy-

zny. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził że mężczyzna zmarł z wyziębienia 
organizmu.

 Został on odnaleziony w piatek 16 stycznia w okolicy rzeki Pilesza, na 
rozlewisku bagiennym nieopodal miejscowości Osina. Rodzina wcześniej 
zgłosiła jego zaginięcie i był poszukiwany przez policję. Na miejsce wezwano 
lekarza , który jako przyczyne zgonu podał wyziębienie organizmu.

To już druga ofiara mrozu na terenie powiatu goleniowskiego. Kilkanaście 
dni temu odnaleziono zamarznietego mężczyznę w okolicy Stepnicy.

nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów 

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Kiedy to wreszcie się skończy !

Znowu zabrakło piasku
Już kilkakrotnie  tej zimy zajmowaliśmy się tematem odśnieżania miasta. 

Pomimo naszych interwencji, nadal otrzymujemy wiele sygnałów od czytelni-
ków, że to, co się dzieje na nowogardzkich drogach i chodnikach woła wprost 
o pomstę do nieba! Na skutek warunków atmosferycznych na chodnikach 
i jezdniach tworzy się warstwa lodu. A nie są one posypywane należycie 
piaskiem. „Chyba piasku nie brakuje? – pyta starszy mieszkaniec ulicy Po-
niatowskiego – Ja boję się chodzić po tych chodnikach. Nie mogę wyjść do 
sklepu i siedząc w domu czekam, aż się to wreszcie skończy. Rano dzieci 
do szkoły nie idą chodnikiem, tylko jezdnią. To przecież niebezpieczne!”  
W poniedziałek rano oblodzone były chodniki na Poniatowskiego, Boh. 
Warszawy, a podobna sytuacja panowała zapewne również w innych rejonach 
miasta. Ludzie sunący chodnikiem  ostrożnie, noga za nogą, dzieci wędrujące 
do szkoły ulicą -  były powszechnym widokiem. Firmy zajmujące się  odśnie-
żaniem miasta naprawdę lekceważą ten problem. A przecież biorą z naszych, 
czyli podatników kieszeni grube pieniądze. Czy naprawdę musi wydarzyć się 
tragedia i ktoś musi pozwać gminę do sądu, żeby urzędnicy sprawdzili, jak 
funkcjonują firmy, które w imieniu gminy wykonują zadania publiczne? Po 
raz kolejny apelujemy. Niech to wreszcie się skończy! 

Ewa Dziwisz

Czytelnicy piszą…
W pierwszym tegorocznym wydaniu „DN” opublikowaliśmy wywiad z 

burmistrzem Kazimierzem Ziembą „ Książki nie ocenia się po okładce”. 
Zareagowała nasza Czytelniczka Halina Saja pisząc m.in.:  „Ocena roku 
budżetowego 2008 jest według mojej oceny niezrealizowanym marzeniem i 
promocją własną burmistrza nie jako gospodarza – lecz polityka. Optymizm 
dla budżetu roku 2009 jest kontynuacją i kolejną  promocją – raczej mrzonką o 
świetlanej przyszłości. Nie jest ścisły w faktach,  ponieważ przedłożony plan nie 
zmniejsza długu-deficytu gminy, a zwiększa o prawie 6 mln. Nie wykonane w 
budżecie 2008 roku zadania są realizowane w przyszłym 2009 r. W połączeniu 
z planowanymi środkami pomocowymi dają kwotę ok.12 milionów zł. Brzmi to 
ładnie – interesująco. Zastanawiam się dlaczego burmistrz będąc na deficycie 
finansowym od kilku lat narastającym ma wewnętrzny spokój. Jaki spadek 
pozostawia następcom?”.

W wywiadzie burmistrz mówi o terenach inwestycyjnych gminy. Pani Saja 
wcale tym nie zrażona pisze śmiało: „Wiem z Biuletynu Informacji Publicz-
nej, że mamy kilka działek przemysłowo-usługowych, od lat aktualnych i bez 
zainteresowania”.  Widać, że Czytelniczka wie doskonale, że zainteresowanie 
inwestorów Nowogardem jest znikome mimo to pisze, na temat pracowników, 
którzy niechętnie dojeżdżają do pracy:

 „A może pracownicy bardziej szukają lepszych, godziwych poborów i na 
pewno nie pracy w przemyśle w szkodliwych warunkach jak wysypiska śmieci, 
utylizacja padliny itp. za minimalne wynagrodzenie. Sądzę, że przemysł około 
budowlany, rolno-spożywczy i obsługa turystyczna byłaby lepszym rozwiąza-
niem i spełnieniem oczekiwań pracowników oraz w zgodzie z przyjętą Strategią 
Rozwoju  Miasta i Gminy”.

Kończąc list Czytelniczka pisze: ” Relacje red. LMM z przebiegu Sesji z 
ostatnich dwóch lat mogą być subiektywne, wynikające ze znużenia po 10 latach 
obsługi sesji w Radzie Miejskiej”.

Odpowiadam Pani, że każdą sesję oceniam subiektywnie jako Lesław Marek. 
Jako redaktor podaję w zdecydowanej większości suche fakty – nie oceniam 
poszczególnych radnych tylko informuję o podjętych uchwałach – to uchwały 
decydują o rozwoju lub recesji w gminie, a nie tyrady choćby były wygłaszane 
najbardziej kwiecistym językiem. Między innymi z tego powodu przyjąłem 
taką formę publikacji Pani listu – bo przecież Pani podaje tylko i wyłącznie 
subiektywną ocenę  sytuacji. Pani ma takie prawo – ja niestety nie.

Lesław M. Marek
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Fundacja „Zdrowie”

Na co wydano 300 000 zł?
W poprzednim  numerze opublikowaliśmy pierwszy tekst na temat Samo-

rządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” . Tekst ten wywołał  żywą 
reakcję wielu osób, zwłaszcza ze środowiska medycznego Nowogardu, treść 
uwag jakie do nas dotarły potwierdza , fakt, że działalność fundacji budziła 
od początku zastrzeżenia, a sposób realizacji zadań które legły u podstaw jej 
założenia bynajmniej nie przyczynił się do poprawy zakresu i jakości usług 
medycznych w naszym mieście. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią publikujemy 
drugą część tekstu o fundacji , która przypomnijmy jak na razie wsławiła się 
zwłaszcza „lekkim” wydaniem „ciężkich” 300 000 zł samorządowych pienię-
dzy.  

Samorządowa Fundacja Opie-
ki Medycznej „Zdrowie” powstała 
w październiku 2003r. Z założenia 
miała realizować takie szczytne cele 
jak: wspieranie szpitala, zwiększanie 
dostępu do opieki medycznej, wspie-
ranie lecznictwa oraz inicjatyw słu-
żących zabezpieczeniu świadczeń 
zdrowotnych, promowanie zdrowia 
i poprawę zdrowotności społeczeń-
stwa. Fundacja powstała z inicjatywy 
Gminy Nowogard oraz Stowarzysze-
nia Na Rzecz Szpitala w Nowogar-
dzie. Na fundusz założycielski gmina 
przeznaczyła 5 tys. zł, stowarzyszenie 
– 500 zł. Do tej pory gmina przeka-
zała fundacji, która praktycznie prze-
stała działać 300 tys. złotych! 

W skład Rady Fundacji wchodzili 
w tym czasie: Przewodniczący Sławo-
mir Skubij oraz członkowie Andrzej 
Buragas, Dariusz Szarek, Marceli 
Warnke i Anna Wiąz.

W połowie 2008 w związku, z 
upływem kadencji poprzedniej, 
zaczęła funkcjonować Nowa Rada 
Fundacji . Ten pięcioosobowy or-
gan kontrolny powołują fundatorzy. 
W tym przypadku, trzy osoby, po 
uzyskaniu zgody Rady Miejskiej po-
wołał burmistrz, a dwóch członków 
Stowarzyszenie Na Rzecz Szpitala. 
Z kolei Zarząd Fundacji, zgodnie 
ze Statutem, powołuje jej Rada. No-
wym prezesem, czyli jednoosobo-
wym Zarządem Fundacji   została 

pani Lidia Bogus.
 W minionym tygodniu 

odbyło się zebranie Rady Fundacji, 
na którym przyjęto program dzia-
łania fundacji „Zdrowie” na 2009r. 
W programie znajdują się między 
innymi takie zamierzenia jak pro-
wadzenie profilaktyki raka piersi i  
profilaktyki prostaty oraz utworze-
nie klubu „Amazonek”.. Na zebranie 
zaproszeni zostali także reprezen-
tujący Fundatorów burmistrz Ka-
zimierz Ziemba i dyrektor szpitala 
Kazimierz Lembas. Zebranie rozpo-
czął pan  Mieczysław Cedro, odczy-
taniem pisma wystosowanego przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Marka Krzywanię w celu zdyscypli-
nowania radnych będących członka-
mi Rady Fundacji, którzy opuszczali 
zebrania, uniemożliwiając tym sa-
mym pracę Radzie . Następnie pani 
Prezes Bogus rozpoczęła prezenta-
cję nowego programu działania.  Po 
długiej dyskusji przyjęto przedsta-
wiony przez panią prezes program 
działania, jednak bez rubryki „kosz-
ty”, ponieważ okazało się , że zgod-
nie ze  Statutem  Fundacja działa w 
oparciu o roczny plan finansowy, a 
koszty proponowanych w progra-
mie działań muszą stanowić element 
tego rocznego planu finansowania. 
Takiego planu nie ma ponieważ fun-
dacja nie posiada żadnych stałych 
źródeł finansowania może jedynie 

ubiegać się o rozdzielane w drodze 
konkursów ofert pieniądze gmin-
ne. Na spotkaniu poruszono także 
temat nieprawidłowości, jakie spo-
strzeżono po przejęciu dokumentów 
pozostałych po poprzedniej Radzie 
Fundacji o tych właśnie nieprawid-
łowościach pisaliśmy w DN. Bur-
mistrz indagowany,  dlaczego nie 
odpowiedział dotychczas na pismo 
nowej rady  skierowane do niego 
jako przedstawiciela fundatora , a  
zawierające zestawienie wspomnia-
nych  nieprawidłowości, odpowie-
dział , że odbędzie się w tej sprawie 
odrębne zebranie fundatorów, czyli 
Rady Miasta i Stowarzyszenia Na 
Rzecz Szpitala . Dokumenty, w któ-
rych fundacja rozliczała się z gminą 
z otrzymanych dotacji są do wglądu 
u Skarbnika Gminy. „Owszem, zda-
rzały się nieprawidłowości w wy-
korzystaniu tych środków, - powie-
dział burmistrz – dlatego fundacja 
miała zwrócić do budżetu 40 tys. 
złotych.”  Radny Rafał Szpilkowski 
zauważył, że nie można przywrócić 
fundacji dobrego imienia, nie roz-
liczając przeszłości. Nie można po-
stawić grubej kreski nad tym co się 
stało, po to, by uniknąć takich sytu-
acji w przeszłości. Pan Cedro podsu-
mował: „My jako Rada zastaliśmy 
pewien stan, do którego mieliśmy 
poważne zastrzeżenia. Fundatorzy 
zobowiązali się zorganizować w tej 
sprawie zebranie.” 

  Lista nieprawidłowości funkcjo-
nowania fundacji sporządzona przez 
nową radę wygląda następująco:

1. Brak prawidłowej sprawozdaw-
czości i Nadzoru

2. Brak wiedzy prezesa co do cza-
su trwania jego kadencji

3. Nieprawidłowe finansowanie 
bieżących potrzeb fundacji z wpłat 
dokonanych przez beneficjentów

4. Nie realizowanie celów statuto-
wych

5. Rażące nieprawidłowości w 

wykonywaniu umowy z MEDIMA-
XEM S. A.

6. Brak zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania Rady Fundacji 
przez fundatora

7. Brak strategii pracy i promocji 
fundacji

Konieczność rozliczenia wy-
danych z budżetu gminy 300 tys. 
złotych wydaje się ze wszech miar 
słuszna, oby sposób,  w jaki jest to 
robione, okazał się w rezultacie 
skuteczny. W tym celu  Nowa Rada 
Fundacji powinna zająć się jako or-
gan nadzoru oceną pracy fundacji i 
poprzedniego Prezesa, którym była 
p. Halina Szawan. Po stwierdzeniu 
nieprawidłowości w funkcjono-
waniu poprzedniej Rady Fundacji, 
złożyć o tym doniesienie funda-
torom, czyli Radzie Miejskiej oraz 
burmistrzowi i Stowarzyszeniu Na 
Rzecz Szpitala. Z kolei z działalności 
Rady Miejskiej i Burmistrza rozlicza 
czynnik społeczny, czyli mieszkańcy 
Nowogardu. To, że prawidłowość 
funkcjonowania fundacji oraz jej or-
ganów w postaci Rady jako nadzoru 
i Prezesa jako zarządu była,  co naj-
mniej wątpliwa widać gołym okiem. 
Świadczy o tym chociażby „dziw-
na” umowa z firmą MEDIMAX, w 
której Fundacja zobowiązuje się na 
swój koszt wyposażyć tę firmę w 
sprzęt komputerowy, pacjentów w 
elektroniczną kartę pacjenta, po-
zyskiwania świadczeniodawców 
czy ponosić koszty szkoleń lekarzy 
MEDIMAXU. Przy czym Fundacja 
pobiera świadczenia od pacjentów 
MEDIMAXU i zobowiązuje się je 
przekazać tejże firmie. Przez okres 
swojej działalności fundacja udoku-
mentowała realizację tylko dwóch 
programów profilaktyczno – zdro-
wotnych, w czym jeden (mammo-
grafia) odpłatny. Przepisy końcowe 
Statutu Fundacji stanowią, że Fun-
dacja ulega likwidacji w przypadku 
wyczerpania środków finansowych i 
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majątku fundacji. Należałoby się za-
stanowić, czy nie zaistniały ku temu 
przesłanki. Niech ostatnim naszym 
przyczynkiem do dyskusji na temat 
Fundacji będzie otrzymana przez 
redakcję krótka refleksja jednego z 
członków Rady Fundacji Pana To-
masza Szafrana.

„W 2008 roku Rada Miejska odde-
legowała do rady fundacji ,,Zdrowie” 
swoich przedstawicieli, czyli mnie 
oraz m.in. radnego Rafała Szpilkow-
skiego. Uczestniczyliśmy w rozmo-
wach dotyczących dalszego funkcjo-
nowania organizacji. Zapoznając się 
z dokumentacją utwierdziliśmy się 
w przekonaniu, że należy wyjaśnić 
wszystkie nieprawidłowości związane 

z funkcjonowaniem fundacji, by mo-
gła ona rozpocząć nową działalność. 
Bodźcem do działania był moment, 
w którym firma MEDIMAX, współ-
pracująca do tej pory z fundacją 
,,Zdrowie”, wystawiła beneficjentom 
fundacji rachunek opiewający na 
kwotę 105 000 zł! Suma ta miała ob-
ciążyć kieszenie wszystkich, którzy z 
dobrego serca zdecydowali się wspie-
rać fundację comiesięczną składką. 
Sprawę udało się załatwić. Doszło 
do polubownego porozumienia z fir-
mą MEDIMAX. Jednak w obawie 
przed kolejnymi niespodziankami 
postanowiliśmy stworzyć listę niepra-
widłowości, które należy wyjaśnić. 
Zastanawia nas przede wszystkim, 

dlaczego pieniądze beneficjentów, 
które zgodnie z umową miały być 
odprowadzane do MEDIMAXU w 
zamian za  świadczenie usług zdro-
wotnych dla nowogardzian, pozosta-
wały w fundacji, która już nie funk-
cjonowała?

Nowa rada fundacji ma do wy-
boru zlikwidowanie lub reaktywo-
wanie fundacji ,,Zdrowie” przez od-
budowanie jej wizerunku w oczach 
zawiedzionych mieszkańców. Naji-
stotniejszą kwestią jest zaprzestanie 
korzystania z pieniędzy pochodzą-
cych z budżetu gminy Nowogard. W 
zamian można pozyskiwać środki z 
innych źródeł i rozpocząć działania 
profilaktyczne skierowane do miesz-

kańców gminy. Niestety, propozycja 
ta nie została dotychczas zaakcep-
towana przez pozostałych członków 
rady fundacji.

W ten sposób kończy się historia 
poprzedniej działalności fundacji 
,,Zdrowie”, w której, zanim  ktokol-
wiek się zorientował, rozeszło się 300 
tysięcy złotych.”

Wyrażamy przekonanie, że pub-
liczne nagłośnienie tej bulwersują-
cej sprawy doprowadzi w końcu do 
wyjaśnienia wszystkich aspektów 
gospodarowania pieniędzmi pub-
licznymi fundacji. zapraszamy jed-
nocześnie czytelników do dyskusji 
w tej sprawie.

Ewa Dziwisz

„Gwiazdkowa Niespodzianka” 
jest częścią międzynarodowego 
projektu prowadzonego przez ame-
rykańską organizację chrześcijańską 
„Samaritan’s Purse”. Dzięki tej akcji 
już sześć milionów dzieci z 91 państw 
otrzymało świąteczne upominki. Od 
kilku lat prezenty te trafiają także do 
najbardziej potrzebujących dzieci 
w naszym kraju. Każdy z nich jest 
indywidualną, inną od pozostałych, 
paczką przygotowaną przez dziecko 
lub osobę dorosłą z Anglii, Austrii, 
Holandii, Niemiec, Szwajcarii, a 
coraz częściej również z  Polski.

450 paczek przygotowanych przez 
dzieci z niemieckich szkół zawitało 
do dzieci, dla których otrzymanie tej 
paczki było szczególnym przeżyciem, 
a wiele otrzymało paczkę GN po raz 
kolejny, co też spowodowało iż na 
tegoroczną akcję wiele dzieci czekało 
z utęsknieniem.

Pierwsze, paczki otrzymały dzieci 
obecne na imprezie w SP Strzelewo 
tuż przed świętami, bo 19 grudnia.  

Około 80 paczek trafiło do dzieci ze 
Świerczewa, Strzelewa, Czermnicy i 
Węgorzy. W rolę Mikołaja wcielił się 
Pan Cezary Komisarz, zaś śnieżynką 
została, jego córka Hanna, która 
pracowicie pomagała w przekazaniu 
paczek.

Niestety ale, rozdanie paczek dzie-
ciom z Nowogardu i innych wiosek 
stało się możliwym dopiero po feriach 
świątecznych, ale nie przeszkodziło, 
to, by 8 stycznia sala kinowa NDK 
pękała w szwach. Po krótkiej części 
artystycznej w wykonaniu dzieci ze 
Zboru KECh w Nowogardzie, oraz 
krótkim słowie Pana Burmistrza 
Kazimierza Ziemby i kierownika 
OPS Pani Teresy Skibskiej, zarówno 
Pastor Cezary, jak i Burmistrz Ziem-
ba rozdali prawie 200 paczek dla 
dzieci podopiecznych OPS z Gminy 
Nowogard.

Duże i małe dzieci z odwagą kro-
czyły slalomem wśród rówieśników, 
by odebrać z rąk Mikołajów uprag-
niony prezent. I znowu śnieżynki 

w osobach Pani Skibskiej i Pani 
Andrei Komisarz okazały się bardzo 
pomocne.

Kolejnym i ostatnim etapem, GN 
była akcja wydania paczek dla ucz-
niów SP w Osinie. W piątek 16 stycz-
nia 2009 Pastor Cezary z małżonką 
swoim samochodem zaciągnęli przed 
drzwi szkoły w Osinie ogromną, 
niebieską przyczepę wyładowaną 
po brzegi paczkami dla tamtejszych 
dzieci. Po rozładowaniu paczek i 
ich posortowaniu w sali szkolnej 
świetlicy dzieci kolejno przybywały z 
wychowawcami a Pani Andrea wrę-
czała im kolorowe pudła  wypełnione 
darem serc niemieckich rówieśni-
ków. W sumie 192 dzieci otrzymało 
paczkę, w której oprócz słodyczy, 
przyborów szkolnych i toaletowych 
znalazło się miejsce dla zabawki 
lub czegoś bardzo pożytecznego dla 
obdarowanego, lub jego rodzeństwa. 
Niestety góra paczek topniała z chwili 
na chwilę i okazało się, że z przyczyn 
niezależnych od KECh Nowogard 

zabrakło paczek dla 10 chłopców z 
klasy VI. Ich cierpliwość zostanie 
jednak nagrodzona i już po feriach 
zimowych pastor Cezary osobiście 
zawiezie 10 paczek przygotowanych  
specjalnie dla nich przez wiernych 
KECh w Nowogardzie.

Pragnę w tym miejscu podzięko-
wać wszystkim, którzy swoją pomocą 
przyczynili się do realizacji Gwiazd-
kowej Niespodzianki; Dyrekcji i 
pracownikom NDK, Burmistrzowi i 
Kierownikowi OPS N-d, Dyrekcji  SP 
Strzelewo  i SP Osina, Wójtowi Gmi-
ny Osina oraz wszystkim członkom i 
sympatykom Zboru KECh N-d. 

Niech Wam Pan Bóg wynagrodzi!

Katecheta Andrea Komisarz
- koordynator akcji 

Gwiazdkowa Niespodzianka 

„Gwiazdkowa 
Niespodzianka” 
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WMiejskiej Bibliotece Publicznej 
im. S. Żeromskiego w Nowogardzie
Ferie pod hasłem: „Czytaj książki z biblioteki będziesz wiedzę miał na wie-

ki’
Proponujemy: głośne czytanie, konkursy literackie, zajęcia
czytelnicze, zajęcia plastyczne, techniki kiri-origami, oglądanie bajek i fil-

mów przygodowych, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne,
początek godz.11.00

Program ferii 2009 I tydzień
20.1- „Drzewa wokół nas”-spotkanie poprowadzi pani Joanna Krępa z Lo-

kalnej Agendy 21 oraz zajęcia z książką pt.”Maruda i Mądrala to my”.
21.1- Konkurs rysunkowy: „Poznajemy książki i ilustracje Bohdana Bu-

tenki”; „Znam ten tytuł” - zajęcia czytelnicze oraz prezentacja książki Grze-
gorza Kasdepke „Do trzech odlicz”.

22.1- Film video- bajka dla dzieci młodszych;
film przygodowy dla nastolatków oraz „Wesoły zwierzyniec” - wykonywa-

nie zwierzątek z kartonu oraz techniką kiri-origami.
23.1- Legendy o Nowogardzie na podst. książki „W krainie Gryfitów”; 

konkurs na logo /znak graficzny/ z okazji 700-lecia nadania praw miejskich 
/1309-2009/ oraz promocja książki „Piaskowy Wilk i ćwiczenia z myślenia”.

Ferie zimowe 2009
21 STYCZNIA

8.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne pt. Ziemia Szkoła Podstawowa w Strzelewie
8.30 – 9.30 Konsultacje pedagogiczne Gimnazjum nr 3
8.30 – 9.30 Doświadczenia biologiczne Gimnazjum nr 3

8.30 – 11.30 Gry i zabawy ruchowe oraz warsztaty tematyczne Szkoła Podstawowa w Błotnie
9.00 – 10.00 LOP Szkoła Podstawowa nr 3
9.00 – 12.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 12.00 Zabawy z języka polskiego – zabawy z polskim Szkoła Podstawowa nr 1
9.00 – 12.00 Zajęcia informatyczne Szkoła Podstawowa nr 4

9.00 – 12.30 Malarstwo z wyobraźni pt. ”Bal Karnawałowy” 
- Zabawa z dziećmi – Zgadywanki rymowanki Nowogardzki Dom Kultury

9.00 – 13.00
Od Bałtyku do Tatr – praca z różnymi rodzajami map, 
zaplanowanie trasy wycieczki objazdowej „ Piękna 
nasza Polska cała”, poznawanie tańców polskich

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

9.30 – 10.30 Konsultacje pedagogiczne Gimnazjum nr 3
9.30 – 10.30 Przez rozrywkę do wiedzy – zajęcia z matematyki Gimnazjum nr 3

10.00 – 12.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 1
10.00 – 12.00 Zajęcia ruchowe dla klas I – III i IV - VI Szkoła Podstawowa nr 2
10.00 – 12.00 W świecie mitów i legend Szkoła Podstawowa nr 2

10.00 – 13.00 W krainie Andersena – czyli baśniowo i kolorowo 
– zajęcia literacko - plastyczne Szkoła Podstawowa w Długołęce

10.00 – 13.00 Mecz Unihokeja Szkoła Podstawowa w Długołęce

10.00 – 13.00 Projekcja filmów przyrodniczych. Dyżur w ptasich 
stołówkach Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

10.00 – 14.00 Zajęcia sportowe i komputerowe Szkoła Podstawowa w Żabowie

10.00 – 14.30 Zajęcia taneczne prowadzone przez Pana Mikołaja 
Kubiaka Zespól Szkół Ogólnokształcących

10.30 – 11.30 Konsultacje pedagogiczne Gimnazjum nr 3

11.00

Konkurs rysunkowy: ”Poznajemy książki i ilustracje 
Bohdana Butelki”. „Znamy ten tytuł” – zajęcia czytel-
nicze oraz prezentacja książki Grzegorza Kasdepka 
„Do trzech odlicz”

Miejska Biblioteka Publiczna

12.30 – 13.00 Obiad Nowogardzki Dom Kultury

13.00 – 15.00 Nauka układu choreografii Fumki do utworu „Wine 
Up” Kate de Luna Nowogardzki Dom Kultury

22 STYCZNIA
8.00 – 12.00 Ekranizacja” Opowieści z Narnii – Książę Kaspian” Szkoła Podstawowa w Strzelewie
8.30 – 9.30 Zajęcia z Historii Gimnazjum nr 3

8.30 – 11.30 Gry i zabawy ruchowe oraz świetlica socjoterapeu-
tyczna Szkoła Podstawowa w Błotnie

9.00 – 12.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 12.00 Zajęcia informatyczne Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 11.00 Zabawy z gliną (lepienie naczyń) Nowogardzki Dom Kultury

9.00 – 16.00 Ulicami Szczecina – wyjazd do Szczecina, seans 
filmowy w kinie, lekcja w Muzeum Narodowym Szkoła Podstawowa w Orzechowie

9.30 – 10.30 Zajęcia sportowe Gimnazjum nr 3
10.00 – 12.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 2

10.00 – 12.00 Ortograficzna corrida – zajęcia matematyczno 
- ruchowe Szkoła Podstawowa w Długołęce

10.00 – 12.00 Mecz Unihokeja Szkoła Podstawowa w Długołęce
10.00 – 12.00 Poranek z Julianem Tuwimem Szkoła Podstawowa nr 1
10.00 – 13.00 Z komputerami na Ty Szkoła Podstawowa nr 1

10.00 – 13.00 Zajęcia plastyczne – plakat „Nasza Ziemia” Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

10.00 – 13.00 Zajęcia komputerowe w pracowni informatycznej Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

10.00 – 14.00 Zajęcia matematyczne, origami, zajęcia z kompu-
terem Szkoła Podstawowa w Żabowie

10.00 – 14.30 Zajęcia taneczne prowadzone przez Pana Mikołaja 
Kubiaka Zespól Szkół Ogólnokształcących

11.00

Film video – bajka dla dzieci młodszych, film przy-
godowy dla nastolatków oraz „Wesoły zwierzyniec” 
– wykonywanie zwierzątek z kartonu oraz technika 
kiri-origami

Miejska Biblioteka Publiczna

11.00 – 12.30 Zajęcia rytmiczno-ruchowe Nowogardzki Dom Kultury
10.00 – 12.30 SKS Szkoła Podstawowa nr 3
12.30 – 13.00 Obiad Nowogardzki Dom Kultury
13.00 – 15.00 Gry i zabawy Nowogardzki Dom Kultury

23 STYCZNIA

8.00 – 12.00 Zajęcia sportowe: rozgrywki  - tenis stołowy i 
koszykówka Szkoła Podstawowa w Strzelewie

8.30 – 11.30 Gry i zabawy ruchowe oraz warsztaty ekologiczne Szkoła Podstawowa w Błotnie
9.00 – 12.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 12.00 Zajęcia informatyczne Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 10.30 Oglądanie bajek Nowogardzki Dom Kultury

9.00 – 13.00

Z wizytą w Parkach Narodowych – wyszukiwanie 
informacji o parkach w różnych źródłach i założenie 
teczek – Parki Narodowe, konkurs plastyczny na 
Emblemat poszczególnych parków, układanie 
krzyżówek i zagadek, gry zręcznościowe

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

10.00 – 13.00 Europejskie przysmaki – czyli w świecie smaków i 
zapachów - zajęcia polonistyczne i komputerowe Szkoła Podstawowa w Długołęce

10.00 – 13.00 Mecz Unihokeja Szkoła Podstawowa w Długołęce

10.00 – 13.00 Przez rozrywkę do wiedzy Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

10.00 – 14.00 Zajęcia literackie Szkoła Podstawowa w Żabowie

10.00 – 14.30 Zajęcia taneczne prowadzone przez Pana Mikołaja 
Kubiaka Zespól Szkół Ogólnokształcących

10.30 – 15.00 Wycieczka do Zielonej Kuźni w Płotkowi (pieczenie 
kiełbasek) Nowogardzki Dom Kultury

11.00

Legendy o Nowogardzie na podstawie książki „W 
krainie Grafitów”. Konkurs na logo/znak graficzny 
z okazji 700-lecia nadania praw miejskich (1309 
– 2009) oraz promocja książki „Piaskowy Wilk i 
ćwiczenia z myślenia”

Miejska Biblioteka Publiczna

Kolęda 19-28 stycznia 
Parafia pw. WNMP

Poniedziałek 19 stycznia: ul. Traugutta, Okulickiego, Warszawska 13 (21 
– 50) i 14 (1 – 16), Zielona 2 – 6, 9 i 10 oraz Wyszyńskiego 5 (1 – 10).

Wtorek 20 stycznia: ul. Wojska Polskiego 1 – 25, Warszawska 14 (17 – 56), 
Zielona 7 i 8, Wyszyńskiego 5 (11 – 19).

Środa 21 stycznia: ul. Wojska Polskiego 26 – 46, Warszawska 14 (57 – 64), 
Kowalska 1 a, b, c, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego 1 – 6, Promenada.

Czwartek 22 stycznia: ul. Wojska Polskiego 47 – 69, Kowalska 1d, e, 2a, 
Kilińskiego 7 – 25, Monte Cassino. 

Piątek 23 stycznia: Wojska Polskiego 70 – 82, Kowalska 2b, Armii Krajo-
wej 7 – 11, Waryńskiego 1 – 17, Wyszyńskiego 5 (20 – 39)

Sobota 24 stycznia: od godziny 10.00 Warnkowo i Ogorzele; od godziny 
15.00: ul. Wojska Polskiego 83 – 86, Wyszyńskiego 1 i 7, Blacharska, Plac 
Szarych Szeregów, Szkolna, Armii Krajowej 12 – 29, Waryńskiego 18 – 24, 
Wyszyńskiego 5 (40 – 49).

Niedziela 25 stycznia: Gardna
Poniedziałek 26 stycznia: ul. Luboszan 1 – 12, Czarnieckiego, Armii Kra-

jowej 30 – 48.
Wtorek 27 stycznia: ul. Luboszan 13 – 18, Plac Wolności 2, 3, 4, Armii 

Krajowej 50.
Środa 28 stycznia: -  Armii Krajowej 51 oraz u tych rodzin, które nie mo-

gły przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie.

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, tylko w soboty od godz. 15.00. 
Dzień wcześniej ministranci odwiedzą rodziny zapowiadając wizytę dusz-
pasterską.
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W obiektywie Jana korneluka  - Dzień babci i dziadka w przedszkolu nr �

Podlodowe zawody M-G Koła PZW
W sobotę, 17 stycznia 29 wędkarzy 

zrzeszonych w Miejsko-Gminnym 
Kole Wędkarskim PZW weszło na 
lód w rejonie Smużyn by wystartować 
w zawodach podlodowych spławi-
kowych. Piękna słoneczna pogoda 
napawała optymizmem, który wraz 
z upływem czasu malał – ryba nie 
lubi wysokiego ciśnienia i zakładane 
na haczyk przeróżne (o tajemni-
czej recepturze) „smakołyki” 
prawie wcale ich nie nęciły. 

W efekcie ryby złowiło zaledwie 
8 wędkarzy obdarowanych poźniej 
nagrodami rzeczowymi.

Wytrwały „moczykij” burmistrz 
Nowogardu udziału nie brał, ale 
myślami musiał być przy kolegach 
z Koła, bo nadesłał im  życzeniami 
Warszawy SMS-a  z życzeniami uda-
nych łowów… Na wagę najwięcej ryb 
dostarczył Rafał Richert i to jemu 
przypadł okazały puchar (niestety 
nie mógł go odebrać bo obowiązki 

rodzinne zmusiły go do wyjazdu 
przed uroczystością zakończenia 
imprezy).

Drugie miejsce zajął Bogusław Re-
kowski, a trzecie Henryk Oraczyński. 
Prezesowi Koła i sekretarzowi zawo-
dów przypadła niewdzięczna rola 
pilnowania …ogniska koleżeńskiego, 
aby kiełbaska była odpowiednio 
przypieczona..

Tekst i foto LMM

W piątek, 16 stycznia miało miejsce uroczyste spotkanie dzieci z ich najbliższymi. Każda grupa wiekowa przygotowała dla Babć i Dziadków program ar-
tystyczny. O poczęstunek zadbali jak zawsze niezawodni Rodzice, a oprawę muzyczną zapewnił i wspaniały bal prowadził zaprzyjaźniony z przedszkolakami 
Leszek Szpon. A wszystko ku radości najważniejszych gości – Babci i Dziadka… M. Waszak

Drugie miejsce zajął Bogusław Rekowski, 
a trzecie Henryk Oraczyński. 
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NIerUCHOmOŚCI
• KREDYT HIPOTeCZNY – oferty 

bankowe. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam mieszkanie 4 po-

kojowe w Gryficach, tel: 507 
100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE 
LUB W OKOLICACH NOWOGAR-
DU (MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLE-
PIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we 80 m kw przy ul. Zamkowej, 
częściowo umeblowane, cena 
225 tys. Tel. 880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie M-4 o 
pow. 67,70 m kw przy ul. War-
szawskiej. Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie � po-
kojowe w Dobrej, ul. Traugut-
ta. Cena �0 tys. zł. Tel. 091 39 
�5 0��. 

• Poszukuję do wynajęcia loka-
lu na mało uciążliwą działal-
ność gastronomiczną w No-
wogardzie. Tel. �93 ��� �0�.

• Sprzedam mieszkanie – sutere-
na ok. 45 m kw po kapitalnym 
remoncie. Tel. 0515 171 584, 
507 023 080..

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe na dłuższy okres w cen-
trum Nowogardu, ul. Bankowa, 
częściowo umeblowane, I pię-
tro, 1000 zł miesięcznie + opłaty 
własne (kaucja za 1 miesiąc). Tel. 
607 251 196.

• Sprzedam kawalerkę bezczyn-
szową. Bema. 665 359 497.

• Sprzedam 1 /2 domu Nowogard. 
Tel. 091 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe 43,5 m kw, ul. 700 Lecia, 
IV piętro. Tel. 091 39 26 602, 609 
4000 73.

• Do wynajęcia 2 pokoje w miesz-
kaniu 3 pokojowym, 400 zł + 
wszystkie media + kaucja 1000 
zł. Tel. 78 311 6023.

• Mieszkanie o pow. 60,50 mkw 
na wsi zamienię na 2 pokojowe 
w Nowogardzie lub sprzedam. 
Tel. 503 309 375.

• Wynajmę pokój dziewczy-
nie niepalącej, bez dzieci. Tel. 
725 353 984.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 88 76 44 853.

• Boksy do wynajęcia w nowym 
pasażu handlowym przy Placu 
Wolności. Tel. 601 47 29 47.

• Kupię garaż w okolicy Gryfitów. 
Tel. 692 549 667.

•  Poszukuję do wynajęcia pokój 
lub kawalerkę. Tel. 667 339 578. 

•  Mieszkanie 2 pokojowe do wy-
najęcia (po remoncie) tel. 600 47 
37 37, 091 39 23701. 

•  Dobra Nowog. – Sprzedam dom 
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, murowany, partero-
wy z mieszkalnym poddaszem, 
częściowo podpiwniczony, pow. 
użytk. 97,5 m kw (4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój i 
ganek), garaż, bydunek gospo-
darczy. Działka 2.420 m kw. tel. 
784 088 261. 

•  Poszukuje garażu do wynajęcia 
na ul. Bema lub Leśnej od zaraz. 
693 128 117. 

mOTOrYZaCJa
• KREDYT NA aUTO – oferty ban-

kowe. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam opel vectra c kombi, 

rok prod grudzień 2004, bordo-
wy metalik, przebieg 118 000 
km, zadbany, książka serwiso-
wa, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, w Polsce od lutego 
2008, NOWE: klocki i tarcze ha-
mulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży 
przegląd klimatronic, bezwy-
padkowy, cena 42 000 zł, tel: 
0605 522 340.

•  Zimówki 2 - 100zł, letnie 4 - 200zł, 
225/55/16-Michelin. Audi 100, 
gaz, kombi, 1993; Escort 1,3 gaz, 
1990 na części. Tel. 500 82 64 64. 

• Opel Kadet łezka 1986 r., wspo-
maganie kierownicy, hak, spa-
lanie 4,7/100 km, OC + prze-
gląd, stan dobry, 1300 zł. Tel. 
728 514 087.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., 
poj. 1,9 TD, cena 6500 zł. Tel. 
882 854 667.. 

• Sprzedam Mercedes MB 100, 
diesel, 1988 r., 9 miejsc lub 800 
kg, stan dobry, cena 6500 zł do 
negocjacji. Tel. 696 04 48 33.

• Sprzedam Ford Escort kombi 
1995 r., przebieg 155 tys., książ-
ka serwisowa, centralny zamek, 
immobilizer, 2 poduszki, szyber-
dach, hak, wspomaganie, nowy 
rozrząd, po wymianie olejów i 
filtrów. Tel. 664 996 984.

• Sprzedam VW Golf III, 1993, TD, 
5-drzwiowy, cena 4500 zł. Tel. 
692 831 280.

•  Sprzedam Golf III. Cena 4200 zł. 
Tel. 512 39 33 77. 

rOlNICTWO
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ciągnik Ursus C-360, 

talerzówkę, przyczepy 4,5 t, ko-
siarkę rotacyjną, deszczownię 
szpulową z konsolą, rury alu-
miniowe (fi 110), wężyki do na-
wadniania kropelkowego. Tel. 
0695 18 30 33.

• Kupię siano. Tel. 602 267 382.
• Sprzedam ziemniaki Bryza i Wi-

neta. Tel. 091 39 18 316.
• Sprzedam MTZ 82 z przednim 

napędem i presę CLAAS, mała 
kostka, cena presy 2700 zł. Tel. 
695 026 023.

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Ol-
chowo 62 przy „CPN”. Tel. 091 39 
21 691. 

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0�0� 
3�3 1�3.

• Transport, profesjonalne 
przeprowadzki – wnosimy 
– znosimy. 0�0� 51� �51.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0�0� 3�3 1�3.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0�0� 3�3 1�3.

• maSaŻ. 0�93 1�� ��9.
• Świecowanie uszu. Nowogard, 

ul. Zielona 3. 091 39 �0� 1�.
• KREDYT GOTÓWkOWY – oferty 

bankowe. Tel. 695 770 724.
• Zespół muzyczny aCOrD 

– oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okolicz-
nościowych. Tel. 503 �0� 0�9

•  remONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• mIX remONTOWO-BUDOW-

laNY – wszelkiego rodzaju 
remonty. Solidnie, dokładnie, 
tanio. Tel. �0� 9�1 �03.

• remonty mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Czyszczenie pościeli weł-
nianych lanoliną. Tel. 
�0� 3�3 1�3.

• NaPraWa rTV Sawicki, K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• Usługi samochodowe: blachar-
stwo – lakiernictwo i mechanika 
samochodowa. Kompleksowa 
diagnostyka elektroniki i mecha-
niki pojazdu. Tel. 723 844 223, 
696 845 758.

• Docieplenia budynków ze-

wnętrznie i wewnętrznie, 
malowanie, szpachlowanie, 
regipsy, hydraulika, elektry-
ka, glazura, terakota, eksklu-
zywne wykończenia wnętrz, 
szpachle dekoracyjne i inne. 
Tel. �09 �05 ��1, �05 1�� �5�, 
��� 1�� 1��, �9� �1� �03.

• Organizowanie kuligów. 607 73 
98 66.

• Tynki maszynowe, regipsy. 
500 ��5 311.

• PrOFeSJONalNY WIZaŻ - 
makIJaŻe: ŚlUBNe, DZIeNNe, 
WIeCZOrOWe, OkOlICZNOŚ-
CIOWe. NOWe TreNDY ma-
kIJaŻU STUDNIÓWkOWeGO! 
Tel. ��3 �95 �0�.

• Kompleksowe wykończenia 
wnętrz, dachy. Szybko, ta-
nio, solidnie. Tel. 697 612 803, 
784 188 147, 603 621 714.

• TIPSY – ŻelOWe – TaNIO. Tel. 
�09 �� �3 3�.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki, wnoszenie, znoszenie. 
696 138 406.

• TIPSY, makIJaŻ, SZTUCZNe 
rZĘSY. �9� �0� 391.

• Profesjonalne obróbki bla-
charskie i dachy papowe. 
��3 ��� 553.

• Videofilmowanie na płytach 
DVD – na różne okazje. Tel. 
�00 �53 1��.

• Hydraulika, centralne 
ogrzewanie – awarie. Tel. 
�00 �53 1��.

• Panele podłogowe – kładze-
nie. Tel. �00 �53 1��.

 • Usługi ogólnobudowlane: pane-
le, regipsy, malowanie, szpach-
lowanie, kładzenie płytwk, ocie-
planie poddaszy, prace wykoń-
czeniowe, itp. Tel. 693 021 097.

• remonty. 50� 9�0 135.
• Kompleksowe remonty, usługi 

budowlane, wykonywanie da-
chów. Tanio, szybko, solidnie. 
697 612 803, 784 188 147.

• Udzielam korepetycji: an-
gielski, niemiecki, chemia, 
�01 �00 133.

•  Korepetycje z j. angielskiego 
– poziom podstawowy, gimna-
zjum, matura, 18 zł/godz. Tel. 
781 228 441. 

•  Naprawa sprzętu elektroniczne-
go tel. 512 626 561. 

•   Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowa-
nie zewnętrzne i wewnętrzne, 
glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268. 

PraCa
• Potrzebne panie do opieki w 

Niemczech. Tel. 091 39 21 538.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Wynajmę 
komfortową halę 

ogrzewaną ok. 700 m kw z biurami 
i pomieszczenia gospodarczo-sa-
nitarne, włącznie z terenem 0,5 ha 
w Nowogardzie. Tel. 668 989 393.

reklama

Przewozy  
zagraniczne  

pod adres
Tel. 508 301 853

Dortmund, Kolonia i inne

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

C.O., WOD.- KAN., GAZ

Tel. 697 914 690
508 055 569

reklama

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni za-
trudnie dj-a.  Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego. Tel. 602 474 266.

• Restauracja Oskar zatrudni ku-
charkę. Tel. 602 474 266.

• Przyjmę do pracy w gabinecie 
kosmetycznym, z doświadcze-
niem lub uczennicę szkoły kos-
metycznej. Tel. 606 402 543.

•  Szukam opiekunki do 2-letnie-
go dziecka 600 503 794. 

INNe
• kreDYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-

wek@vp.pl
• Sprzedam tanio pościel z weł-

ny owczej, nową, firmy „WOOL-
MARK”. Tel. 606 235 584.

•  Sprzedam TV �1 lg cena ��0 
zł. tel. �05 5�� 3�0. 

•  Sprzedam aparat fotograficz-
ny FUJI FIlm FINe PIX 5�500, 
gwarancja. Cena 1100,00 zł. 
Tel. �05 5�� 3�0.

• Sprzedam wersalkę, stan bdb, 
cena 3�0 zł, �05 5�� 3�0.

• Pilnie i tanio sprzedam wypo-
sażenie sklepu spożywczego: 2 
lady chłodnicze, regały meta-
lowe regulowane, 2 wagi elek-
troniczne, metkownicę, chło-
dziarkę, szklane półki na słody-
cze. Wiadomość pod elefonem 
601 212 335.

• Poszukujemy muzyków do ka-
peli – emerytów lub rencistów. 
Tel. �05 5�� 90�.

• Sprzedam fotelik samocho-
dowy firmy Chicco auto – fix 
z bazą od 0-13 kg. Posiada 
składaną budkę oraz wkład-
kę redukcyjną dla niemow-
ląt. Stan bardzo dobry, cena 
�00 zł do uzgodnienia. Tel. 
�0� ��5 333.

• Sprzedam biurko białe, dł. 
111 cm, szer. �� cm, wys. �5 
cm – dwie szufladki i � półecz-
ki po prawej stronie. Tel. 091 
39 �0� 1�. 

• Sprzedam psy rasy foksterier. 
785 635 002.

• Tanio! Sprzedam solarium ERGO-
LINE 500 oraz wyposażenie sa-
lonu kosmetycznego oraz lokal 
30 m kw. 525 zł miesięcznie. Tel. 
696 044 833. 

Styczeń w NDK
- 29.01.2009 r. (czwartek), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kultury za-

prasza przedstawicieli zespołów muzycznych działających na terenie gminy 
Nowogard na spotkanie w sprawie uroczystych obchodów 700-lecia lokacji 
miasta Nowogard.

W kinie „Orzeł”

WYSPA 
NIM

Komedia familijna, 
USA, 2008, 96 min
Bilet 12 zł, 
bez ograniczeń 
wiekowych

20.01.2009 godz. 16.00,
21.01.2009 godz. 16.00
 22.01.2009 godz. 16.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI10 Nr 5 (1742)

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY OD PONIeDZIaŁkU DO SOBOTY:
Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), �.10(1-6), 
�.50(D), �.00(1-6), �.�5(7), �.30(7), �.55(1-6), �.00(1-6), �.�0 (7), 
9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.�5(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.30(7),1�.�0(7), 1�.55(1-6), 13.�5(D), 13.50(D), 1�.05(D), 1�.�0(D), 
15.55(1-6), 1�.35(D), 1�.50(1-6),1�.30(D), 1�.50(D), 1�.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard �.30(1-6), �.�0(1-6), �.35(1-6), �.00(1-6), 
�.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 1�.05(1-6), 1�.�0(D), 13.00(7), 13.55(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.30(1-6),1�.55(D), 15.10(D), 1�.15(D), 1�.05(1-6), 1�.�5(1-6), 
1�.00(DR), 1�.05(D), 1�.30(D), 19.00(D), 19.�5(D), 19.�0(1-6), �0.15(D), 
�1.�0(1-6)

Objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-�1-��� lub 091 ��-9�-315

regularna linia meTrO        tel. 505 �19 �00
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), 5.�5(FP), �.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.�5(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.�5(FP), �.�5(FP), 9.35(L1P), 10.�5(L3), 13.�0(L1), 15.�5(L1), 
1�.35(L1P), 1�.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Nowogard 12.01.2009r.
OFerTY PraCY 
PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Konserwator terenów zielonych

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Ślusarz-spawacz  (Pyrzyce)
2.  Pracownik produkcji (Kukinia)                              

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

Bank Ci odmówił? 
Dzwoń!

0 50� �1� 3�� lub 
wyślij SmS 

o treści kreDYT

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 1�5
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NALP
Seniorzy przed Tubisiami

Dogrywka potrzebna była by wyłonić triumfatora Nowogardzkiej Amator-
skiej Ligi Piłkarskiej sezonu 2008/2009. Został nim najlepszy zespół, który 
wygrał wszystkie swoje mecze.

„Pomorzanin” 
przed sezonem

Nowogardzki  Klub LKS POMO-
RZANIN rozpoczął przygotowania 
do rundy rewanżowej w sezonie 
2008/2009r. Zawodnicy trenują czte-
ry razy w tygodniu: Wtorek, Środa, 
Czwartek jak i Piątek. Drużyna będzie 
brała udział w licznych turniejach i 
sparingach na terenie naszego woje-
wództwa sprawdzając swoje przygo-
towanie pod kątem sprawnościowym, 
technicznym i  fizycznym.

Już 18 i 24.01.2009 r weźmie udział 
w eliminacjach V Halowych Mi-
strzostw Województwa Zachod-
niopomorskiego w Piłce Nożnej 
rozgrywanych w Pyrzycach przy  
ulicy Rolnej.

-Udział w turniejach i sparingach:
18.01 i 24.01.2009 Turniej piłkarski w Pyrzycach, start - 9.00
01.02.2009 r.- mecz sparingowy w Drawsku Pomorskim (godz. 14.00)
7 lub 8.02.2009 r.- mecz sparingowy w Szczecinie (godz. 14.00)
14.02.2009 r. - mecz sparingowy Pobierowo  (godz. do uzgodnienia)
20.02.2009 r. - mecz sparingowy Szczecin (godz. 17.30)
01.03.2009 r. - mecz sparingowy Police (godz. 11.00)
07.03.2009 r. - mecz sparingowy Goleniów (godz. 13-14.00)
14.03.2009 r. - mecz sparingowy Kliniska (godz. 14.00)

Karolina Kubicka

Sportowcy LZS na hali
Piłka nożna

Dnia 14 stycznia rozegrano kolejną runde rozgrywek. Oto wyniki:
LZS Olchowo – LZS Trzechel 5:0,
LZS Wojcieszyn – LZS Nowogard 2:2,
ZSP – LZS Słajsino 1:1.
Następne spotkania w dniu 4 lutego. 
Zapraszamy.

Piłka siatkowa
Podajemy wyniki ostatnich pojedynków fazy grupowej.
W dniu 17 stycznia uzyskano następujące rozstrzygnięcia:
DS. – Osiedle 3:0,
ZK Nowogard – LZS Słajsino 3:0,
LUKS – LZS Wojcieszyn 3:2,
Oldboys – LZS Nowogard 3:0.
W dniu 24 stycznia rozpoczyna się faza play off. Grają:
JDS. – ZK Nowogard o godz. 15.00,
LUKS – LZS – Nowogard  o godz. 16.00
Oldboys – LZS Wojcieszyn o godz. 17.00
Zwycięzcy w/w spotkań rozegrają turniej „każdy z każdym” by wyłonić 

zwycięzcę Ligi Siatkowej LZS.
Podał Jan Tandecki

Opr. LMM

Turniej Halowej  
Piłki Nożnej 

Już po raz szósty dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Golenio-
wie organizują dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z tere-
nu całego powiatu w czasie ferii zimowych Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Komendanta Policji. W tym roku turniej rozpocznie się w dniu 
29 stycznia o godz. 9.00 ,kiedy to na parkiet wybiegną drużyny składające 
się z uczniów klas podstawowych a następnego dnia klas gimnazjalnych. 
Jak co roku mecze rozgrywane będą w gościnnej hali Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1. 
Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w dniu turnieju w godz. 8.00- 8.30- 
przy stoliku sędziowskim bezpośrednio na hali.

Karolina Kubicka

 W pierwszym półfinale zmierzyli 
się WKS Probud Wyszomierz z Se-
niorami, którzy byli zdecydowanymi 
faworytami – nie zawiedli swoich 
sympatyków i wygrali 5:0.

Drugi półfinał to mecz Budowlani 
–Tubisie. Większość kibiców wska-
zywała na Budowlanych – boisko 
zweryfikowało prognozy - Tubisie 
wygrali 3:1 i zostali drugim finalistą 
rozgrywek.

Mecz o pierwsze miejsce był zacię-
tym widowiskiem. Częściej atakowali 
Seniorzy, ale do przerwy utrzymał się 
bezbramkowy remis. Na początku 
drugiej połowy L. Ochęcki zdobył 
pierwszą bramkę finału – było 1:0 
dla Seniorów. Po chwili B. Borowik 
próbował wymusić rzut karny i sędzia 
odesłał go na dwie minuty kary. Grę 
w przewadze wykorzystał D. Kubski, 
który zdobył bramkę wyrównującą. 
Do końca regulaminowego czasu 
żadna bramka już nie padła i sędzia 
zarządził pięciominutową dogrywkę. 
Bramki nie padały więc w ostatniej 
minucie Tubisie wycofali bramkarza 
i rzucili się do ataku - jednak kontra 
Seniorów była skuteczna – w ostatniej 
sekundzie bramkę zdobył  B. Borowik 
i finał zakończył się zwycięstwem 
Seniorów .

O trzecie miejsce walczyli Budow-
lani z WKS Probud Wyszomierz. 
- wygrali 4;1 stając na „pudle’. WKS 
Probud Wyzomierz sklasyfikowano 
na miejscu IV. 

Królem strzelców rozgrywek został 
J. Pertkiewicz z WKS Probud Wyszo-
mierz, który zdobył 20 bramek. Tyle 
samo razy na listę strzelców wpisał się 
D. Dudziec z Parasola, ale ze względu 
na to, że jego zespół został sklasyfiko-
wany niżej niż zespół z Wyszomierza, 
to Pertkiewiczowi wręczono statuetkę 
króla strzelców. Organizatorzy nie 
mieli wątpliwości przy przyznawaniu 
tytułu najlepszego bramkarza. Został 
nim J. Szczęsny z Seniorów.

Wyniki finałowej kolejki:
Mecze o miejsca 5-8
WKS Denver Miętno -Łzy Sołtysa 

3:5 (1:1)
Bad Boys Juniors’94 -Golputz 0:1 

(0:0, 0:0)
Mecz o miejsce 7
Bad Boys Juniors’94 -WKS Denver 

Miętno 4:3 (2:3)
Mecz o miejsce 5
Golputz -Łzy Sołtysa 4:1 (2:1)

Na podstawie 
www.nowogardinfo.pl 

opr. LMM
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

wysokie kwoty przy niskich dochodach
bez zabezpiecze bez US i ZUS

NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE
WST PNA DECYZJA KREDYTOWAW 1MINUT

26 stycznia 2009 r. godz. 16.30

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama

KREDYT AVANTIS
Szeroka gama kredytów 

gotówkowych i oddłużeniowych 
Doradzamy – 

decyzję podejmujesz sam!

SZYBKO – decyzja wstępna po 10 minutach
PRZYSTĘPNIE – dochód już od 500 zł
DUŻO – do 100 000 zł bez poręczycieli
BEZ FORMALNOŚCI 
– na oświadczenie do 20 000 zł

Nowogard, ul. �00 lecia �a 
tel. 091 39 ��� ��, kom. 513 1�� �03

P.H. HUrTPOl  
ul. młynarska 1a,  Nowogard  

zatrudni  
kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 

tel.091 5�9 �9 1�

Choinka w Strzelewie
Dnia 15 stycznia 2009 roku (czwar-

tek) w Szkole Podstawowej w Strzele-
wie miała miejsce impreza choinkowa 
dla dzieci z klas 0-VI. 

Przed rozpoczęciem balu odbyła 
się loteria fantowa, zorganizowana 
przez Radę Rodziców. Pieniążki, 
które udało się zdobyć ze sprzedaży 
losów zostaną w całości przeznaczone 
na cele RR.

O godzinie 13.00 do wspólnej zaba-
wy zaprosił wszystkich zespół Combo 
– pana P. Kędzi. Dzieci, przy okazji 
wspólnej zabawy, prezentowały swoje 
stroje przygotowane specjalnie na tę 
uroczystość. Każdy, bowiem pragnął 
zostać Królem bądź Królową balu.

Kilka minut po godzinie 14.00 ko-

misja powołana przez panią dyrektor 
miała ogromne zadanie – nadeszła 
chwila, aby wyłonić tych, co się naj-
lepiej bawili i najpiękniej przebrali. 
Po długiej naradzie przedstawiono 
wyniki. I tak:

Królową i Królem Balu w katego-
rii klas 0-III zostali Julia Langner i 
Łukasz Stefański.

Królem i Królową Balu w katego-
rii klas IV-VI zostali Agata Potrzeba 
i Bartosz Husiatyński. 

Na zakończenie imprezy wszystkie 
dzieci otrzymały od Mikołaja paczki 
ze słodkościami i szczęśliwe odjecha-
ły do swoich domów…

Małgorzata Kurzawa
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Włamanie do redakcji
Wyważyli drzwi  
i splądrowali pomieszczenia

W nocy z 22 na 23 stycznia w 
godzinach od około 22 do 5 rano 
nieznani sprawcy wyważyli drzwi 
redakcji DN,  przy ul. Bohaterów 
Warszawy i splądrowali pomiesz-
czenia. Również w środku dokonano 
wyważenia drzwi. Z redakcji zginęły 
dwa aparaty fotograficzne, kasetka z 
zawartością oraz jeszcze kilka innych 
wartościowych przedmiotów. Na 
miejsce zdarzenia po powiadomieniu 
Policji, około 7 rano przyjechała ekipa 
dochodzeniowa, która zabezpieczyła 

ślady włamania.  Po zabezpieczeniu 
śladów, mogliśmy przystąpić do 
pracy. Wszystkich, którzy mogli być 
świadkami zdarzenia, i widzieli w 
nocy z 21 na 22 w okolicy budynku 
redakcji i drukarni przy ul Bohaterów 
Warszawy podejrzanych osobników, 
prosimy o kontakt z redakcją. Za-
pewniamy anonimowość i nagrody 
za informację,  która pozwoli ustalić 
sprawcę włamania. 

redakcja

Samobójstwo?
W środę mieszkanka jednego z bloków przy ul. Bohaterów Warszawy zna-

lazła w mieszkaniu zwłoki swego 42-letniego syna.
Przybyła na miejsce policja po wstępnie dokonanych czynnościach wy-

kluczyła działanie osób trzecich. Trwa postępowanie wyjaśniające.
Red.

Peleton pijanych  
rowerzystów!

Goleniowscy policjanci zatrzymali wczoraj czterech pijanych rowerzy-
stów. Rekordzista miał 3.31 promila alkoholu w organizmie. Grozi im kara 
pozbawienia wolności do 1 roku.

Do zatrzymania pijanych rowe-
rzystów doszło 19 stycznia w miej-
scowości Kopice Gm. Stepnica  i w 
Nowogardzie na drodze krajowej 
nr 106,.

O godz. 12.00 policjanci z Po-
sterunku w Stepnicy zauważyli jak 
całą szerokością drogi jedzie dwóch 
rowerzystów. Po zatrzymaniu ich do 
kontroli okazało się , że Mariusz G. 
lat 37, jest kompletnie pijany. Alko-
mat wykazał w jego organizmie  2.19 
promila alkoholu. Natomiast drugi 
rowerzysta Mirosław M. lat 46 miał  
o.84 promila.

Kilkanaście minut po 15-tej poli-
cjanci z Komisariatu w Nowogardzie 

zauważyli  na krajowej szóstce także 
dwóch rowerzystów. Ich jazda powo-
dowała duże zagrożenie dla innych 
użytkowników drogi a także dla nich 
samych. Zostali zatrzymani do kon-
troli. Alkomat wykazał u jednego z 
nich Mariusza W. lat 29, grubo ponad 
3 promile a dokładnie 3.31 promila 
alkoholu w organizmie.  Drugi z 
zatrzymanych Norbert K. lat 35 miał 
1.37 promila.

Cała czwórka niebawem trafi przed 
oblicze Sądu Grodzkiego w Gole-
niowie. Grozi im kara pozbawienia 
wolności do 1 roku.

Nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów

Podrożał prąd!
Nowe ceny weszły w życie w sobotę 17 stycznia. ENEA informuje, że 

wzrost cen nie jest wielki. Wynosi średnio ok. 10 proc. Nieco docie-
kliwości sprawia iż nie jest aż tak dobrze. Dostawca zwiększył cenę 1 
kilowatogodziny z 0,4185 zł na 0,4669 zł. Jest to wzrost o 13,5 proc. 
Oznacza to (przy pobieżnych obliczeniach), że kto dotychczas płacił co 
2 miesiące ok.130 zł, to po nowych cenach zapłaci już 148 zł. 

Podwyżka więc, bez względu na tłumaczenie różnych operatorów, jest 
znaczna.. I co ważne, obecna podwyżka prawdopodobnie nie będzie 
ostatnia w tym roku. Gdy nałoży się ona na wzrost cen gazu i żywności, 
żyć będzie znacznie trudniej.

LMM

Oszczędny Goleniów
O Goleniowie znowu głośno na łamach prasy i stronach internetowych. 

Głośno z racji przyjętego  w połowie stycznia budżetu gminy na rok 2009. 

Przyjęto założenie, że zadłużenie 
gminy nie może przekroczyć 50 pro-
cent wielkości budżetu, i nie więcej 
niż 5 procent wydatków może być 
przeznaczone na obsługę zadłuże-
nia. Radni przekonali burmistrza do 
wykreślenia szeregu planowanych 
wydatków, m.in. na podwyżkę płac 
dla gminnych urzędników, organi-
zację Festiwalu Hanzeatyckiego czy 
remont budynku urzędu. Łącznie za-
brano ponad milion złotych z wydat-
ków bieżących. O prawie 3 miliony 
okrojono plan inwestycji gminnych. 
Nie będzie w tym roku przebudowy 
placu przed dworcem PKP, remontu 
alejek w gminnym parku czy budowy 
hali sportowej przy Gimnazjum nr 
2. Gmina nie będzie dotować straży 
pożarnej (300 tysięcy) czy zakupu 
sprzętu dla szpitala (50 tysięcy). 

„Pieniądze leżą, trzeba je więc 

podnieść, bo jutro może ich nie być” 
– mawia często burmistrz Wojcie-
chowski. Dlatego gmina preferuje 
te inwestycje, na które choć w części 
daje się pozyskać środki z zewnątrz. 
Władze chcą do maksimum wyko-
rzystać możliwości, jakie daje obecny 
budżet unijny.

Radni bogatego (chociaż też bardzo 
zadłużonego) Goleniowa obawiają się 
skutków kryzysu i są ostrożni. Przyję-
li słuszną zasadę, że zmiany budżetu 
„na plus” są honorowe i wstydu nie 
przynoszą, natomiast cięcia w trak-
cie roku budżetowego świadczą o 
nieudolności.

Dlaczego piszę o Goleniowie?  
Ano dlatego, że nasz budżet jest w 
„obróbce” – może by tak wykorzystać 
przykłady sąsiadów?

LMM



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 3�3-�6.01.�009 r. 

reklama

reklama

Dochodzą nas skargi od czytelników, 
że niektóre z badań przeprowadzanych 
w nowogardzkim szpitalu wykonywa-
ne są za odpłatnością 50 zł. Należą do 
nich m. in. badanie żył oraz USG.  Po-
nadto wypisywany pacjentowi dowód 
wpłaty, jest przez panią wykonującą 
badanie odbierany i pacjent po zostaje,  
bez kwitka. 

„Byłam w szpitalu na badaniu żył.  
– mówi czytelniczka – Zdziwiłam 
się, że mam płacić za to badanie 50 
złotych, skoro mam skierowanie od 
lekarza. Na moje pytanie, dlaczego 
tak jest, pani wykonująca badanie 

odpowiedziała: „Gdyby pani nale-
żała do przychodni przyszpitalnej, 
to by pani nie płaciła.” Proszę mi 
powiedzieć jak tak może być, skoro 
szpital utrzymujemy z naszych po-
datków? – oburza się – I co ciekawe, 
dowód zapłaty, który jest wypisywa-
ny w trzech egzemplarzach, również 
mi zabrano. Przecież jeden egzem-
plarz powinnam otrzymać. Chyba 
coś tu jest nie tak.”

O wyjaśnienie tej sprawy poprosi-
liśmy dyrektora szpitala Kazimierza 
Lembasa.

Oto co nam powiedział: „Jeśli 

Dlaczego badanie USG jest odpłatne?
chodzi o dowody wpłaty, to oryginał 
jest dla pacjenta. Panie zabierały 
go, ponieważ księgowość potrzebuje 
dwóch egzemplarzy, więc trzeba go 
kserować. Po otrzymaniu takiego 
sygnału, zabroniłem  tych praktyk. 
Natomiast,  jeśli chodzi o odpłatność 
badań, są to badania, których NFZ 
nie finansuje. Jest ich wiele, USG, 
badania wysiłkowe. Dla pacjentów 
mojej poradni są bezpłatne, ponie-
waż pokrywam ich koszt z puli, którą 
dostaję na pacjenta przychodni. Jest 
to kwota 8,50 zł miesięcznie, więc 
Fundusz musi mi przez miesiąc pła-
cić, żeby koszt badania się zwrócił. 
Zależy więc,  od woli lekarza, czy 
godzi się pokrywać koszt badania z 
tej puli, czy nie. Jeśli napisze na skie-
rowaniu, że pokrywa koszt, badanie 
zostanie wykonane nieodpłatnie. Nie 

będąc lekarzem powiedział bym tak. 
Jeśli badanie jest konieczne, pokry-
wam je z mojej puli, jeśli zaś pacjent 
chce, bo chce, trudno musi zapłacić.  
Są też sytuacje, w których badania 
specjalistyczne są nieodpłatne.  Tak 
jest  w szpitalach specjalistycznych, 
zatrudniających lekarzy danej spe-
cjalności. My nie mamy kardiologa, 
więc EKG jest odpłatne.  I trzecia 
sytuacja dotyczy badań częściowo 
refundowanych przez lekarza, częś-
ciowo przez fundusz. Należą do nich 
np. kolonoskopia i gastroskopia. Ale, 
żeby podpisać umowę z funduszem, 
musieliśmy zakupić specjalistyczny 
sprzęt, za kilkaset tysięcy złotych. 
Przedtem również te badania, wy-
konywaliśmy bezpłatnie.

Ewa Dziwisz
Równać Szanse 2009        

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Gran-
towy w ramach Programu „Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie 
młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 
czerwca 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2010 r. mogą ubiegać 
się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i funda-
cji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 27 lutego 2009 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

LMM
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Ekolodzy kontratakują…
Do redakcji napłynęły pisma jakie przedstawiciele Nowogardzkiego 

Koła „Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska” i Polskiego Klubu 
Ekologicznego Okręgu Zachodniopomorskiego wystosowali do Ministra 
Środowiska w Warszawie, do Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz do Starosty Goleniowskiego. 
Autorzy protestuja przeciwko budowie obwodnicy „północnej”, Zakładu 
Utylizacji w Glicku i Zakładu Przetwarzania Odpadów  w Słajsinie.

Pisma te będziemy sukcesywnie prezentować na naszych łamach. Dzisiaj 
– Dzisiaj formie wprowadzenia – artykuł Eugeniusza Korneluka specjalnie 
dla Czytelników „DN”. 

na pod potrzeby ominięcia Nowogar-
du przez samochody z padliną, przed 
Miętnem w lewo, obok Poldanoru, 
przed Bochlinem zjazdu do zakładu 
utylizacji, jednoznacznie potwierdził 
były  wiceburmistrz Jerzy Jabłoński 
w maju 2002 r. na jednej z konsultacji 
społecznych dot. utylizacji. (wypo-
wiedź tą mamy udokumentowaną.)

Decyzja Wojewody  z dnia 22 lipca 
2008 r. (znak SR-Ś-4/6613/6-23/2007) 
o

środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia: 
budowa obwodnicy Nowogardu w cią-
gu drogi krajowej nr 6. w żadnym ze 
swoich 8 punktów nie ujmuje dwóch 
podziemnych — dosłownie jezior 
wody pitnej z których korzysta No-
wogard a leżących między Karskiem 
a Warnkowem. Z raportu oddziały-
wania na środowisko i  z map PUWi-
Su wynika, że nad nimi i przez strefy 
ochronne pośrednie i bezpośrednie 
obejmujące swoim zasiegiem od Kar-
ska po Warnkowo dwa podziemne 
zasoby wody zasilające ujecia wody 
pitnej dla Nowogardu przebiegać ma 
obwodnica. Nie ma żadnych ekspertyz 
hydrogeologicznych w tym miejscu, 
choć raport oddziaływania na środo-
wisko nie wyklucza katastrofy samo-
chodowej a najgroźniejsza może być z 
ropopochodnymi, które po przedosta-
niu się do środowiska wodnego, mogą 

spowodować nieobliczalne 
skutki i zapewne na dziesiąt-
ki lat uczynią wodę niezdat-
ną do picia. Natomiast stę-
żenia trującego tlenku azotu 
ze spalin wg. prognoz na lata 
2010 - 2025, mają wielokrot-
nie przekroczyć dopuszczal-
ne stężenia w pasie do 100 
m. po obu stronach pasa 
jezdni w rejonie zlewni wody 
zaopatrującej studnie koło 
Warnkowa, w wyniku dyfu-

zji, wraz z opadami dostawać 
się będą do gruntu i zasobów wody.

O tych sprawach pisaliśmy do Wo-
jewody i dwukrotnie do Ministra Śro-
dowiska w sprawie środowiskowych 
uwarunkowań. Odpowiedź była ne-
gatywna, nikt nie zareagował na brak 
ekspertyz czy na wniosek o ponowne 
rozpatrzenie skargi na w/w decyzję o 
uwarunkowaniach. Powołaliśmy się 
na Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 
r. - Prawo Ochrony Środowiska Art. 
73.1.3) ...cyt. „W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu uwzględ-
nia się w szczególności ograniczenia 
wynikające z: 3) ...ustanowienia stref 
ochronnych ujęć wód, a także ob-
szarów ochronnych zbiorników wód 
podziemnych”. Minister Środowiska 

przez ponad pół roku nawet nie raczył 
odpisać. Przytoczony art. już powi-
nien zatrzymać planowaną lokalizację 
pomocnej obwodnicy a na nasz wnio-
sek wykonane niezbędnej ekspertyzy!

Uzgodnienia Środowiskowe na 
szczeblu Ministra podpisał Maciej 
Trzeciak

(zamieszany obecnie w aferę korup-
cyjną związaną z kupnem ziemi). To że 
właśnie On podpisał w Ministerstwie 
Środowiska decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach a nie kto inny, to 
tak, jak trafić 6-kę w totolotka, a może 
to nie przypadek i nigdzie nie miało w 
uzgodnieniach być- nawet wzmianki 
o ochronie wody pitnej i jej podziem-
nych zasobach dla nowogardzian, by 
nie zablokować przypadkiem budowy 
obwodnicy? Naszym zdaniem choć 
Prokuratura Goleniowska odrzuciła 
przyjęcie zawiadomienia o korupcji 
w tej sprawie i wszczęcie dochodze-
nia, to dzieje się tu potężny przekręt i 
najwyższa pora by Prokuratura Okrę-
gowa w Szczecinie, CBA w Szczecinie 
i Pani Julia Pitera zajęli się tą sprawą, 
dla dobra mieszkańców gminy No-
wogard. Maciej Trzeciak pochodzi z 
Nowogardu i nie wiedział podpisu-
jąc postanowienie o środowiskowych 
uwarunkowaniach w dniu 06.03.2008 
r. znak DOOŚ-150D/5944/2008 r. o 
zasobach wody pitnej dla mieszkań-
ców Nowogardu pod planowanym 
przebiegiem obwodnicy północnej?

Rada może!
Uważamy, że co Rada Miejska w 

dn. 11 lipca 2002r. - podjęciem tak 
niebezpiecznej dla środowiska i ludzi 
padliniarskiej uchwały nr XLV/350/02 
popsuła, to nowa Rada może napra-
wić - poprzez jej całkowite usunięcie, 
lub zapis, że może powstać w Głicku 
jedynie zakład przyjazny środowisku 
z wyeliminowaniem zapisu - zakład 
utylizacji padliny. przeróbki termicz-
nej itp.

Powinno to nastąpić jak najszyb-
ciej i to bez względu na jakiekolwiek 
konsekwencje. Wierzymy w mądrość i 
niezależność nowej Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, że służy ona nowogardz-
kiemu społeczeństwu a nie pokrętnym 
interesom garstki ludzi związanych 
z prywatnym biznesem lokującym w 
Głicku niebezpieczny przemysł, jakim 
jest budowa zakładu utylizacji padliny 
wraz ze spalarnią promowaną przez 
Burmistrza Kazimierza Ziembę!!!

Przedstawiciel:
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 

Środowiska w Goleniowie - 
Koło w Nowogardzie

i Sekretarz: 
Polskiego Klubu Ekologicznego

Okręg Zachodniopomorski 
z siedzibą w Szczecinie 

mgr inż. Eugeniusz Korneluk

Analogicznie jak w starożytno-
ści - radni z koalicji PSL-SLD Rady 
Miejskiej w Nowogardzie wprowa-
dzili w treść „padliniarskiej” uchwa-
ły z 11 lipca 2002 r. Nr XVL/350/02  
„konia trojańskiego” czyli spalarnię 
wszelkich odpadów na terenie byłej 
J.W.wGlicku. Taką nazwę dał dr inż. 
Aureliusz Mikłaszewski - Prezes Pol-
skiego Klubu Ekologicznego okręgu 
Dolnośląskiego na walnym zjeździe 
delegatów PKE który odbył się w dn. 
21—23 listopada 2008 r. w Ustroniu. 
, po zreferowaniu naszego utylizacyj-
nego problemu przez przedstawiciela 
Zachodniopomorskiego PKE  Euge-
niusza Korneluka. Uchwała bowiem  
przemyca w swej treści spalarnię po-
produkcyjnych odpadów po utylizacji 
padliny.

Najwyższa pora, by mieszkań-
cy gminy Nowogard dowiedzieli się 
komu potrzebna jest właśnie północ-
na obwodnica  Padlina z Niemiec i 
ok. milion ton mączki mięsno-kost-
nej do spalenia z zakładów SARIA - 
Rethmann Niemcy, musiała by jechać 
przez Nowogard, przez co południowa 
obwodnica nie spełniałaby wymagań 
transportowych - (40 tirów dziennie) 
i sanitarnych -(uciążliwy fetor) - co 
wynika z raportu do tej inwestycji. 
Niezbędna do funkcjonowania zakła-
du utylizacji i spalarni w Glicku ma 
się stać obwodnica północna i nikogo 
do tej pory nie obchodzi, że przebie-
gać ma nad zasobami wody pitnej dla 
Nowogardu. Zdumiewa perfidność 
działania decydentów owej inwestycji, 
którzy partyjne powiązania, naiwność 
i niewiedzę radnych i nowogardzkiego 
Księdza Proboszcza podstępnie wy-
korzystali do chodnikowego protestu 
by przyśpieszyć budowę północnej 
obwodnicy. Protestujący robili to w 

dobrej wierze - (bo dla Nowogardu 
potrzebna jest obwodnica) łamiąc 
prawo i stanęli przed sądem!  Przecież 
przed sadem powinni stanąć inicjato-
rzy i lobbyści  obwodnicy „północnej”, 
którzy jak strusie tchórzliwie schowali 
„głowę w piasek”! Już niebawem, wraz 
z rozpoczęciem budowy północnej 
obwodnicy, (gdyż w innym przypad-
ku niemiecki inwestor nie da kasy) jak 
gminna wieść niesie, ma ruszyć budo-
wa padliniarni w Glicku.

Geneza obwodnicy
Od początku wyglądało tak: przed 

2000 r. brane były po uwagę dwie wer-
sje, południowa i północna. Po roku 
2000, gdy właścicielem terenu po J. 
W. w Glicku stał się Jarosław Smal, już 
południowej wersji, mimo że eksperci 
twierdzili że jest lepsza, nie brano pod 
uwagę. Stowarzyszenie nasze jest za 
wybudowaniem południowej, lepszej 
wersji obwodnicy i popiera nas wg. 
sprawdzonej opinii ponad 90% no-
wogardzian. Południowej lokalizacji 
zaniechano definitywnie po podjęciu 
11 lipca 2002 r. padliniarskiej uchwa-
ły R.M., która wówczas przesądziła o 
przyjęciu północnego wariantu ob-
wodnicy jako jedynego rozwiązania. 
Że obwodnica północna - jej 3 wersja 
powyżej kurników ma być wybudowa-

Obwodnica północna 

Pod potrzeby  
konia trojańskiego !
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„Jest to jeden z najmniejszych od-
działów w Polsce,  – mówi Kierow-
nik Jolanta Przystasz -  Bojanowicz 
-  przeznaczony dla osób młodych, 
skazanych po raz pierwszy. Prze-
ciętna wieku to 19 – 28 lat. Rzadko 
trafiają to osoby powyżej trzydzie-
stego roku życia. Przyjmujemy tu 
skazanych z zarządzonym przez Sąd 
Penitencjarny nakazem leczenia, 
którzy sami wyrażają na nie zgodę.  
Są także osoby, którym sąd orzeka 
leczenie przymusowe. Każdy osa-
dzony ma przypisanego terapeutę, 
prowadzącego terapię od początku 
do końca. Dla każdego tworzony 
jest też Indywidualny Program Te-
rapeutyczny, a na koniec sporządza-
na jest Ocena Końcowa Przebiegu 
i Efektów Terapii. Leczenie trwa 6 
miesięcy. Mamy tu terapię grupową 
oraz indywidualną. Przebywający 
tu więźniowie są traktowani jak 
normalni skazani, ale dotyczą ich 
większe restrykcje w zakresie moni-
toringu i testów na narkotyki. Przez 
cztery lata funkcjonowania od-
działu zdarzały się wypadki, że test 
wyszedł pozytywnie, ale były one 
sporadyczne. Zresztą im też zależy, 
żeby pozytywnie przejść terapię – 
dodaje pani kierownik – dzięki temu 
mają szansę awansować i przejść do 
zakładów półotwartych.”  

Niebagatelny wpływ na „wyjście” z 
uzależnienia, ma terapia prowadzona 
na oddziale. O to jaka jest praca tera-
peuty, jak ona  wygląda,  zapytaliśmy 
oddziałowego „rodzynka”, terapeutę 
Krzysztofa Kudzia. Poza pracą zawo-
dową Pan Krzysztof jest Pastorem w 
Kościele Adwentystów w Stargardzie 
Szczecińskim. Przy kościele prowadzi 
punkt poradnictwa rodzinnego. Pry-
watnie, mąż i ojciec czwórki dzieci.

Red. – Jak wygląda praca terapeuty 
w Zakładzie Karnym?

Krzysztof Kudzia – Praca jest 
trudna, ale ją lubię. Może dlatego, że 
po pierwsze jest wyzwaniem, a po 
drugie chyba większą radością jest 
dawać niż brać, a w tym miejscu daje 
się bezwarunkowo. Sam pochodzę z 
rodziny patologicznej, co pomaga mi 
w tej pracy. Każdy człowiek ma prawo 

do swojej szansy w życiu. Ważne jest 
też, aby mieć dystans do pacjentów i 
pracy. Terapeucie, nie może zależeć 
bardziej niż pacjentowi. Zbawiciel 
był tylko jeden.

Red. – Co jest ważne w pracy tera-
peuty, co trzeba robić by osiągać jak 
najlepsze wyniki?

K. K. – Ważna jest wiedza w rów-
nym stopniu z empatią i życzliwością 
do pacjenta. Swoje problemy terapeu-
ta musi załatwić najpierw, żeby nie 
przelać ich na pacjenta. Ważna jest też 
otwartość na drugiego człowieka, bo 
bez niej nie można się spotkać z dru-
gą osobą w jej wnętrzu. Ale otwartość 
wymaga odwagi, ponieważ zawsze 
jest związana z ryzykiem zranienia. 

Red. – Czym jest uzależnienie?
K. K. - Myślę, że to wszystko jest 

powiązane z duchowością, gdyż uza-
leżnienie jest chorobą duszy. Możemy 
przez to rozumieć siłę wyższą, lęki, 
przymus kontroli. Tak naprawdę uza-
leżnienie jest problemem umysłu, a 
nie substancji, którą się zażywa. Ktoś 
kiedyś powiedział, że uzależnienie 
to emocjonalne przywiązanie do 
środka, czyli – potrzebuję tego,  aby 
poczuć się dobrze, poradzić sobie z 
lękiem, niskim poczuciem wartości, 
bezradnością.

Dlatego niektórzy w sposób kom-
pulsywny jedzą, robią zakupy, gdy 
czują się źle, a inni ćpają lub piją. 
Mówiąc krótko, uzależnienie jest 
zachwianiem duchowej relacji po-
między „ja” a innymi ludźmi.

Red. – Jak przebiega proces tera-
peutyczny?

K. K. – Na terapii grupowej pracu-
jemy nad ogólnymi zagadnieniami 
związanymi z uzależnieniem np. 
destrukcja, mechanizmy obronne. 
Na terapii indywidualnej zajmujemy 
się wybranymi problemami danego 
pacjenta. Przeważnie jest to niełatwy 
proces. Pierwsze dwa, trzy miesiące 
uzależnieni twierdzą, że nic im nie 
jest. Potem mury pękają, zaczynają 
uświadamiać sobie problem. Zdarzają 
się łzy, a nie jest to powszechne w 
ZK. Jest to proces rozbrojenia me-
chanizmów obronnych uzależnienia. 

Pokonać uzależnienie w Zakładzie Karnym...

Oddział Terapeutyczny 
Dla Osób Uzależnionych

Oddział terapeutyczny w nowogardzkim ZK jest oddziałem niewielkim. 
Przebywa na nim dwudziestu ośmiu osadzonych. Kierownikiem jest Jolanta 
Przystasz – Bojanowicz, terapeuci to: Krzysztof Kudzia i Aldona Bartosik, 
psychologiem jest Marta Rzetecka – Krugła, a wychowawcą Barbara Owczarek 
– Kowalczyk. Oficjalnie oddział został otwarty w lutym 2005r. Oddział jest w 
ZK dobrze postrzegany. Pomimo tego, że przebywają na nim osoby uzależnione, 
nigdy nie zdarzyły się tutaj poważniejsze incydenty. 

Przedszkole nr 3

WITAJCIE   
BABCIE I DZIADKOWIE

Jest tyle słów przeróżnej treści
i właśnie dobrać je próbuję-
myślę, że w jednym to się streści
co chcę wyrazić- to- dziękuję.
Może to mało i zbyt skromnie, 
lecz właśnie skromność nam pasuje.
Z całego serca i ogromnie 
za wszystko Babciu i Dziadku dziś dziękuję.

Pod takim hasłem 15 i  16 stycznia 
2009 r. w Przedszkolu Publicznym nr 3  
odbyto się uroczyste  spotkanie przed-
szkolaków z Babciami i Dziadkami z 
okazji ich święta. 

BABCIA to słowo, które dzieciom  
i  dorosłym  kojarzy się z ciepłem, 
dobrocią, mądrością. To osoba, która 
potrafi  nas zrozumieć, przytulić, po-
moc   w  kłopotach, ona nigdy się nie  
gniewa.

DZIADEK również daje nam swoją 
miłość,  uczy jak postępować w życiu, 
cieszy się  z  naszych  sukcesów.

Przedszkolaki z naszego przedszkola 
pod kierunkiem  nauczycielek przygo-
towały program artystyczny składający 
się z wierszy, piosenek i tańca. Dzieci z  
grupy starszaków przygotowały rów-
nież inscenizacje pt. „Przyjechała do 
nas zima”. Zaprosiły  też swoje Babcie i 
Dziadków do  wspólnego tańca. 

Dziadkowie ciepło i tkliwie, a nie-
kiedy ze łzą w  oku przypatrywali się 
występom swoich wnucząt.

Na koniec montażu slowno-mu-
zycznego dzieci wręczyły przygotowa-
ne pod czujnym okiem nauczycielek 
prezenty i zaprosiły dostojnych  gości 
na słodki poczęstunek, który przygo-
towali rodzice.

W naszym  przedszkolu uroczyście 
obchodzimy święta rodzinne m. in. 
Dzień Babci i Dziadka. Celem tych  
spotkań jest wzmacnianie więzi  emo-
cjonalnej z rodziną poprzez wspól-
ne uczestnictwo w  uroczystościach, 
kształcenie umiejętności okazywania 
serdeczności i  miłości bliskim, pod-
trzymywanie tradycji i przestrzeganie 
zasad obowiązujących w życiu rodzin-
nym.

Anna Wołosewicz 
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Jednym z najbardziej trudnych i cięż-
kich procesów terapeutycznych jest 
poczucie winy lub jego brak. Jeśli nie 
ma poczucia winy, to też jest problem. 
I tu pracujemy nad duchowością, 
dlatego, że przebaczenie jest formą 
bezwarunkowej łaski. Największy 
problem u pacjentów to wybaczenie 
sobie, tego co zrobili samym sobie lub 
osobom, które kochają.

Zajmując się terapią uzależnień, 
nie sposób też pominąć relacji samych 
zainteresowanych, czyli uzależnionych 
skazanych. Jednym z nich jest 24 – let-
ni Marcin S. przebywający na oddziale 
od września 2008r. 

„Jak byłem w areszcie śledczym 
– mówi Marcin – odwiesili mi 
wyrok. Dostałem trzy lata i cztery 
miesiące i jeszcze rok i sześć miesię-
cy z paragrafu 280, czyli za rozboje. 
Uzależniony jestem? Musiałbym 
sięgnąć do 12 roku życia. Pierwszy 
kontakt z narkotykami miałem 
w 11 roku życia. Wychowywałem 
się w środowisku kryminalistów, 
złodziei. Miałem też lepsze chwile. 
Mama prosiła bym z tym skończył, 
ale ja nie słuchałem. W wieku 13 lat 
trafiłem do placówki opiekuńczo 
– wychowawczej, bo demoralizo-

wałem szkołę. Miałem się zreso-
cjalizować, ale się bardziej zdemo-
ralizowałem. Z terapii staram się 
wynieść jak najwięcej. Na wolności 
sam już chciałem się leczyć. Moja 
dziewczyna uświadomiła mi, że 

mam problem. Sędzinę prosiłem, 
aby dała mi wyrok w systemie tera-
peutycznym, zgodziła się. Bardzo 
jej dziękuję. Niektórzy podchodzą 
do terapii sceptycznie. Ja byłem w 
trzech ośrodkach i wiem, że wszę-

dzie inaczej się podchodzi. Tutaj 
dostaję dużą wiedzę na temat mojej 
choroby. Jak każdy normalny facet 
chcę mieć żonę, dzieci, uczciwą pra-
cę. To nie są wygórowane marzenia. 
Problem uzależnienia znam teraz z 
dwóch stron. Ale narkotyki nie dają 
nic dobrego. Wcześniej czy później 
doprowadzą człowieka do ruiny 
emocjonalnej i psychicznej.”

Drugim skazanym, który zechciał 
się wypowiedzieć na naszych łamach 
jest 21 – letni Paweł J. Paweł odbywa 
karę 6 lat pozbawienia wolności z art. 
280 KK, czyli jak Paweł za rozbój. Do 
końca wyroku, zostały mu jeszcze trzy 
lata. Uzależniony jest od amfetaminy 
i marihuany. 

„Zacząłem, jak byłem młody. 
Teraz jestem trochę mądrzejszy. 
Pierwszy kontakt z narkotykami 

miałem w wieku 14 lat. W wiezieniu 
chcę się dokształcić. Po ukończeniu 
terapii dokończyć gimnazjum, 
potem zdobyć zawód kucharza. Po 
odbyciu kary wracam do rodziny, 
rodzeństwa. Chciałbym dalej kon-
tynuować terapię.  Dostać pracę. 
Terapia dużo mi pomogła. Stałem 
się bardziej otwarty emocjonalnie 
i poznałem ciemniejszą stronę nar-
kotyków. Tego, co było przedtem nie 
mogę nazwać życiem, tylko życiową 
zabawą. Dlatego m. in. popełniałem 
różne przestępstwa.”

Myślę, że dzisiejsza opowieść po-
zwoli, chociaż niektórym osobom na 
przemyślenie, czym jest uzależnienie, 
do czego prowadzi, jak łatwo w nie 
wpaść i jak trudno z niego wyjść.

Ewa Dziwisz

Pokaz udzielania pierwszej pomocy w świetlicy „Promyk”

Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej  
„Zdrowie” w akcji

W dniu 22 bm. w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” odbył się pokaz 
udzielania pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczniów z Koła PCK przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Udzielania pierwszej pomocy uczyło sie 
piętnaścioro dzieci. Organizatorką zajęć była Prezes Fundacji Lidia Bogus, 
która jest także opiekunką szkolnego PCK. „Celem zajęć – mówi pani Bogus 
– było uwrażliwienie na ból i cierpienie oraz wyuczenie odpowiednich 
reakcji . Staram się propagować umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 
Gdy jesteśmy sami na miejscu zdarzenia od nas może zależeć ludzkie życie. 
A nieraz wystarczy odwrócić kogoś na bok, by się np. nie udusił.”

Ewa Dziwisz

W Kinie „Orzeł”

MAŁA MOSKWA
Melodramat, Polska, 2008, 100 min, 12 zł od lat 15
23 - 25.01.2009 godz. 19.00
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STUDNIÓWKA W I LO
   W miniony piątek 16 stycznia 2009 r. uczniowie pięciu klas maturalnych z 
I LO w Nowogardzie bawiło się na Balu Studniówkowym, który tradycyjnie 
już odbył się w restauracji Przystań. 
   Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.

Zespół redakcyjny: Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, 
Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. Opieka merytoryczna: zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard.  
www.lo1.nowogard.ids.pl; tel. 091-39-20-213

  Jedynka
I  LO  w Nowogardzie

Klasa IIIa ( o profilu humanistycznym) z wychowawcą p.Izabelą Gnych

Klasa IIIb ( o profilu językowym) z wychowawcą p.Moniką Werner – Tomasikie-
wicz oraz z p. Janem Kopycińskim

Klasa IIIc (o profilu biologiczno-chemicznym) z wychowawcą p.Katarzyną 
Mańkowską

Klasa IIIe( o profilu sportowym) z wychowawcą p. Łukaszem Podemskim oraz 
z p. Michałem Sokulskim

Dla buszujących w internecie

Oceń polityków
Od prezydenta RP po wójta... Od 

posłów po radnych gminnych... 
Od kilku dni każdy Polak może 

wystawić im ocenę - od skandalicz-
nej po wybitną.

Ocenie poddanych jest 49 tysięcy 
polityków i urzędników. To oni rzą-
dzą Polską.

Te oceny stworzą rankingi: Top 
10 i Dno 10. Czyli listy najlepszych 
i najgorszych polityków 

- zarówno w pierwszej lidze pol-
skiej polityki jak i w najdalszej gmi-
nie. 

To wszystko na nowym wyjątko-
wym portalu społecznościowym 
http://www.dobrzypolitycy.pl

Zobaczcie, jakie oceny wystawiają 
Polacy tym, którzy nimi rządzą. 

Rekomendowany portal może być 
inspiracją i pomocą w stawianiu me-
dialnych

diagnoz politycznych. To lustro, w 
którym przejrzy się Polska.

Zachęcamy do odwiedzania tej 
strony. Raz na dwa tygodnie będzie-

my informować na łamach „DN” o 
ocenach naszych wybrańców. 

LMM
PS. Jak głosować?
1 – po otwarciu strony wybierz 

województwo : zachodniopomor-
skie.

Zobaczysz polityków z wojewódz-
twa i po lewej stronie linki do po-
wiatów.

2 – wybierz powiat goleniowski – 
po otwarciu zobaczysz listę radnych 
powiatowych (możesz głosować 
„klikając” poszczególne nazwiska. 
Jednocześnie po lewej stronie zoba-
czysz link gminy.

3 – wybierz Nowogard – po otwar-
ciu ukaże się lista naszych radnych. 
Głosuj „klikając” na poszczególne 
nazwiska. Uwaga: Możesz stawiać 
oceny wszystkim radnym, ale tylko 
raz na 24 godziny. 

Informuję, że strona jest już od-
wiedzana i wszyscy radni mają już 
oceny – zobacz jakie. Niektórzy będą 
zdziwieni! Powodzenia.

   Uwaga wędkarze
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW zaprasza na Zebranie Spra-

wozdawczo–Wyborcze. Zebranie odbędzie się w stołówce Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 
73 w dniu 15 lutego br.

Początek  o godz. 9.00
Serdecznie zapraszamy.

Zarząd 
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Goleniowie

informuje, że 

Punkt Przyjmowania Zeznań 
w Nowogardzie przy Placu Wolności 1

(budynek Urzędu Gminy)
 będzie czynny 

od 2 lutego do 29 kwietnia br. 
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 -15.00 oraz 

w czwartek 30 kwietnia br. w godz. 8.00 -15.00
Jednocześnie przypominamy, że formularze podatkowe 

można pobrać również w Urzędzie Miasta

�9-12.01.2009 r. 

reklama

reklama

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów oraz ich 
Rodzin przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

ogłasza zapisy na wycieczkę w góry 
w okolice Wisły w miesiącu maju. 

Wszyscy chętni mogą zgłaszać się w celu potwierdzenia swojego uczest-
nictwa wraz z dokonaniem przedpłaty 100 zł od osoby. Zapisów i wpłaty 
można dokonać w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 w pomieszczeniu Za-
rządu. Termin wpłat do 30.01.2009. Kontakt telefoniczny 091 39 26 077,
0518 546 950, 0601 750 697.

Przewodniczący Zarządu Koła, 
członek K.Zw. EiR Zarz. 
Główny Jerzy Tębłowski

Czytelnicy piszą
Uwagi do artykułu z wypowiedzią 
radnego Roberta Czapli

Moim pierwszym wrażeniem po przeczytaniu w/w artykułu był niesmak 
i gniew – złość na jego termin wydania i charakter artykułu pisanego ręką 
młodego polityka! Tak wyraźnie to trzeba podkreślić, że tyle populizmu 
politycznego naraz nie czytałam od ostatniej „Harcowiady”. Radny Ro-
bert Czapla z racji pełnionej funkcji w RM i zawodowego wykształcenia 
ekonomicznego popełnia nie „świadomie” błędy co do funkcji i roli skarb-
nika  w gminie. Nie mogę przejść obojętnie wobec tego faktu, ponieważ 
tutaj kształtują się – w mediach również – świadomość innych mieszkań-
ców – młodych ludzi, chcę podzielić się spostrzeżeniami z innymi osobami. 
Nie uczestnicząc w sesjach RM nie oceniam pracy radnych, ale świado-
mość mieszkańców jest opierana o informację z prasy lokalnej – również. 
Należałoby najpierw zacytować zdanie, że rolą skarbnika jest wykonanie 
dokumentów finansowych i zamknięcie tego w ramy księgowej ewidencji 
i budżetu. Rozumiem, że projekt budżetu proponuje burmistrz przy współ-
pracy z Radą Miasta i przedkłada do uchwalenia radzie. Kwestionowa-
ny przez Pana sposób dzielenia pieniędzy z budżetu jest moim zdaniem 
kontynuacją metod z poprzednich, odległych kadencji i nie widzę różnic 
w tym temacie. W polityce kadrowej również. Wybór pomiędzy hojnym 
burmistrzem za 200 tys. a zwolennikami budowy padliniarni  w Glicku jest 
nieporównywalny i samo -  przemawia, że tego rodzaju zakład jest nie do 
wybaczenia decydentom za zgodę, w obecnej sytuacji – przez wyborców. 
Temat plaży miejskiej uważam zachwyt demagogii dla mieszkańców – wy-
borców. Całą prawdę znają nieliczni – tak sądzę. Jeśli radny Rafał Szpil-
kowski „majstrował” przy budżecie – finansach od roku, więc pytam kto 
decydował o budżecie przez poprzednie lata, że gmina jest tak zadłużona? 
Kto „majstrował”, że uzbrojone , atrakcyjne działki budowlane sprzedają 
się w porze urlopowej Rady np. Os. Gryfitów. Radny nie musi się znać na 

finansach. Wystarczy, że logicznie myśli, czego Panu również życzę. Mam 
wrażenie, że parcie dla władzy i samorządowej posady odbiera racjonal-
ne skojarzenia. Wszystko będzie w swoim czasie – wiedza + uczciwość + 
prawda + doświadczenie, a sukces gwarantowany – życzę tego Panu rów-
nież. Czy gminie potrzebna jest Lewica? Sądzę, że znaczna część miesz-
kańców jest poza partiami politycznymi – bezstronna. Gminie na pewno 
potrzebni są radni, którzy są mądrzy w ocenie danej sytuacji – mądrością 
narodu, sumienni, rzetelni, uczciwi, z wysokim morale etycznym. Życzenia 
Noworoczne składał Pan w imieniu Klubu Radnych Lewicy, więc aby stały 
się spełnione, to proszę podjąć działania, zrobić wszystko, co możliwe, aby 
naprawić błąd w decyzji kolegów min. z klubu, aby nie powstał w Glicku 
zakład typu utylizacja padliny, czy zanieczyszczeń chemicznych. Jeśli za-
kład nie powstał 8 lat temu, gdy było wysokie bezrobocie, a każda oferta 
pracy była przyjmowana jako zbawienie, obecnie sytuacja jest inna i inne 
wymagania, więc warunki powinny być spełniane naszych oczekiwań, 
a nie tylko oferentów zainteresowanych doraźnym zyskiem. Mieszkańcy 
potrzebują godnych warunków w pracy i godnego traktowania. Sądzę, że 
mylone są pojęcia: rządzić i zarządzać – to nie jest tożsame i może wpro-
wadzać w błąd świadomość mieszkańców. Ja rozumie to tak, że rządzić to 
można tylko swoim majątkiem, firmą, z pełną odpowiedzialnością prawną 
i finansową za decyzje. Zarządzać, to inaczej wykonywać wolę właścicie-
la. Więc Pan póki co, gminą można tylko zarządzać, tzn. wypełniać wolę 
mieszkańców – wyborców.   

Pozdrawiam z życzeniami zrozumienia dla tematu
Halina Saja

Przewozy  
zagraniczne  

pod adres
Tel. 508 301 853

Dortmund, Kolonia i inne

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

C.O., WOD.- KAN., GAZ

Tel. 697 914 690
508 055 569
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Ferie Ferie

Jak spędzamy ferie 
Ferie w Miejskiej Bibliotece Pub-

licznej odbywają się już po raz kolej-
ny. W zajęciach, których głównym 
organizatorem jest Pani Danuta 
Baran Kierownik Działu dla Dzieci i 
Młodzieży. udział bierze pięćdziesię-
cioro dzieci w przedziale wiekowym 
7 – 12 lat. „Biblioteka jest miejscem 
specyficznym. – mówi Pani Danusia 
– Nie jest to sala gimnastyczna, więc 
zajęcia są oparte o książkę.  Organi-

zujemy im różne zajęcia, konkursy, 
w których dzieci otrzymują drobne 
upominki, ale radość jest wielka.  
Codzienny poczęstunek funduje 
nam Piekarnia „Saturn”.  Najważ-
niejsze, że dzieci mają kontakt z 
książką. Czytelnikiem nikt się nie 
rodzi, czytelnikami się stajemy. 
Zainteresowanie zajęciami jest 
duże. Z dnia na dzień przybywa 
nam dzieci.”

Również Dom Kultury zorganizo-
wał zajęcia, w których udział bierze 
czterdziestoosobowa grupa dzieci. 
Jak mówi Pani Basia Źróbek, w zor-
ganizowanie ferii zaangażowali się 
wszyscy instruktorzy NDK. Dlatego 
przekrój zajęć jest różnorodny. Dzieci 
uczestniczą w zajęciach tanecznych, 
wokalnych, ceramicznych oraz grach 
i zabawach. Miały też spotkanie z 
zespołem „Wesoła Ferajna”. Dzieciaki 
pytane o wrażenia z zajęć stwierdziły, 

że są świetne, a najlepsze zajęcia to 
„Mam Talent” podczas których, każ-
dy prezentował swoje umiejętności 
wokalne, taneczne, mimiczne, czy 
sztuczki z piłką. Codziennie dzieciaki 
jedzą gorący posiłek. Na koniec zajęć 
przewidziano wyjazd do Zielonej 
Kuźni w Płotkowie na pieczenie 
kiełbasek. Niestety zajęcia w NDK, 
kończą się już  dzisiaj…

Ewa Dziwisz  

Czytelnicy piszą…

Dwa wjazdy do Nowogardu
Proponuję odpuścić obwodnicę (okrężnicę) Nowogardu, wykorzystać częś-

ciowo projekt w Olchowie przy cmentarzu i zrobić rozjazd w stronę prewento-
rium i dalej do ul. Wojska Polskiego. W miejscu świateł przy  ul. Armii Kra-
jowej, ul. Kościuszki  i ul. Warszawskiej zbudujmy rondo. Rozładuje to ruch, 
zlikwiduje korki i umożliwi alternatywny wyjazd z Nowogardu w kierunku 
Szczecina. Samochody jadące od Płotów pojadą ul. Wojska Polskiego, która 
teraz jest praktycznie martwa, a centrum przeciążone. Takie rozwiązanie po-
zwoli nam przeczekać kilka lat i zbudować obwodnicę „południową”. Niech 
władze wezmą pod uwagę jak duży ruch jest z południa – od Stargardu, Cho-
ciwla, Łobza i Reska. Już teraz trudno przejść przez jezdnię, a co będzie w 
sezonie letnim? Czy nasze władze tego nie widzą? Co powiemy naszym dzie-
ciom – to one będą płacić za błędy teraz popełnione i całkowicie zakleszczone 
miasto przez pojazdy jadące z południa. W dodatku zostawimy im w spadku 
zniszczoną „Naturę 2000” i zapewne zatrute zasoby wody dla gminy. Śmiesz-
nie wyglądają tabliczki umieszczone przy każdym ujęciu wody – tam nawet 
„wysikać” się nie wolno, a wielkie TIR-y będą mogły swobodnie i bez szko-
dy dla studni jeździć? Czy zatruwając  nasze jezioro podskórnej wody pitnej 
smarami, olejami, spalinami, odpadami z tysięcy samochodów nie nawarzy-
my sobie i naszym dzieciom piwa? Szkody będą nieodwracalne! Czy po latach 
nasze dzieci nie będą musiały pić wody dowożonej beczkowozami i budować 
wodociągów kilkudziesięciokilometrowych? Pomyślmy o tym póki jeszcze czas! 
Już jesteśmy narażeni na zatrucie wód podskórnych – okoliczne farmy dają 
nam nie tylko zapachy, ale i gnojowice do gleby, w Glicku ma być spalarnia, 
a my sobie fundujemy obwodnice w najbardziej niekorzystnym miejscu. Pod 
czyje dyktando rusza ta budowa skoro władza nie zgodziła się na referendum? 
Drzewa już są wycinane…

Czy pan minister Trzeciak nie zna Nowogardu? Zna, a mimo istniejących i 
znanych mu zagrożeń uwarunkowania środowiskowe zaakceptował. Co zosta-
je nam przeciwnikom tej budowy ? – ostrzegać, że każdy betonowy pal wbijany 
w grunty nad naszymi wodami grozi katastrofą ekologiczną nieodwracalną w 
skutkach, apelować do władz o trzeźwą ocenę sytuacji. 

Uważam, że dwie drogi do i z Nowogardu w kierunku Szczecina ruch rozła-
dują, a w dodatku będą trasą awaryjną – centrum w razie wypadku lub awarii 
będzie można objechać, a teraz nie ma żadnego objazdu.

Popatrzmy lepiej na pobliski Goleniów – ile oni mają wyjazdów i obwodnic, 
a my zakorkowani – usiąść i płakać…

Stały Czytelnik

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
I FUNDUSZU ALIMNETACYJNEGO 

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWOGARDZIE 

INFORMUJE
iż w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach 

rodzinnych z dnia 17 października 2008r. (Dz. U z 
2008r. Nr 223 poz. 1456) i wydłużeniem okresu za-
siłkowego wnioski na dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na rok szkolny 
2009/2010 składa się w tutejszym Ośrodku od mie-
siąca 1 września do 31 października br. 

Wniosek złożony po terminie (tj. 31 październi-
ka 2009r.) skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia.
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Czytelnicy piszą..
Nie cichną dyskusje na temat Samorządowej Fundacji „Zdrowie”. Poniżej 

prezentujemy obszerne fragmenty tekstu jaki nadesłał do redakcji Marcin 
Nieradka. 

Sami sobie jesteśmy winni
Z wściekłością przeczytałem artykuł Rafała Szpilkowskiego „Na co wydano 

300 tys.?” I choć można mieć do radnego wiele zarzutów, to za ujawnienie kilku 
szwindli rządzącej miastem nomenklatury należy mu się szacunek. Przecież 
gdyby, nie opisał procederu fundacji „Zdrowie” nadal żylibyśmy w błogiej 
nieświadomości, a ludzie władzy i „środowisko pomagające szpitalowi” byłoby 
zadowolone.

Powiedzmy sobie szczerze. Pani Szawan, za przyzwoleniem władzy okradła 
gminę, (czyli nas) z 300 tys. Tak jak przez lata działania fundacji, wszyscy po-
udają, że nic się nie dzieje, że był to wypadek przy pracy, a odpowiedzialnych 
jak zawsze szukać trzeba będzie ze świecą. Zamiast skazać winnych na 10 lat 
robót publicznych, (zmieni się nazwę fundacji, sprawa ucichnie) znajdzie się 
dla nich posadki w innej miejskiej instytucji. 

Afera związana z wyprowadzeniem z miejskiej kasy 300 tys. jest tylko małą 
cząstką dilów władzy, której niegospodarność na przestrzeni ostatnich 20 lat 
udowodnić nietrudno. 

Co robi się w prywatnej firmie, której pracownicy źle wypełniają swoje 
obowiązki każdy wie. Jeśli się tego, nie zrobi to wolny rynek wypiera ich bez 
sentymentu. „Samorządowy rynek” Nowogard wyparł już dawno. Pracownicy 
miejskich placówek nie ponieśli za to żadnej odpowiedzialności i trzymają się 
świetnie. Pracują w nich wciąż ci sami ludzie, (nazwiska – nieprzypadkowo 
– zaczynają powtarzać się, co raz częściej), którzy jedzą z ręki burmistrzowi. 
Trudno natomiast o wykształcenie i kompetencje. Ci ludzie za współpracow-
ników mają także swoich zaufanych kolegów, na których liczyć mogą zawszę. 
Każdy aparatczyk zostać może specjalistą w każdej dziedzinie.  Np. dziennikarz 
– specjalistą od gospodarki morskiej. Ludzie młodzi głosują nogami, wyjeżdżają, 
bo nie chcą bić głową w mur. 

Stwierdzenie, że za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest władza byłoby 
truizmem. Największą winę ponosi społeczeństwo. Ludzie przez 20 lat do rady 
wybierali prawie tych samych. W wyborach uczestniczy około 30 proc., a co 
zostania radnym potrzebnych jest – o zgrozo - od 100 do 200 głosów. W radzie 
miejskiej rotacja wynosi około 20 proc., a w Urzędzie jeszcze mniej. W radzie 
często mamy tzw. radnych zawodowych – bezrobotnych, bez wykształcenia, 
be perspektyw – co mieliby problem z odpowiedzią na pytanie o datę chrztu 
Polski. 

Establishmentowi w to graj. Cieszy się, że ludzie wolą „starą biedę od nowej” 
i robi wszystko by jeszcze bardziej „znużyć” społeczeństwo, co pozwala mu na 
zachowanie status quo. Ludzie nie angażują się w działalność publiczną, bo 
świetne recepty na ich szczęście ma burmistrz. Nie opłaca się ściągać do gmi-
ny zachodnich przedsiębiorstw. Po co? Najlepiej umorzyć podatki i nie robić 
konkurencji znajomym hochsztaplerom. Nazwiska Ziemba, Bielida, Kazuba, 
Lembas, Marchewka, Jabłoński, Czapla i jeszcze inne ze sceny nie znikają nigdy. 
Ktokolwiek ośmieli się „elytę” skrytykować szybko nazywany jest oszołomem. 
Jawności życia publicznego praktycznie nie ma, nie mówiąc od odpowiedzial-
ności za błędy. W mieście jak na lekarstwo elity konstruktywnie krytykującej. 
To jest demokracja? Sytuacja odpowiada raczej opisywanym w książkach R. 
A. Ziemkiewicza (polecam).  

To była moja (człowieka średnio inteligentnego, i znającego sprawy pobieżnie) 
luźna diagnoza, życia społecznego w naszym mieście. Wiem, że nie odkryłem 
Ameryki, społeczeństwo zna to wszystko od dawna. Dlaczego jednak nie rea-
guje?! Recepta jest prosta – zmiany. Leczenia, w wyborach może dokonać tylko 
społeczeństwo. Tylko poprzez częste zmiany i demokratycznej selekcji możemy 
doczekać się (może za kilkanaście lat) dobrej władzy. Władza powinna czuć 
oddech społeczeństwa na swoich plecach. Jakiekolwiek zmiany będą lepsze, bo 
gorzej być już nie może. 

Marcin Nieradka

Wciąż staram się 
być sobą…

No i mamy już 2009 rok! Obu-
dziłem się w pierwszy noworoczny 
poranek nieco później niż zwykle, 
z lekkim bólem głowy, ale w pełni 
władz umysłowych. Stopniowo przy-
pomniałem sobie przebieg kilkuna-
stu ostatnich godzin, poprzedzają-
cych krótki sen.

Po ilości wystrzelonych około pół-
nocy petard i innych środków piro-
technicznych można wnioskować, że 
nadał chętnie hołdujemy sarmackim 
obyczajom, że (przynajmniej we włas-
nym mniemaniu) poradzimy sobie z 
wszelkimi problemami. Zatem jakikol-
wiek kryzys nam niestraszny. (?)

Tymczasem z telewizyjnych przeka-
zów dowiedziałem się, że Rosja zamyka 
dopływ gazu płynącego przez Ukrainę! 
Na innym kanale ujrzałem dyskutu-
jących w „starorocznym” stylu polity-
ków! Na kolejnym (kanale) usłyszałem 
uargumentowaną opinię, że Słowacy 
przyjmując euro, zrobili sobie krzywdę! 
I jak tu pozostać optymistą?

W podobnych sytuacjach często szu-
kam pomocy, uciekając się do mądrości 
zawartej w przysłowiach. Jedno z nich 
mówi, że... „Nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło”. Zastanawiam się, czy  
tym razem przysłowiowa „oliwa” wy-
płynie na wierzch, czy niekoniecznie?

11 stycznia kolejny raz zagrała Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Za-
myśliłem się nad tym, co tak naprawdę 
musiało się wydarzyć, że więcej (niż 
dotąd) artystów nie godziło się przeka-
zywać swych apanaży na szczytny cel 
charytatywny?

Już prawie dwa tygodnie kryzysu 
gazowego, a przez Ukrainę w dalszym 
ciągu gaz nie płynie do wielu krajów 
europejskich. W Polsce znów powrócił 
temat zaniechanych swego czasu do-
staw tego surowca z Norwegii, ale także 
uśpiony temat rurociągu gazowego po 
dnie Bałtyku. Czy z tego może wynik-
nąć cokolwiek dobrego?

Lewica ponownie na cenzurowa-
nym! Po wypowiedzi jednego z czoło-
wych polityków, który w całokształcie 

zróżnicowanego i w dalszym ciągu 
poróżnionego (niestety) nurtu lewico-
wego dopatrzył się również „plebejskiej 
lewicowości”, formacji tej grozi kolejna 
utrata części potencjalnego elektoratu. 
Zapewne nie wszyscy się tym martwią. 
Czy to dobrze?

Siedemnasty (sobotni) dzień tego 
roku zaczął się dla mnie dość typowo. 
Mam nadzieję odpocząć po dniach 
intensywnie przepracowanych nad 
widowiskiem scenicznym pt. „Czas 
jak rzeka płynie”, które nawiązuje do 
jubileuszowej rocznicy naszego miasta. 
Właśnie dziś mija kolejna rocznica 
śmierci Czesława Niemena.

Tymczasem w kręgach nowogardz-
kich samorządowców spore ożywienie 
w związku z ambitnymi zamierzeniami 
kulturalnymi inspirowanymi przez 
wiceburmistrza. Muszę przyznać, że 
choć usilnie próbuję trzymać się opty-
mistycznej myśli zawartej w kolejnym 
naszym przysłowiu: „dla chcącego, nic 
trudnego”, to jednak namolnie wciska 
mi się inne: „pasmatrim - uwidim”!

Zaglądam do zaniechanej nieco (od 
kilku dni) prasy i już wiem, że... Spór 
gazowy w toku. Lewica w dalszym ciągu 
poróżniona. Kryzys gospodarczy już u 
nas. PO otwiera archiwa SB - ogłosiła 
„Gazeta”. Po raz dwunasty Dzień Juda-
izmu w Polsce - w tym kontekście Jan 
Turnau zastanawia się: Jaka jest właści-
wie nasza ojczyzna między profesorem 
a folklorem?”

Tak samo sformułowane pytanie to-
warzyszy mi podczas zapoznawania się 
z wywiadem udzielonym przez domini-
kanina, doktora socjologii, o. Marcina 
Lisaka, a przedstawionemu w artykule 
pt. „Religia plus rynek, czyli Kościół dla 
bogaczy”. Posłużę się krótkim cytatem: 
„...liberalizm gospodarczy nie skupia się 
na wyrównywaniu szans ludzi, którzy się 
w kapitalizmie nie odnaleźli — ma inne 
priorytety. Dlatego przy tym przywią-
zaniu do »wolnorynkowego chrześci-
jaństwa« stawiam znak zapytania.”

No cóż, ja też!!!
Lech Jurek

 NDk zaprasza...
29.01.2009 r. (czwartek), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kul-

tury zaprasza przedstawicieli zespołów muzycznych działających 
na terenie gminy Nowogard na spotkanie w sprawie uroczystych 
obchodów 700-lecia lokacji miasta Nowogard.
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NIerUCHOmOŚCI
• KREDYT HIPOTeCZNY – oferty ban-

kowe. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 

w Gryficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 

15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, częścio-
wo umeblowane, cena 225 tys. Tel. 
880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie M-4 o pow. 
67,70 m kw przy ul. Warszawskiej. 
Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie � pokojo-
we w Dobrej, ul. Traugutta. Cena 
80 tys. zł. Tel. 091 39 �� 08�. 

• Poszukuję do wynajęcia lokalu 
na mało uciążliwą działalność 
gastronomiczną w Nowogardzie. 
Tel. 693 8�8 60�.

• Sprzedam mieszkanie – suterena 
ok. 45 m kw po kapitalnym remon-
cie. Tel. 0515 171 584, 507 023 080..

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we na dłuższy okres w centrum No-
wogardu, ul. Bankowa, częściowo 
umeblowane, I piętro, 1000 zł mie-
sięcznie + opłaty własne (kaucja za 
1 miesiąc). Tel. 607 251 196.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową. 
Bema. 665 359 497.

• Sprzedam 1 /2 domu Nowogard. Tel. 
091 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
43,5 m kw, ul. 700 Lecia, IV piętro. 
Tel. 091 39 26 602, 609 4000 73.

• Do wynajęcia 2 pokoje w mieszka-
niu 3 pokojowym, 400 zł + wszystkie 
media + kaucja 1000 zł. Tel. 78 311 
6023.

• Mieszkanie o pow. 60,50 mkw na 
wsi zamienię na 2 pokojowe w 
Nowogardzie lub sprzedam. Tel. 
503 309 375.

• Wynajmę pokój dziewczynie niepa-
lącej, bez dzieci. Tel. 725 353 984.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
88 76 44 853.

• Boksy do wynajęcia w nowym pasa-
żu handlowym przy Placu Wolności. 
Tel. 601 47 29 47.

• Kupię garaż w okolicy Gryfitów. Tel. 
692 549 667.

•  Poszukuję do wynajęcia pokój lub 
kawalerkę. Tel. 667 339 578. 

•  Mieszkanie 2 pokojowe do wynaję-
cia (po remoncie) tel. 600 47 37 37, 
091 39 23701. 

•  Dobra Nowog. – Sprzedam dom 
jednorodzinny w zabudowie bliź-

niaczej, murowany, parterowy z 
mieszkalnym poddaszem, częścio-
wo podpiwniczony, pow. użytk. 97,5 
m kw (4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój i ganek), garaż, bydu-
nek gospodarczy. Działka 2.420 m 
kw. tel. 784 088 261. 

•  Poszukuje garażu do wynajęcia 
na ul. Bema lub Leśnej od zaraz. 
693 128 117. 

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
43,5 m kw ul. 700 lecia IV piętro tel. 
091 39 26 602, 609 40 0073. 

•  Szukam do wynajęcia garażu, z prą-
dem. Tel. 511 178 323. 

•  Posiadam do wynajęcia mieszkanie 
3-pokojowe, 80 m kw, ul. Boh. War-
szawy tel. 698 548 788. 

•  Sprzedam mieszkanie �-pokojo-
we, 38,� m kw, III piętro, w cen-
trum Goleniowa tel. 091 �0� ��1� 
lub ��3 090 060. 

•  Pilnie szukam do wynajęcia miesz-
kanie 2-pokojowe tel. 781353460. 

•  Wynajmę powierzchnię 100 m kw, 
w centrum Nowogardu na miesz-
kanie bądź lokla użytkowy tel. 
666 �01 �0�. 

mOTOrYZaCJa
• KREDYT NA aUTO – oferty banko-

we. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 

prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 118 000 km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 42 000 zł, tel: 0605 522 340.

•  Zimówki 2 – 100zł, letnie 4 - 200zł, 
225/55/16-Michelin. Audi 100, gaz, 
kombi, 1993; Escort 1,3 gaz, 1990 na 
części. Tel. 500 82 64 64. 

• Opel Kadet łezka 1986 r., wspo-
maganie kierownicy, hak, spalanie 
4,7/100 km, OC + przegląd, stan do-
bry, 1300 zł. Tel. 728 514 087.

• Sprzedam VW Golf III, 1992 r., poj. 1,9 
TD, cena 6500 zł. Tel. 882 854 667.. 

• Sprzedam Mercedes MB 100, diesel, 
1988 r., 9 miejsc lub 800 kg, stan do-
bry, cena 6500 zł do negocjacji. Tel. 
696 04 48 33.

• Sprzedam Ford Escort kombi 1995 
r., przebieg 155 tys., książka serwi-
sowa, centralny zamek, immobilizer, 
2 poduszki, szyberdach, hak, wspo-
maganie, nowy rozrząd, po wymia-
nie olejów i filtrów. Tel. 664 996 984.

• Sprzedam VW Golf III, 1993, TD, 
5-drzwiowy, cena 4500 zł. Tel. 
692 831 280.

•  Sprzedam Golf III. Cena 4200 zł. Tel. 
512 39 33 77. 

•  Sprzedam Passat 2004r, diesel, Sko-
da Octavia 1999 r, diesel, salonowa 
tel. 602 643 408. 

•  Sprzedam 4 alufelgi, wymiar 215x15, 
Opel, Audi tel. 078 55 75 761. 

•   Sprzedam VW Golf II, rok prod. 
1993, poj. 1,8 + gaz, sportowe za-
wieszenie, wydech, wspomagani 
kierownicy, �xairbag, sportowe 
siedzenia eDITION, do malowania. 
Cena �000,00 zł. tel. �03 �16 69�. 

•   Ford Galaxy po wypadku, 2002r., plus 
części sprzedam. Tel. 783 678 674. 

•  Renault Twingo, po blacharce, do 
lakierowania i poskładania, zareje-
strowany tel. 783 678 674. 

rOlNICTWO
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ciągnik Ursus C-360, ta-

lerzówkę, przyczepy 4,5 t, kosiarkę 
rotacyjną, deszczownię szpulową 
z konsolą, rury aluminiowe (fi 110), 
wężyki do nawadniania kropelko-
wego. Tel. 0695 18 30 33.

• Kupię siano. Tel. 602 267 382.
• Sprzedam ziemniaki Bryza i Wineta. 

Tel. 091 39 18 316.
• Sprzedam MTZ 82 z przednim na-

pędem i presę CLAAS, mała kostka, 
cena presy 2700 zł. Tel. 695 026 023.

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Olcho-
wo 62 przy „CPN”. Tel. 091 39 21 691. 

• Sprzedam Ciągnik URSUS 385 oraz 
łubin słodki tel. 668 316 103. 

•  Sprzedam gołębie Diery, bażanty 
diamentowe, kury renhorny i in-
kubator tel. 091 39 �0 30� ul. Boh. 
Warszawy �1.

• Sprzedam ciągnik ZeTOr 16 1��, 
po remoncie kapitalnym, nowe 
opony, stan bardzo dobry. Cena 
do uzgodnienia. Tel. �09 930 161. 

 
USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOPraNIe. 060� 3�3 1�3.
• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 
060� �16 ��1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 060� 
3�3 1�3.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
y). Tel. 060� 3�3 1�3.

• maSaŻ. 0693 16� ��9.
• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 �0� 1�.

• KREDYT GOTÓWkOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. �03 60� 0�9

•  remONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• mIX remONTOWO-BUDOWlaNY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 
Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
60� 9�1 �03.

• remonty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 60� 3�3 1�3.

• NaPraWa rTV Sawicki, K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• Usługi samochodowe: blacharstwo 
– lakiernictwo i mechanika samo-
chodowa. Kompleksowa diagnosty-
ka elektroniki i mechaniki pojazdu. 
Tel. 723 844 223, 696 845 758.

• Docieplenia budynków ze-
wnętrznie i wewnętrznie, malo-
wanie, szpachlowanie, regipsy, 
hydraulika, elektryka, glazura, 
terakota, ekskluzywne wykoń-
czenia wnętrz, szpachle deko-
racyjne i inne. Tel. 609 60� 6�1, 
60� 168 6�8, �8� 188 1��, 
69� 61� 803.

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 
66.

• Tynki maszynowe, regipsy. 
�00 ��� 311.

• PrOFeSJONalNY WIZaŻ - ma-
kIJaŻe: ŚlUBNe, DZIeNNe, 
WIeCZOrOWe, OkOlICZNOŚ-
CIOWe. NOWe TreNDY makI-
JaŻU STUDNIÓWkOWeGO! Tel. 
�83 �9� 806.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz, 
dachy. Szybko, tanio, solidnie. 
Tel. 697 612 803, 784 188 147, 
603 621 714.

• TIPSY – ŻelOWe – TaNIO. Tel. 609 
�6 �3 3�.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki, wnoszenie, znoszenie. 
696 138 406.

• TIPSY, makIJaŻ, SZTUCZNe rZĘ-
SY. 69� �08 391.

• Profesjonalne obróbki blacharskie 
i dachy papowe. ��3 ��8 ��3.

• Videofilmowanie na płytach DVD – 
na różne okazje. Tel. 600 6�3 1��.

• Hydraulika, centralne ogrzewanie 
– awarie. Tel. 600 6�3 1��.

• Panele podłogowe – kładzenie. 
Tel. 600 6�3 1��.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 13�3-�6.01.�009 r. 

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 13

ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SPrZeDaŻ CZĘŚCI 

NOWYCH I UŻYWaNYCH

AUTO – TOP
U nas w sprzedaży:

- szyby samochodowe / montaż szyb
- części blacharskie i mechaniczne
- opony, wymiana oleju gratis
Nowogard, ul. 091 39 20 131 

kom. 0601 860 716

Wynajmę 
komfortową halę 

ogrzewaną ok. 700 m kw z biurami 
i pomieszczenia gospodarczo-sa-
nitarne, włącznie z terenem 0,5 ha 
w Nowogardzie. Tel. 668 989 393.

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 16�

reklama

 • Usługi ogólnobudowlane: panele, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, kładzenie płytwk, ocieplanie 
poddaszy, prace wykończeniowe, 
itp. Tel. 693 021 097.

• remonty. �08 9�0 13�.
• Kompleksowe remonty, usługi 

budowlane, wykonywanie da-
chów. Tanio, szybko, solidnie. 
697 612 803, 784 188 147.

• Udzielam korepetycji: angielski, 
niemiecki, chemia, 601 800 133.

•  Korepetycje z j. angielskiego – po-
ziom podstawowy, gimnazjum, ma-
tura, 18 zł/godz. Tel. 781 228 441. 

•  Naprawa sprzętu elektronicznego 
tel. 512 626 561. 

•   Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i 
terakota, hydraulika, regipsy i pod-
łogi. Tel. 0600 626 268. 

•  Usługi hydrauliczne 
600 38� �1�. 

•  Dachy tel. 696 07 07 08. 
•  Usługi remontowo budowlane tel. 

0696 070 708. 
•  Remonty, malowanie, szpachlowa-

nie, glazura itp. tel. 505 361 971. 
•  Remonty mieszkań szybko i solid-

nie tel. 607 251 246. 
•  Wykonam usługi minikoparką 

– prace ziemne, wykopy pod kable, 
wodę, fundamenty. Tanio, facho-
wo, szybko. Tel. 790 243 575. 

PraCa
• Potrzebne panie do opieki w Niem-

czech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika 

i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni kelne-
ra, kelnerkę Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego. Tel. 602 474 266.

• Restauracja Oskar zatrudni kuchar-
kę. Tel. 602 474 266.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kos-
metycznym, z doświadczeniem lub 
uczennicę szkoły kosmetycznej. 
Tel. 606 402 543.

•  Szukam opiekunki do 2-letniego 
dziecka 600 503 794. 

• Zaopiekuję się dzieckiem tel. 
698 705 798. 

•  Kobieta 27 lat, prawo jazdy kat B, 
wykszt. średnie, podejmie pracę 
tel. 510 322 325. 

INNe
• kreDYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-

wek@vp.pl
• Sprzedam tanio pościel z wełny ow-

czej, nową, firmy „WOOLMARK”. Tel. 
606 235 584.

•  Sprzedam TV �1 lg cena ��0 zł. 
tel. 60� ��� 3�0. 

•  Sprzedam aparat fotograficz-
ny FUJI FIlm FINe PIX �6�00, 
gwarancja. Cena 1100,00 zł. Tel. 
60� ��� 3�0.

• Sprzedam wersalkę, stan bdb, 
cena 380 zł, 60� ��� 3�0.

• Pilnie i tanio sprzedam wyposażenie 
sklepu spożywczego: 2 lady chłod-
nicze, regały metalowe regulowane, 
2 wagi elektroniczne, metkownicę, 
chłodziarkę, szklane półki na sło-
dycze. Wiadomość pod elefonem 
601 212 335.

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
60� ��6 908.

• Sprzedam fotelik samochodowy 
firmy Chicco auto – fix z bazą od 
0-13 kg. Posiada składaną bud-
kę oraz wkładkę redukcyjną dla 
niemowląt. Stan bardzo dobry, 
cena �00 zł do uzgodnienia. Tel. 
606 �6� 333.

• Sprzedam biurko białe, dł. 111 
cm, szer. 66 cm, wys. 8� cm – dwie 
szufladki i � półeczki po prawej 
stronie. Tel. 091 39 �0� 1�. 

• Sprzedam psy rasy foksterier. 
785 635 002.

• Tanio! Sprzedam solarium ERGOLINE 
500 oraz wyposażenie salonu kos-
metycznego oraz lokal 30 m kw. 525 
zł miesięcznie. Tel. 696 044 833. 

•  Pilnie potrzebna kuchnia węglo-
wa typ westfalka, nieodpłatnie, 
dla osoby w trudnej sytuacji. Tel. 
510 840 205. 

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego tel. 091 �18 8� 68, 
603 39 93 �6. 

•  Owczarki niemieckie, duże szcze-
nięta, czarno – podpalane, po rodzi-
cach rodowodowych, ojciec szcze-
niąt – wnuk podwójnego zwycięz-
cy świata – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828. 

•  Sprzedam fotel skórzany, regulowa-
ny pilotem, prawie nowy. Cena 500 
zł. tel. 091 426 14 34. 

•  Sprzedaż drewna opałowego igla-
stego tel. �09 930 161. 
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akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGarD

www.autopart.pl

OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

wysokie kwoty przy niskich dochodach
bez zabezpiecze bez US i ZUS

NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE
WST PNA DECYZJA KREDYTOWAW 1MINUT

72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

Nauka Jazdy 
Edyta Kulak

-  najwyższa zdawalność!
- ekspresowe kursy!
- materiały szkoleniowe GraTIS!
- przywozimy na zajęcia
- za każdą przyprowadzoną 
   osobę 1 h GraTIS!
ul. Monte Casino 9, Nowogard
tel. 601 172 030, 601 408 886

www.kulak.eu
Rozpoczęcie kursu 

23.01.2009 r. godz. 16.00

P.H. HUrTPOl  
ul. młynarska 1a,  Nowogard  

zatrudni  
kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 

tel.091 ��9 �9 18



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1��3-�6.01.�009 r. 

 Witamy wśród nas...

Syn Beaty Gontaczuk 
ur. 15.01.09 
z Łosośnicy

Syn Magdaleny 
Stolarczyk ur. 
15.01.09 z Klępina

Córka Edyty Szczesiak 
ur. 16.01.09 
z Rogowa

Syn Dominiki 
Więzowskiej 
ur. 16.01.09 
z Nowogardu

Syn Agnieszki 
Kamińskiej 
ur. 18.01.09 z Łobza

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło się 
1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane per-
sonalne nie zostały opub-
likowane ze względu na 
brak zgody rodziców

W obiektywie Jana korneluka  - Nasze kochane pociechy

Syn Gabrieli 
Włochowicz 
ur. 18.01.09 
z Łęgna

Syn Agnieszki Waszak 
ur. 17.01.09 
z Dobrej

Syn Barbary 
Kurowskiej 
ur. 19.01.09 
z Bieniczek

Tomasz syn 
Magdaleny Komajda 
ur. 20.01.09 z Dębic

Syn Euniki Saneckiej 
ur. 22.01.09 
z Starej Dąbrowy
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Niesamowite przełożenie

W takich sytuacjach ciągle przypomina mi się ko-
lega ze szkoły policyjnej, który tylko dzięki niezłej 
znajomości języka angielskiego zrobił w resorcie 
szybką karierę. Swego czasu szukali u nas policjan-
tów gotowych wyjechać na staż do USA. Chętnych 
za wielu nie było, bo podstawowym warunkiem 
udziału w szkoleniu okazała się znajomość języka. 
Łatwo więc dostał się na staż. Specjalnie niczego 
nowego tam się nie nauczył, ale sam fakt udzia-
łu w szkoleniu za oceanem dał mu niesamowite 
przełożenie. Teraz robi karierę na najwyższych po-
licyjnych szczeblach, a przecież – tak między nami 
mówiąc – wie tyle, co każdy aspirant. 

O dźwigni pamiętam zawsze, gdy udaję się na 
grubsze zakupy. Staram się droższe rzeczy kupować 
na raty, korzystać z kredytu, czyli dźwigni finanso-
wej. Jako policjant jestem wiarygodny podwójnie. 
Po pierwsze, trudno sobie wyobrazić, abym sfałszo-
wał policyjny dokument o zatrudnieniu: po drugie, 
w oczach kredytodawcy mam pewną pracę do eme-
rytury. Niedawno kupiłem na raty wielki telewizor. 
Zapłaciłem w sklepie kilkaset złotych za produkt 
wart kilka tysięcy. Oczywiście co miesiąc będę go 
spłacał, ale warunki kredytowe były bardzo dobre, 
więc raczej ja zyskałem więcej niż sprzedawca. 
Efekt dźwigni dał mi możliwość natychmiastowego 
korzystania z telewizora. 

Tak na marginesie mówiąc, to sprzedawcy zbyt 
łatwo sprzedają na raty. Co jakiś czas mamy na ko-
misariacie zgłoszenia o cwaniaczkach, którzy na 
podstawie skradzionego dowodu i fałszywego za-
świadczenia o zatrudnieniu wchodzą w posiadanie 
cennych przedmiotów.

Własny fundusz emerytalny

Dobrym przykładem na użycie dźwigni finansowej 
jest zakup mieszkania lub budowa domu. Inwesto-
wanie w nieruchomości jest moim zdaniem najlep-
szym sposobem na stworzenie własnego funduszu 
emerytalnego. Mam gdzie mieszkać, lokal jest 
wolny od hipoteki. Pracę mam w miarę pewną, ale 
emeryturę już nie. Gazety straszą, że dostanę jakieś 
grosze. Moim funduszem jest teraz drugie mieszka-
nie. W odpowiednim czasie zainwestowałem w M–2. 
20 proc. wartości mieszkania opłaciłem z oszczęd-
ności, na resztę wziąłem kredyt hipoteczny. Zasto-
sowałem dźwignię finansową. Jest przecież oczy-
wiste, że nie mogłem mieć tyle własnych pieniędzy, 
aby starczyło na drugie mieszkanie. Pomysł na eme-
ryturę jest prosty. Zamiast odkładać co miesiąc pie-
niądze na konto albo na fundusz inwestycyjny, będę 
spłacał kredyt mieszkaniowy. W momencie przejścia 
na emeryturę lokal powinien być już spłacony i wte-

dy go spieniężę, albo wymyślę coś innego. 
Być może zacznie wtedy działać tzw. odwrócona 
hipoteka, polegająca na przejęciu mieszkania 
przez bank w zamian za comiesięczną spłatę wła-
ścicielowi określonej kwoty. Idealne rozwiązanie 
dla emerytowanego policjanta. Posiadanie oczy-
wiście kosztuje, więc ciężar utrzymania mieszka-
nia i spłaty kredytu przerzuciłem na lokatora. Cena 
wynajmu jest tak skalkulowana, aby wystarczyło 
na ratę kredytową, czynsz dla spółdzielni, prąd, 
wodę i podatek dochodowy. Obliczyłem któregoś 
dnia, że gdybym to mieszkanie sprzedał po obec-
nych cenach rynkowych, to stopa zwrotu z zaan-
gażowanego kapitału własnego, już po odliczeniu 
kosztów kredytu i podatku, wyniosłaby około 200 
proc. w okresie dwóch lat. Całkiem nieźle.

Złe i dobre kredyty

My, policjanci – podobnie jak bankowcy – najlepiej 
wiemy, że są dobre i złe kredyty. Czasem koledzy 
z pracy pytają mnie o te sprawy. Jak masz zdolność 
kredytową, to kredytu się nie bój. Kup drugie 
mieszkanie i, spłacając je, odkładaj na swoją eme-
ryturę. Nieruchomości były, są i będą najlepszą 
lokatą. W dłuższej perspektywie czasowej nikt na 
nich nie stracił. Czy pamiętasz cenę metra kwa-
dratowego sprzed 10 lat? – pytam. Czy uwierzysz, 
że wtedy metr kosztował 1,3 tys. zł? Czy za 10 lat 
mieszkania będą tańsze niż obecnie? Pisarz czy 
piosenkarz może budować tzw. dochód pasywny. 
Raz napisana książka może stale przynosić docho-
dy. A jak policjant może budować dochód pasywny?  
Inwestując w mieszkanie.

Księgowi – a już gracze giełdowi to zawsze – po-
jęcie lewarowania wiążą z pojęciem stopy zwrotu 
z kapitału własnego. Trochę na giełdzie się udzie-
lałem, więc też wiem, jak to działa, a z policyjnej 
praktyki z kolei wiem, jakie mogą być tragedie, 
gdy wersja optymistyczna zderzy się z gwałtow-
nymi spadkami cen akcji. W naszych policyjnych 
kronikach mamy taki przypadek gracza, którego 
wykończyły własny optymizm i zły kredyt. 

W czasie niedawnej hossy budowlanej postano-
wił zainwestować w spółki deweloperskie. Zakładał, 
że ceny akcji będą pięły się w górę, bo wskazywał 
na to optymizm panujący na rynku. Wyszedł z za-

łożenia, że wkładając trochę własnych pieniędzy, 
stosując lewarek finansowy pochodzący z kredytu 
i kupując spółkę deweloperską, dużo na niej zaro-
bi. Wyłożył oszczędności rodzinne i, wzmocniony 
kredytem, kupił akcje, płacąc coś koło 70 zł za 
sztukę. Gdyby ceny akcji dalej rosły, rzeczywiście 
dźwignia by zadziałała i stopa zwrotu z kapitału 
własnego w krótkim czasie sięgałaby kilkudziesię-
ciu, a może i więcej procent. Ale rzeczywistość była 
bardziej brutalna. Spółka zaczęła tanieć, wręcz 
staczać się cenowo do poziomu kilku złotych. 
Nasz inwestor po drodze postanowił uśredniać 
cenę i dokupował akcje po coraz niższych cenach, 
brnąc jak hazardzista w finansowe bagno. Niestety, 
w którymś momencie zapukał bank, bo nie mógł 
doczekać się spłaty kredytu. Rodzina dowiedziała 
się o wszystkim i doszło do osobistych dramatów, 
których opisywać tu nie będę.

Chcesz poznać więcej rad aspiranta Fortuny? 
Zadać mu pytanie? Skomentować jego wypowiedzi? 
Odwiedź blog internetowy: www.fortunaradzi.pl

Dźwignia finansowa – jest to instrument, dzięki 
któremu małą sumą pieniędzy można kontrolo-
wać przedsięwzięcie o znacznie większej war-
tości. Dźwignia finansowa ma sens wtedy, kiedy, 
dofinansowując inwestycję kapitałem obcym, 
możemy liczyć na zwiększenie zysków przynaj-
mniej w stopniu pozwalającym na spłatę kosztów 
pozyskania kapitału.

Dochód pasywny – oznacza okresowy (np. co-
miesięczny) dochód bez stałego angażowania 
własnej pracy. Dochód pasywny otrzymywany jest 
wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) 
przynosi ciągłe zyski.

Przykłady dochodu pasywnego:

Odsetki z depozytów bankowych
Dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości
Dywidenda z posiadanych akcji
Dochody z praw autorskich, licencji, patentów
Posiadanie dużego biznesu z odpowiednią 
kadrą menedżerską
Renta, emerytura, świadczenia rodzinne

Kredyt hipoteczny – kredyt budowlano–miesz-
kaniowy lub mieszkaniowy, którego celem jest 
sfinansowanie budowy bądź zakupu domu, miesz-
kania, działki lub innej nieruchomości na rynku 
pierwotnym lub wtórnym. Zabezpieczeniem kre-
dytu jest ustanowiona hipoteka na nieruchomości. 
Kredyt hipoteczny jest kredytem długotermino-
wym. Ma charakter inwestycyjny. Zapis hipoteczny, 
czyli hipoteka, powstaje przez wpis do księgi wie-
czystej nieruchomości, prowadzonej przez sądy 
rejonowe. Przed udzieleniem kredytu bank ana-
lizuje inwestycje zamierzone przez kredytobiorcę 
pod kątem realności przewidywanych efektów 
ekonomicznych.

Stopy procentowe – jest to jeden z najważniej-
szych wskaźników ekonomicznych. To nic innego, 
jak koszt pieniądza. Udzielający pożyczki oczeku-
je wynagrodzenia za cierpliwość, jaką musi wyka-
zać, rezygnując na jakiś czas z korzystania z po-
siadanych zasobów finansowych. Cena pożyczki 
zależy od podaży i popytu środków finansowych. 
O łatwym pieniądzu mówimy, gdy z powodu obfito-
ści na rynku jego cena jest niska. I odwrotnie: jeśli 
niełatwo znaleźć chętnych do udzielenia pożyczki, 
a jeśli już, to na wysoki procent, wtedy mamy do 
czynienia z trudnym pieniądzem.

Banki wyznaczają poziom oprocentowania kre-
dytów hipotecznych na podstawie wysokości 
oprocentowania kredytów oferowanych na rynku 
międzybankowym w Warszawie (WIBOR) – kredyty 
złotówkowe – i w Londynie (LIBOR) – kredyty we 
frankach szwajcarskich. Stawki te ulegają ciągłym 
zmianom, a w czasach kryzysu finansowego i ro-
snącej nieufności również między samymi banka-
mi – wzrostom. Na pozycję tę nie mamy żadnego 
wpływu. Warto jednak zapytać pracownika banku, 
czy np. stosowany jest WIBOR 3M (3–miesięczny), 
czy może obecnie nieco wyższy od niego WIBOR 
6M (6–miesięczny). Będzie to bowiem w pewnym 
stopniu rzutowało na wysokość płaconych później 
odsetek. Drugim elementem kształtującym wyso-
kość oprocentowania kredytu hipotecznego jest 
marża banku. W tym wypadku sytuacja jest odwrot-
na, z korzyścią dla kredytów w rodzimej walucie. 
Pożyczając złote, możemy liczyć na nieco niższą 
marżę banku aniżeli przy obarczonych ryzykiem 
kursowym frankach. W przeciwieństwie do WIBOR 
czy LIBOR, marżę banku można negocjować, choć 
banki już na samym początku różnicują ten para-
metr, w zależności od wysokości wkładu własnego, 
kwoty kredytu czy jego proporcji względem przed-
miotu zabezpieczenia (nieruchomości).

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Już dawno, bo w szkole średniej, poznałem zasadę 
dźwigni. Niby wszystkich tego uczono, ale nie każdy 
ją rozumiał. Zasadę dźwigni wykorzystują na przy-
kład włamywacze – łomem otworzą prawie każde 
drzwi. Subtelnej dźwigni używają też złodzieje 
samochodów. Mają specjalne, cienkie jak papier 
poduszki powietrzne. Wsuwają je w szczelinę drzwi 
samochodowych i, używając małej, ręcznej pompki, 
pompują w nie powietrze. Bez większego wysiłku 
fizycznego otwierają drzwi, których normalnie, 
bez kluczyka, otworzyć się nie da. Widziałem taki 
powietrzny lewarek – przywieziony zresztą z USA 
– u jednego z naszych policyjnych ekspertów. Efekt 
lewarowania można wykorzystać w życiu codzien-
nym, na przykład poprzez systematyczne dokształ-
canie się. Wykorzystując nowe umiejętności, można 
realizować nowe przedsięwzięcia i projekty.

Fortuna radzi… kiedy kredyt pomaga odbić się od dna

›

›

›
›
›
›
›

›

› ›

›

›

Efekt lewarowania

KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnym upominków.

Nagrodzimy osoby, które nadeślą najciekawsze 
i najpełniejsze odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy kupowałeś kiedykolwiek na raty?
2. Na co wziąłbyś kredyt, żeby była to dla 
      Ciebie dobra inwestycja?
3. Porównaj warunki kredytowe w trzech 
      wybranych instytucjach finansowych, 
      których usługi są dostępne w Twojej 
      miejscowości.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: konkurs@fortunaradzi.pl

Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

›
›

›
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  3

HORROR
Pazik się powiesił
I tutaj horror gotowy,
Choć nie ma kata
Poleciały głowy!

JEŚLI REFORMY ZA KRÓTKIE 
- TO CO Z NICH WYCHODZI?
Szpital w hospicjum zmienić,
W gminnym grajdołku,
By pacjenci mogli docenić,
Jak powiększać grono aniołków.
Niezła perspektywa,
Prosta droga do nieba,
Lub niekosztowny zabieg – lewatywa.
Jakież to miłe dla patrioty,
Iż taki rączy, ten nasz polski złoty.
Że nim się Kasa Chorych opamięta,
Pieniądze już poszły!...
Na chorą reformę zdrowia,
Nie na pacjenta.
Propagandę sukcesu
Jużeśmy przerabiali,
A propaganda sukcesu
Trwa nadal i nadal...
Władze działają
Tylko w dobrej wierze,
W myśl starej maksymy:
„Silny wszystko bierze!”
Obserwując styl rządów,
Powiedzieć jestem gotów –
Że każdy szczebel władzy
Ma swoich idiotów!
I czy chcemy i czy nie chcemy,
Czy nas stać, czy nas nie stać –
Właściwie aż do końca,
Nam nie wolno zaprzestać!
I zastanowić się nareszcie już czas,
Co w kasie zamykać:
Czy forsę,
Czy nas?

NA PÓŁCE W IPN 

Żyje jak na prochu beczce
I relanium wciąż zażywa,
Bo choć nie wie nikt o teczce,
Na razie tkwi ona gdzieś w archiwach.

Rozwiązanie krzyżówki nr 2 – PAMIĘTAJMY 
O BABCI I DZIADKU – nadesłali:

Pelagia Feliksiak, Maryla Piątek, Agnieszka Sko-
wrońska , Michał Furmańczyk (Strzelewo), Alicja 
Wypych, Helena Skobyranda, Szczepan Falaciński, 
Krystyna Bil, Teresa Januszonek, Józef Górzyński, 
Barbara Bartosik, Halina Szwal, Andżelika Nizio 
(Osowo), Agata Kochelska (Błotno), Krystyna Za-
widzka, Bogumiła Urtnowska (Kulice), Bogdana 

Walewska, Franciszek Palenica, Teresa Powalska, 
Halina Kawczyńska, Zdzisława Chorążyczewska, 
Władysław Kubisz, Jerzy Siedlecki, Stanisława 
Pokorska.

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
- Agata Kochelska z Błotna,
- Maryla Piątek z Nowogardu,
- Szczepan Falaciński z Nowogardu.

Gratulujemy!     
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY OD PONIeDZIaŁkU DO SOBOTY:
Trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), �.00(1-6), �.��(7), �.30(7), �.��(1-6), 8.00(1-6), 8.�0 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.��(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.30(7),1�.�0(7), 1�.��(1-6), 13.��(D), 13.�0(D), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 
1�.��(1-6), 16.3�(D), 16.�0(1-6),1�.30(D), 1�.�0(D), 18.3�(D), 
19.1�(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), �.�0(1-6), �.3�(1-6), 8.00(1-6), 
8.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 1�.0�(1-6), 1�.�0(D), 13.00(7), 13.��(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.30(1-6),1�.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 1�.0�(1-6), 1�.��(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.��(D), 19.�0(1-6), �0.1�(D), 
�1.�0(1-6)

Objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-�1-88� lub 091 �6-98-31�

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Nowogard 15.01.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Konserwator terenów zielonych
4. Drwal-pilarz
5. Kierowca karetki (Pr.jazdy „C”) 
6. Nauczyciel wych.przedszkolnego

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Pracownik produkcji (Kukinia)
2. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
3. Hydraulik (Międzyzdroje)  
4. Kierowca C+E (Gryfice)                          

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), �.��(FP), 8.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.��(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.��(FP), �.��(FP), 9.3�(L1P), 10.��(L3), 13.�0(L1), 1�.��(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Olimpia przed sezonem
Znany jest już plan przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2008/2009 

drużyny seniorów Olimpii Nowogard. 
Rywale i terminy spotkań towarzyskich przedstawiają się następująco: 
- 07.02.2009 -  Radovia Radowo Małe - Olimpia Nowogard
- 05.02.2009 -  Błękitni Trzygłów  - Olimpia Nowogard
- 22.02.2009 -  Znicz Wysoka Kamieńska - Olimpia Nowogard
- 01.03.2009 -  Olimpia Nowogard  - Gardominka Mechowo
- 08.03.2009 -  Olimpia Nowogard  - OKS Effekt Goleniów
- 15.03.2009 -  Gardominka Mechowo - Olimpia Nowogard
- 22.03.2009 -  OKS Effekt Goleniów - Olimpia Nowogard
- 29.03.2009 -  Renice. Turniej liderów B-KLASY regionu Szczecińskiego: 
Spójnia Renice, Osadnik II Myślibórz, Błękitni II Stargard  
oraz Olimpia Nowogard.
(czytaj także:www.olimpiand.za.pl)

 inf. Paweł Kaczmarek

Amatorska Liga Siatkówki  WKS

Max Żabowo i WKS 
Czermnica  w finale!

Turniej w piłce nożnej halowej 
o puchar dyrektora Banku 
PKO BP w Nowogardzie

Już po raz piąty w tym roku 
szkolnym w dniu 17.01.2009 r. UKS 
„Dwójka” zorganizował turniej w 
piłce nożnej halowej chłopców i 
dziewcząt. Tym razem chętne do 
uczestnictwa w zawodach zespoły 
rywalizowały o puchary dyrektora 
Banku PKO BP w Nowogardzie. 
Drużyny grały systemem każdy z 
każdym, a końcową klasyfikację 
sporządzono na podstawie wyni-
ków i dziewcząt i chłopców. Mecze 
odbywały się w miłej i serdecznej 
sportowej atmosferze oraz do-
starczyły grającym , opiekunom i 
kibicom  wiele wrażeń. Zacięta była 
zwłaszcza walka o drugie miejsce, 
gdzie zespół ze Szkoły Podstawowej 
nr l uległ podstawówce z Wierz-
bięcina tylko różnicą bramek. Na 
zakończenie turnieju puchary, 
dyplomy i nagrody wręczali Pani 
dyrektor banku PKO BP Elżbieta 
Bajerska oraz Pani Beata Pajor. W 
nagrodę za pierwsze miejsce 

zespół SP 2 otrzymał dwa komple-
ty strojów piłkarskich, a pozostałe 
zespoły puchary ufundowane przez 

Bank PKO BP oddz. Nowogard. 
Nagrodzono także najlepszego za-
wodnika - Artura Rynkiewicza z SP 
l, najlepszego strzelca Jordana Za-
borskiego z UKS „Dwójka” (zdobył 
6 bramek) i najlepszą bramkarkę 
Martynę Stępień z UKS „Dwójka”.

UKS „Dwójka” serdecznie dzię-
kuje dyrekcji SP l w Nowogardzie 
za udostępnienie hali sportowej, 
Monice Gaik, Ewie Kuczyńskiej, 
Klaudii Dobrowolskiej, opiekunom 
drużyn oraz firmie budowlanej 
„BUDRO” Rolanda Tomkowskiego 
za pomoc i sponsoring.

Tabela końcowa zawodów:
- I miejsce UKS „Dwójka” - opie-

kun Grzegorz Górczewski, Jarosław 
Jesionka

- II miejsce SP Wierzbięcin - opie-
kun Józef Korkosz, 

- III miejsce SP l - opiekun Mo-
nika Gaik

- IV miejsce SP Strzelewo - opie-
kun Waldemar Kondraciuk

Ze sportowym pozdrowieniem
UKS „Dwójka”

W dniu 17 stycznia rozegrano 
półfinały największej w Gminie (i 
drugiej w powiecie) Lidze Siatkówki 
Amatorskiej.

Oto wyniki ( miejsca 1 – 4):
Max Żabowo – WKS Probud Wy-

szomierz 3:2,
WKS Czermnica – Jantar Koś-

ciuszki 3:0
O miejsca 5 – 8:
WKS Żabowo – WKS Sikorki 3:0,
Gang Olesna Węgorza – Wena Ki-

korze 3:0.
W sobotę, 24 stycznia grają:
O godzinie 15.00 mecz o siódme 

miejsce WKS Sikorki i Wena Kiko-
rze,

O godzinie 16.00 mecz o piąte 
miejsce WKS Żabowo z Gangiem 
Olsena,

O godzinie 17.00 mecz o „brąz” 
WKS Probud z Jantarem Kościuszki

Turniej zakończy Wielki Finał ! 
O godzinie 18.00 na boisko wyjdą 

WKS Czermnica i  Max Żabowo
Zapraszamy wszystkich wiernych 

miłośników siatkówki!
Andrzej Kania 

(opr.red LMM)

Podziękowanie
Zarząd i członkowie UKS „Dwójka” przy SP 2 w Nowogardzie 

serdecznie dziękuje dyrektorowi Banku PKO BP oddz. Nowo-
gard Elżbiecie Bajerskiej za ufundowanie pucharów, strojów oraz 
za pomoc finansową w zorganizowaniu Turnieju Piłki Nożnej 
Halowej Chłopców i Dziewcząt w dniu 17.01.2009 r.

Szachiści na start!
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w 

Nowogardzie organizuje Turniej Szacho-
wy. Zapraszamy w niedzielę, 25 stycznia 
do siedziby klubu „Pomorzanin” przy 
placu Szarych Szeregów. Początek godz. 
10.00

UWAGA: Równolegle z turniejem dla 
dorosłych rozegrany zostanie turniej dla 
młodzieży szkolnej pod nazwą „Ferie z 
szachami”.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
– nagrody rzeczowe i dyplomy czekają!
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

26 stycznia 2009 r. godz. 16.30
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Kronika policyjna 
19.01 godz. 13.30 Nowogard 15 

-Lutego
Kobieta zgłosiła, że po ulicy biega 

duży pies, który zagryzł jej małego 
pieska. Pies oddalił się w nieznanym 
kierunku.

19.01 godz. 15.10 Łęgno
Mieszkanka powiadomiła o awanturze 

z bratem, podczas której doszło do ręko-
czynów z użyciem wulgarnych słów.

19.01 godz. 15 trasa 106 w okoli-
cach Błotna

Ujawniono nietrzeźwego rowerzystę. 
Norbert K. miał w wydychanym po-
wietrzu 1,37 promila alkoholu.

19.01 godz. 19.05. trasa 106 w oko-
licach Błotna

Poruszający się rowerem Mariusz R. 
miał w wydychanym powietrzu 3,31 
promila alkoholu.

19.01 godz. 19.30 Nowogard  
3 Maja

Ukradziono tablice rejestracyjne z 
samochodu marki Opel Vectra.

20.01 godz. 00.35 Nowogard Ban-
kowa

Chłopiec w wieku 13 lat obudził 
się i stwierdził, że jest sam w domu w 
związku z czym,  prosi o odnalezienie 
matki. Matkę odnaleziono w okoli-
cach mieszkania, w stanie upojenia 
alkoholowego.

20.01 godz. 4.10 Słajsino
Matka zgłosiła, że syn zabrał jej klu-

czyki od Forda Fiesty i oddalił się. 
20.01 godz. 12.00 Nowogard Gry-

fitów
Mężczyzna zgłosił, że w nocy uszko-

dzono płaskownik przy drzwiach skle-
pu, którego jest właścicielem.

20.01 godz. 17.45 Nowogard Po-
niatowskiego

Zgłoszono, że w rowie leży nieprzy-
tomny mężczyzna. Po stwierdzeniu, że 
jest nietrzeźwy Policja odprowadziła 
go do miejsca zamieszkania.

21.01 godz. 5.55 Kikorze
Zgłoszono włamanie do pomiesz-

czeń stacji paliw Auto – Gaz.
21.01 godz. 6.50 Warnkowo
Miała miejsce kolizja drogowa, 

podczas której Opel Astra uderzył w 
drugi samochód, który nie dostosował 
prędkości do warunków panujących 
na drodze. Sprawcę ukarano manda-
tem karnym.

21.01 godz. 12.55 okolice Redła
Policjanci zatrzymali pijanego rowe-

rzystę. Józef K. miał w wydychanym 
powietrzu 2,30 promila alkoholu.

21.01 godz. 13.40 Nowogard Ko-
walska

Zgłoszono kolizję Volkswagena 
Golfa z Fordem Mondeo.

21.01 godz.16.00 Nowogard Pl. 
Wolności

Kobieta zgłosiła awanturę domową 
z mężem.

21.01. godz. 17.45 Olchowo
Ośmioletnia dziewczynka zgłosiła, 

że w mieszkaniu awanturuje się nie-
trzeźwy ojciec.

22.01 Nowogard Obodrytów
Opel Corsa cofając uszkodził bok 

zaparkowanego nieopodal Forda 
Fiesty.

22.01 godz. 13.50 Nowogard Leś-
na

Żona zgłosiła awanturę z mężem.
23.01 godz. 9.25 Osowo
Powiadomiono o kradzieży z wła-

maniem do garażu, z którego ukra-
dziono kosiarkę spalinową o wartości 
650 zł.

23.01 godz. 16.25 Nowogard Wiej-
ska

Mężczyzna zgłosił, że żona wszczy-
na awanturę domową z użyciem siły 
fizycznej.

23.01 godz. 20.20 Ostrzyca
Zgłoszono awanturę domową.
24.01 godz.9.00 Nowogard Boh. 

Warszawy
Z niezabezpieczonego samochodu 

skradziono portfel z zawartością 
230 zł.

24.01 godz. 12.00 Grabin
Odnaleziono zwłoki zabitego dwa 

miesiące wcześniej psa.
24.01 godz. 17.20 Jarchlino
Zgłoszono, że nie zameldowany 

w mieszkaniu mężczyzna wszczyna 
awanturę i wygania lokatorów z 
mieszkania.

24.01 godz. 19.55 Nowogard 15–
Lutego

Zgłoszono, że na chodniku leży 
mężczyzna. Po stwierdzeniu, że jest 
nietrzeźwy odwieziono go do domu.

24.01 godz.22.10 Jarchlino
Zgłoszono zakłócenie ciszy nocnej.
25.01 godz.10.40 Nowogard Net-

to
Złapano sprawcę kradzieży sklepo-

wej na kwotę 17,45 zł.
25.01 godz. 12.50 Nowogard
Sporządzono notatkę z sobotniego 

pobicia w restauracji Przystań.
25.01 godz. 18.05 Nowogard 15 

– go Lutego
Powiadomiono, że samochód Opel 

Kadett uderzył w drzewo. Kierujący po-
jazdem nie doznał obrażeń. Przybyli na 
miejsce zdarzenia Policjanci, stwierdzili, 
że kierowca ma w wydychanym powie-
trzu 2,41 promila alkoholu. Samochód 
zabrano na parking policyjny.

25.01 godz. 20.55  Nowogard Pl. 
Wolności

Mężczyzna zgłosił, że został za-
atakowany i pobity przez dwóch 
mężczyzn.

25.01 godz. 20.56 Nowogard 700–
Lecia

Mężczyzna zgłosił, że został uderzo-
ny w twarz pod sklepem nocnym.

Tragiczny weekend 
Zbyt dużo drzew na trasie No-

wogard – Świerczewo?
Do dwóch groźnych wypadków 

doszło w sobotę 24 bm. na trasie 
Nowogard – Świerczewo. 

O godzinie 22.40 samochód mar-
ki Opel Astra jadący z Nowogardu 
w kierunku Świerczewa z nieusta-
lonych przyczyn uderzył w drzewo. 
Kierująca pojazdem, córka właści-
ciela auta,  nie odniosła obrażeń, na-
tomiast siedzący na miejscu pasaże-
ra ojciec z połamanym obojczykiem 
jednej ręki i pękniętym przedramie-
niem drugiej, został odtransporto-
wany do szpitala w Nowogardzie. 
Kolizja wyglądała bardzo groźnie, 
ponieważ po uderzeniu w drzewo, 
silnik auta,  wypadł na odległość 
około 30 metrów. Policja zabezpie-
czała miejsce zdarzenia i kierowała 
ruchem, do czasu załadowania wra-
ka pojazdu na lawetę.

O godzinie 23.21 ze strony Świer-
czewa nadjechał samochód marki 
Peugot 206. Samochód poruszał się 
z dużą prędkością. Zobaczywszy na 
drodze Policję, kierujący pojazdem 
31 – letni Piotr L. prawdopodobnie,   

wpadł w panikę i zaczął gwałtownie 
hamować. Być może hamulce nie-
równo „złapały” nawierzchnię, gdyż 
ściągnęło go na pobocze i również 
uderzył w drzewo. Na skutek ude-
rzenia, zgnieceniu uległ cały przód 
samochodu tak, że kierowca został 
w nim zakleszczony.  Aby wydobyć 
poszkodowanego, strażacy musieli 
rozcinać auto. Uderzenie było tak 
silne, że Piotr L. połamał podczas 
uderzenia kierownicę. Wstępnie u 
poszkodowanego stwierdzono zła-
mania obydwu nóg w kolanach, 
połamane udo, złamanie żuchwy 
dolnej i prawdopodobnie górnej, 
wstrząs mózgu dużego stopnia oraz 
krwawienie z jamy ustnej. Możliwe 
również, że miał połamane żebra i 
przebite płuca. Po opatrzeniu i re-
suscytacji krwi z jamy ustnej, został 
odwieziony przez Pogotowie Ra-
tunkowe na OIOM w Gryficach. W 
nocy, z soboty na niedzielę trwała 
walka o jego życie. Do momentu pi-
sania tej informacji, tj. poniedziałku 
26 bm., godz. 10.53 Piotr L., nie od-
zyskał przytomności.

Ewa Dziwisz

Uwaga!
Wyłączenia prądu…

Miasto Nowogard 
Mickiewicza, Poniatowskiego, 15-Lutego, Polna, Kochanowskiego, Nadto-

rowa, Reja, Reymonta, Ogrodowa, Kwietniowa
2009-01-27 - wtorek  07:30 ÷ 08:30 i od 16:00 ÷ 17:00 
Ostrzyca gm. Nowogard
2009-01-28 - środa 09:00 ÷ 14:00 
Długołęka gm. Nowogard
2009-01-30 - czwartek 09:00 ÷ 14:00 
Karsk gm. Nowogard
2009-02-02 – poniedziałek  09:00 ÷ 14:00

Źródło: strona internetowa – www. operator.enea.pl
opr. LMM

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
I FUNDUSZU ALIMNETACYJNEGO 

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWOGARDZIE INFORMUJE

iż w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych 
z dnia 17 października 2008r. (Dz. U z 2008r. Nr 223 poz. 
1456) i wydłużeniem okresu zasiłkowego wnioski na dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
na rok szkolny 2009/2010 składa się w tutejszym Ośrodku od 
miesiąca 1 września do 31 października br. 

Wniosek złożony po terminie (tj. 31 października 2009r.) 
skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
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Informacje 
Straży Pożarnej reklama

19.01 godz. 2.14 Trasa Nowogard 
– Sąpolnica

Samochód osobowy wpadł w po-
ślizg i częściowo wjechał do rowu. 
Strażacy wyciągnęli samochód i za-
bezpieczyli miejsce zdarzenia.

22.01 godz. 16.36 Nowogard 
Rataja

Pożar sadzy w kominie.
23.01 godz. 18.03 Trasa Osina 

– Krzywice
Na trasie znajdowało się zwalone 

drzewo, które strażacy usunęli na 
pobocze.

24.01 godz. 23.21 Trasa Nowo-
gard – Świerczewo

Samochód marki Peugot 206 ude-
rzył w drzewo. Strażacy uwalniali 
uwięzionego w aucie kierowcę za 
pomocą specjalistycznych narzędzi. 
Następnie zabezpieczali miejsce 
przed wyciekiem paliwa oraz uprząt-
nęli miejsce zdarzenia.

25.01 godz. 18.11 Nowogard 15 
– go Lutego

Samochód Opel Kadett zjechał z 
drogi i uderzył w drzewo. Strażacy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia i 
uprzątnęli jezdnię.

Inf. Z- ca Dowódcy JRG 
Andrzej Husarz

Opr. Ewa Dziwisz 

Dla buszujących w internecie

Oceń radnych
W poprzednim wydaniu „DN” podałem informację, że dzięki nowej 

stronie internetowej każdy Polak może wystawić ocenę politykom  - od 
skandalicznej po wybitną. Ocenie poddanych jest 49 tysięcy polityków i 
urzędników. To oni rządzą Polską – od premiera po radnego gminy. Te oce-
ny stworzą rankingi: Top 10 i Dno 10. Czyli listy najlepszych i najgorszych 
polityków. Zachęcałem do wystawiana ocen i obiecałem przedstawiać aktu-
alne oceny naszych radnych co dwa tygodnie. Nie doceniłem Czytelników 
– akcja ruszyła i dzisiaj już mogę podać oceny  - nasi Czytelnicy oddali już 
423 głosy.  Przypominam, ze głosujemy przydzielając radnemu odpowiednią 
ilość „gwiazdek” – 1 gwiazdka to ocena 1 czyli skandaliczny, 2 – mierny, 3 
– przeciętny, 4 – dobry, 5 – wzorowy, 6 – wybitny.

Oto najnowszy ranking:
Augustynek Robert Bogusław  - 2,08 (głosów 16),
Bielida Antoni  - 3,65  (23)
Bociarski Michał Jan  - 1,79 (13), 
Czapla Robert Antoni  - 3,58 ( 28),
Fedeńczak Jan  - 2,45  (23)
Jurek Lech Józef  - 3,02  (15),
Kaczmarski Jerzy Lucjan  - 2,38  (11),
Kazuba Stanisław Ignacy  - 3,01  (17),

Kłosowska Krystyna Bożena  - 1,19  (18),
Kosiński Krzysztof Leszek  - 1,86  (19),
Krzywania Marek - 2,40  (13),
Kubicki Jerzy - 1,35  (9),
Kucal Sławomir Tomasz  - 3,16  (28),
Laskowski Mieczysław -  3,40  (21)
Mularczyk Jan - 1,35  (12)
Paśko Rafał Marcin  - 2,78  (17), 
Szafran Tomasz - 2,49  (23),
Szkołuda Anna  - 2,27 (17)
Szpilkowski Rafał - 1,39 (27),
Wasiak Andrzej - 1,62  (20),
Wysoszyńska  Krystyna - 3,25 (18),
Ziemba Kazimierz - 3,67  (45).
Dotychczasowe głosy wyraźnie ukształtowały listę radnych wybijających 

się ponad przeciętność – to Ci, którzy otrzymali od Czytelników ocenę śred-
nią ponad „trzy”.

Ostrożność nakazuje myśleć, że owi radni są bardziej lubiani, a nieko-
niecznie lepsi merytorycznie. Ale pamiętajmy, że Andrzej Lepper chodził do 
solarium i kupował drogie garnitury. Coś w tym przypodobaniu się jest…

Komentarz będzie subiektywny – anonimowo oddawane głosy świadczą 
tylko o jednym –   aktywni  zwolennicy oceniający „swego” wysoko, za-
pewne nie szczędzą „nielubianego” i oceniają go bardzo nisko. Stąd pro-
sty wniosek – trzeba pozyskiwać dużą liczbę zwolenników, innymi słowy 
zabiegać o aktywny przyszły elektorat!

LMM

PS. Jak głosować?
1 – po otwarciu strony http://www.dobrzypolitycy.pl wybierz wojewódz-

two : zachodniopomorskie.
Zobaczysz polityków z województwa i po lewej stronie linki do powia-

tów.
2 – wybierz powiat goleniowski – po otwarciu zobaczysz listę radnych po-

wiatowych (możesz głosować „klikając” poszczególne nazwiska. Jednocześ-
nie po lewej stronie zobaczysz link gminy.

3 – wybierz Nowogard – po otwarciu ukaże się lista naszych radnych. 
Głosuj „klikając” na poszczególne nazwiska. Uwaga: Możesz stawiać oceny 
wszystkim radnym, ale tylko raz na 24 godziny. I koniecznie czytaj komen-
tarze – link z prawej strony listy radnych!

Już w środę 
Przełomowa Sesja RM?

Na środę zaplanowano kolejną XXVIII Sesję Rady Miejskiej.
Pod pewnymi względami wydaje się ona być przełomowa. Otóż po dwóch 

latach sporów i przepychanek  Burmistrz  (tak się przynajmniej wydaje) 
opanował sytuację, stworzył koalicyjny klub mający większość w Radzie 
Miejskiej i rokujący nadzieje na spokojne realizowanie programu do koń-
ca kadencji. Ostatni przyczółek poprzedniej koalicji – czyli przewodniczący 
Komisji Finansowo –Budżetowej radny Rafał Szpilkowski ma być odwołany 
i zastąpiony przez Sławomira Kucala. W miejsce radnego Jerzego Karczmar-
skiego zaprzysiężony zostanie nowy radny Jerzy Majewski. Te decyzje mają 
zapewnić rządzącym komfort przy najważniejszej uchwale czyli przyjmo-
waniu budżetu na rok 2009. Czy kalkulacje staną się faktem? Zobaczymy 
już w środę…

LMM

W kinie „Orzeł”

KRÓL 
MACIUŚ I

Animacja, Francja, Niemcy, 
Polska, 2008, 83 min, 12 zł 
B/O

27-29.01.2009 godz. 16.00

Zaproszenie 
do NDk

Nowogardzki Dom Kultury zapra-
sza  w  dniu 29.01.2009 r. (czwartek) 
na godz. 17.00 przedstawicieli ze-
społów muzycznych działających na 
terenie gminy Nowogard na spotka-
nie w sprawie uroczystych obchodów 
700-lecia lokacji miasta Nowogard.
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Mniej lotów z Goleniowa

Tanie linie lotnicze Ryanair od 
marca zawieszają 12 połączeń z Pol-
ski, m.in. z Goleniowa na Wyspy Bry-
tyjskie. Podszczeciński port zabiega o 
zwiększenie rejsów do Skandynawii i 
uruchomienie nowych - na południe 
Europy.

Irlandzki przewoźnik od wiosny 
likwiduje połączenia z Portu Lotni-
czego Szczecin-Goleniów do Bristolu, 
Birmingham, Liverpoolu i Londynu 
Luton. Powodem jest wysokość opłat 
terminalowych, pobieranych przez 
Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, 
oraz utrzymanie ich zróżnicowania 
na „Okęcie” i porty regionalne. 
Ryanair uznał, że nie może zaakcep-
tować tak wysokich kosztów i jed-
nocześnie oferować najniższych cen. 
Przypomnijmy, że PAŻP w 2008 r. 
podniosła opłatę terminalową w 
Goleniowie o 960 procent (z 93 zł do 
blisko 950 zł), zaś dla warszawskiego 
„Okęcia” wynosiła ona 547,97 zł. 
Chodzi o opłaty za pomoc w lądo-
waniu lub starcie samolotu, jaką od 
przewoźników pobiera Polska Agen-
cja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Europejskie Stowarzyszenie Ta-
nich Linii Lotniczych (ELFAA) oraz 
m.in. PL Szczecin-Goleniów im. 

NSZZ „Solidarność” pod koniec 
minionego roku zaapelowali do 
prezesa Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego o wprowadzenie - przy okazji 
zatwierdzania stawek na 2009 r. - 
jednolitej strefy opłat terminalowych. 
Apel nic nie dał. Agencja tłumaczy, że 
stawki te muszą być równe faktycz-
nym kosztom poniesionym w trakcie 
usługi doprowadzenia samolotu do 
wylądowania lub do startu. „Przed 
2008 rokiem były one niższe, ale 
dlatego, że były one subsydiowane 
przez Przedsiębiorstwo Państwowe 
Porty Lotnicze”.

PAŻP od stycznia br. na lotni-
skach regionalnych, gdzie zapewnia 
służby kontroli ruchu lotniczego, 
obniżył stawki. Wynoszą one teraz 
888,71 zł. To jednak nie zadowala 
Ryanaira, który wciąż odnosi się 
do decyzji o podwyżce z 2008 r. 
Rzecznik Ryanair powiedział, że 
„konsekwencje decyzji PAŻP z 2008 
r. doprowadzą do spadku o pół mi-
liona pasażerów przewożonych przez 
Ryanair do i z Polski w roku bieżącym 
oraz utratą około 500 miejsc pracy, 
jak i stratą 55 mln euro przychodu 
dla polskiej gospodarki”.

Opr. LMM

I jak tu wracać do kraju skoro nie latają...

Dyskoteki  
pod lupą policji

 Goleniowscy policjanci w nocy z 
soboty na niedzielę 24/25 stycznia 
przeprowadzili na terenie całego 
powiatu goleniowskiego wzmożone 
działania kontrolno-represyjne. 
Ukierunkowane one były przede 
wszystkim na kontrole miejsc gdzie 
często dochodzi do bójek, spożywa-
nia alkoholu lub narkotyków przez 
młodzież a także lokali rozrywko-
wych gdzie mogą przebywać nieletni. 
Kontrolowano także sklepy pod 
kątem sprzedawania alkoholu nie-
letnim lub osobą będącym w stanie 
nietrzeźwości a także ich okolice. 

Drogi dojazdowe do dyskotek i 
miejsc gdzie odbywały się imprezy 
w trakcie których spożywano alkohol 
były patrolowane przez policyjne 
patrole.

Do działań skierowano znaczne 
siły. Łącznie uczestniczyło w akcji na 
terenie całego powiatu 46 policjan-
tów, zarówno umundurowanych jak 
i służb kryminalnych i operacyjnych. 
Wspomagali policjantów funkcjo-
nariusze  Straży Granicznej wraz 
z dwoma psami wyszkolonymi do 
ujawniania narkotyków, funkcjona-
riusz Żandarmerii Wojskowej, Straży 
Miejskiej w Goleniowie a także funk-
cjonariusz Zakładu Karnego wraz z 
psem służbowym.

W trakcie prowadzonych działań 
skontrolowano wszystkie dysko-
teki działające na terenie powiatu 
goleniowskiego. W jednej z nich 
wylegitymowano nieletniego, który 
znajdował  się w stanie po użyciu 
alkoholu. Alkomat wykazał u niego 
0.21 promila. Z komendy odebrali 
go rodzice.

Łącznie w ramach akcji wylegi-
tymowano ponad 400 osób, skon-
trolowano 215 pojazdów, nałożono 
32 mandaty karne na kwotę blisko 
10.tys. zł, skierowano 7 wniosków 
o ukaranie do Sądu Grodzkiego w 
Goleniowie, zatrzymano dwie osoby 
poszukiwane przez organa ściga-
nia, ujawniono i ukarano 13 osób 
spożywających alkohol w miejscu 
publicznym.

Przy okazji policjanci zatrzymali 
kilka dowodów rejestracyjnych i 
praw jazdy.

Na ulicy Słowackiego policjanci 
zatrzymali do kontroli samochód 
osobowy marki VW Golf. Kieru-
jący Andrzej S. lat 41, nie posiadał 
obowiązkowego ubezpieczenia OC 
a także był kompletnie pijany. Alko-
mat wykazał w jego organizmie  3.15 
promila. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 2, kilkuletni zakaz 
kierowania pojazdami oraz powtórny 
egzamin na prawo jazdy.

Z kolei kierujący Fiatem Sebastian 
G. lat 18, nie posiadał uprawnień a 
także ubezpieczenia OC. Ukarano 
go mandatem karnym w wysokości 
500 zł.

W Janikowie policjanci z Poste-
runku w Maszewie zatrzymali do 
kontroli Audi. Kierujący Marek K. 
lat 25, nie posiadał uprawnień do 
kierowania, ma 2 aktywne Sądowe 
zakazy prowadzenia pojazdów do 
kwietnia 2011 roku . W trakcie kon-
troli okazało się również że przerobił 
datę ważności badań technicznych w 
dowodzie rejestracyjnym.

W Maszewie zatrzymano kierują-
cego Seatem Ibiza. Stwierdzono brak 
ubezpieczenia OC i aktualnych badań 
technicznych. Natomiast zatrzymany 
w Goleniowie Karol K, który kierował 
samochodem marki Opel Astra miał 
aktualny Sądowy zakaz kierowania 
pojazdami , nie posiadał również 
wymaganych dokumentów.

Przeprowadzone w nocy z soboty 
na niedzielę działania kontrolno- re-
presyjne  goleniowskiej policji będą 
nadal kontynuowane, ponieważ zde-
cydowanie poprawiają one poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców a także 
bezpieczeństwa w obrębie lokali 
rozrywkowych  i drogach. W najbliż-
szym czasie można spodziewać się 
podobnych akcji , także z udziałem 
policjantów z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie.                                              

Nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów     

Uwaga wędkarze
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW zaprasza na Zebranie Spra-

wozdawczo – Wyborcze . Zebranie odbędzie się w stołówce Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 
73 w dniu 15 lutego br.

Początek  o godz. 9.00
Serdecznie zapraszamy.  Zarząd 

Centrum Animacji Młodzieży 
w Goleniowie

Informujemy zainteresowanych, że po długiej walce z dokumentami uda-
ło się zarejestrować Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży. Teraz 
pozostało już tylko kilka drobnych formalności i będzie można  rozpocząć 
realizację projektów młodzieżowych finansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej. Aktualnie przygotowywany jest  wniosek o wymianę młodzieży z 
Polski i Litwy, projekt odbędzie się na Głębokim gdzie między innymi pro-
wadzone będą zajęcia z nurkowania. W projekcie wezmą udział młodzi ludzi 
biorący udział w zajęciach prowadzonych w centrum.

CAM oczekuje na pomysły młodych ludzi, którzy chcieliby sami zrealizo-
wać projekt inicjatywy młodzieżowej. Szczegółowe konkursy na projekty i 
szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji w zarządzaniu projektami 
dostępne są na stronie internetowej www.centrum-mlodziezy.org.pl. 

LMM
PS. Kontakt z Prezesem Bartoszem Izbińskim :
E mail. bartosz@centrum-mlodziezy.org.pl Kom. 606 147 612
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W trosce o klimat
Jednym z najbardziej opisywanym przez media problemem jest walka o 

zahamowanie zmian klimatu. Każdą działalność człowieka przelicza się na 
kilogramy CO 2, a wzrastająca liczba wytwarzanego dwutlenku węgla to 
katastrofalny wpływ na klimat – powoduje jego ocieplenie, a ocieplenie to 
coraz trudniejsze warunki do życia na ziemi. 

Sposoby na mniejszą emisję dwutlenku węgla są różne – my zajmiemy się w 
kilku kolejnych publikacjach tymi, które możemy wprowadzić w życie sami, 
w swoim gospodarstwie domowym  czy w swojej firmie – możemy to robić 
sami z własnej woli lub musimy, bo takie są lub będą nakazy. Oto sygnalne 
problemy – oszczędzać prąd czy budować nowe elektrownie?, oszczędzać wodę 
czy budować nowe jej ujęcia? Czy wprowadzić oświetlenie uliczne diodami 
LED?  Dzisiaj omawiamy problemy z biogazem oraz nakaz unijny.

Do 2012 roku z rynku Unii Euro-
pejskiej całkowicie wycofane zostaną 
tradycyjne, energochłonne żarówki 
- ogłosiła Komisja Europejska. Ze-
brani w Brukseli eksperci krajów 
członkowskich poparli propozycję 
Komisji Europejskiej w sprawie ka-
lendarza przejścia na nowocześniej-
sze i bardziej przyjazne środowisku 
świetlówki albo lampy halogenowe. 
Od 1 września 2009 roku wycofane 
zostaną żarówki 100-watowe. Rok 
później - żarówki 75-watowe, w 2011 
żarówki 60-watowe, a 1 września 
2012 roku - żarówki 40- i 25-watowe. 
Najmniej wydajne halogeny (klasy C) 
mają być wycofane w roku 2016.

Klasyczna żarówka, która niewie-
le zmieniła się od jej wynalezienia w 
XIX wieku, zużywa tylko 5 proc. ener-
gii na światło - resztę traci na emisję 
ciepła. Nowoczesne źródła światła 
(oświetlenie halogenowe, fluorescen-
cyjne, diodowe...) są kilka razy bar-
dziej wydajne, zużywając mniej prądu. 
Według szacunków KE całkowita re-
zygnacja z tradycyjnych żarówek w UE 
oznacza rocznie oszczędności porów-
nywalne z produkcją prądu 10 śred-
nich elektrowni. Odpowiada to zużyciu 
energii elektrycznej 11 mln gospo-
darstw domowych. W zależności od 

specyfiki każde z nich może zaoszczę-
dzić 25-50 euro rocznie. W skali całej 
UE oznacza to 5-10 mld euro rocznie. 
Odejście od tradycyjnych żarówek jest 
elementem unijnej strategii wzrostu 
efektywności energetycznej i szerzej 
- walki ze zmianami klimatycznymi. 
KE przekonuje, że pozwoli ograniczyć 
emisje CO2 o 15 mln ton rocznie.

„Ta przełomowa decyzja to jasne 
potwierdzenie naszego zobowiązania na 
rzecz efektywności energetycznej i reali-
zacji celów walki ze zmianami klimatycz-
nymi” - oświadczył z zadowoleniem unij-
ny komisarz ds. energii Andris Piebalgs. 
UE zobowiązała się, że do 2020 roku o 20 
proc. zmniejszy zużycie energii. Dzięki 
temu zbliży się do realizacji głównego 
celu pakietu klimatyczno-energetycz-
nego, czyli redukcji emisji CO2 o 20 
proc. Pakiet ma być ostatecznie przy-
jęty przez kraje członkowskie i Parla-
ment Europejski do końca tego roku. 
Badania pokazują, że w porównaniu z 
mieszkańcami innych krajów UE Pola-
cy rzadziej decydują się na konkretne 
kroki, by chronić środowisko. Według 
Eurobarometru z marca, 37 proc. Po-
laków wymieniło zwykłe żarówki na 
energooszczędne albo kupiło zużywa-
jący mniej prądu sprzęt AGD (średnia 
w UE - 47 proc.).

źródło: Euro PAP – opr. LMM

Precz z energochłonnymi 
żarówkami!

Biogaz za grosze
W Szewni koło Zamościa po-

wstała pierwsza w kraju przydo-
mowa biogazownia. Do urządzenia 
trzeba wrzucić trochę zboża, bura-
ków albo słomy, żeby otrzymać gaz 
pięciokrotnie tańszy od ziemnego. 
Janusz Usidus, Adam Kryłowicz i Ka-
zimierz Chrzanowski pracowali nad tą 
konstrukcją 7 lat. – Choć o bioenergii 
mówi się od dawna, to wciąż niewiele 
osób jest zainteresowanych inwestowa-
niem – zauważa Janusz Usidus. Dlatego 
większą część pieniędzy na realizację 
pomysłu konstruktorzy musieli wy-
łożyć z własnych kieszeni. Instalacja 
mieści się w budynku gospodarczym. 
– Żeby ogrzać mieszkanie, wystar-
czy raz dziennie wrzucić biomasę 
do specjalnego pojemnika – tłuma-
czy Adam Kryłowicz.  Może to być 

słoma, buraki, ziemniaki albo inne 
rośliny. W wyniku fermentacji meta-
nowej powstaje energia cieplna i gaz. 
- Podobne urządzenia do tej pory wi-
działem tylko przy oczyszczalniach 
ścieków. Mam nadzieję, że takie bio-
gazownie zdobędą popularność – pod-
kreśla prof. Andrzej Chmielewski, 
dyrektor naczelny Instytutu Chemii i 
Techniki Jądrowej w Warszawie.

Barierą może być koszt urządzenia, 
który wyniesie ok. 30 tys. zł. W zaku-
pie pomocne mogą być dotacje unijne. 
- Potrzebna jest też pomoc z budżetu 
państwa. Jednak każda zmiana rządu 
niesie za sobą zmianę poglądów na te-
mat źródeł odnawialnych energii – ko-
mentuje prof. Andrzej Chmielewski.

Czy to zachęca do pójścia tą dro-
gą? Gdzież tam! Na tej samej stro-
nie internetowej (kurierlubelski.pl) 
Czytelnik Kuriera pisze…

A ja policzyłem sobie: płacę 200 zł 

miesięcznie za energię, gdybym kupił to 
urządzenie to sam koszt zakupu zwró-
ciłby mi się w 13 roku. Po tym czasie 
urządzenie zapewne wymagało by 
kosztownego generalnego remontu...

Czy zmniejszyłbym jednak emisję 
CO2? 

No cóż praw fizyki i chemii (tak jak 
i ekonomii) bym nie zmienił - na ugo-
towanie jajka musiałbym spalić tyle 
samo metanu z biogazu jak i z gazu 
ziemnego - tyle samo zwróciłbym do 
atmosfery CO2. Gorzej, moje „zbioga-
zowane” resztki w naturze nie uległyby 
tak dogłębnej fermentacji jak w ww. in-
stalacji. Od 10-30 procent węgla więcej 
niż w resztkach z powyższej instalacji 
uległoby w naturze pogrzebaniu na 
miliony lat... To samo owies - gdybym 
go zjadł ja lub moje zwierzęta gospo-

darskie nim od-
żywiane, to bym 
wbudował węgiel 
w swoje ciało i w 
ten sposób ogra-
niczył emisje o 
10-30% w porów-
naniu ze spalo-
nym biogazem...  
Gaz ziemny w 
porównaniu z 
biogazem mimo, 
że ten korzysta z 
CO2 atmosfery, z 
bieżącej a nie hi-
storycznej energii 
Słońca, niewiele 
się więc różni 
jeśli chodzi o bi-
lans energetycz-
ny czy emisyjny, 
bo koszt energe-
tyczny uzyskania 

i przesyłu gazu 
ziemnego w przeliczeniu na 1 obywa-
tela, jest jeszcze ciągle śmiesznie niski 
w porównaniu z produkcją biogazu... 
No cóż ekonomia to jest to co jest 
najsłabszą stroną ekologów, zajmuje 
marginalne miejsce w całości ich roz-
ważań - przeszkadza im wyraźnie... 
Dam na to przykład  ostrzejszy: w wy-
niku stosowania obecnych nowoczes-
nych pestycydów w warzywach w USA 
umiera na raka na pewno ok 15-20 
osób rocznie. Jeśli nawet przyjmiemy, 
że naprawdę jest to 100 (!) razy wię-
cej, to i tak jest to maksymalnie 2000 
osób. Natomiast przejście na uprawę 
nawet tylko w połowie bezpestycydo-
wą, spowoduje poprzez podwyżki cen 
warzyw co najmniej o 7% mniejszą 
ich konsumpcję w USA, a to zwiększy 
śmiertelność (np. na raka) minimum o 
13 tys. osób..

Wyszperał LMM

Efekt cieplarniany…
To, że klimat się ociepla widać gołym okiem…
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Kolęda
Parafia pw. WNMP

Wtorek 27 stycznia - : ul. Luboszan 13 – 18, Plac Wolności 2, 3, 4, Armii 
Krajowej 50.

Środa 28 stycznia: -  Armii Krajowej 51 oraz u tych rodzin, które nie mo-
gły przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie.

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego
Wtorek - ul.15 Lutego 6, 8 i 15 
Środa   - ul. 15 Lutego 16 i 17 
Czwartek - ul. Reymonta i Cmentarna 
Piątek  - ul. 15 Lutego 13 i Kochanowskiego i Polna 
Sobota - Jarchlino
Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00. Dzień wcześniej ministranci od-

wiedzą rodziny zapowiadając wizytę duszpasterską. 

Ferie zimowe 2009
27 STYCZNIA

8.00 – 10.00 Zajęcia plastyczne Szkoła Podstawowa nr 1

9.00 – 13.00

Podróż w dawne czasy – poznawanie dawnych stolic 
Polski i czytanie legend, wykonanie ilustracji do 
poznanych legend, inscenizacja, konkurs „Znawca 
legend”

Szkoła Podstawowa w Orzechowie

10.00 – 11.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 3
10.00 – 12.00 Gry i zabawy sportowe Szkoła Podstawowa nr 2
10.00 – 13.00 Zdrowo i wesoło – wycieczka do Szczecina Szkoła Podstawowa w Długołęce

11.00
„Znamy Panią Chotomską” – zajęcia z okazji 80-tych 
urodzin pisarki: głośne czytanie ,zagadki, redagowa-
nie życzeń dla Jubilatki.

Miejska Biblioteka Publiczna

28 STYCZNIA
10.00 – 11.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 3
10.00 – 12.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 1

10.00 – 13.00 Angielska pogoda – czyli co niesie wiatr?- Znaki i 
symbole, zajęcia plastyczno-techniczne Szkoła Podstawowa w Długołęce

10.00 – 13.00 Mecz Unihokeja Szkoła Podstawowa w Długołęce

11.00

Konkurs  rysunkowy pt.” Baśniowy świat, baśniowy 
skarb, baśniowi rycerze”. „Makabryczne zagadki 
i łamigłówki” oraz zajęcia biblioterapeutyczne z 
książki pt. „Chyba jestem nieśmiały”

Miejska Biblioteka Publiczna 

29 STYCZNIA
10.00 – 11.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 3
10.00 – 12.00 Gry i zabawy sportowe Szkoła Podstawowa nr 2

10.00 – 13.00 Smutne powroty – czyli wracamy z podróży – pod-
sumowanie zajęć Szkoła Podstawowa w Długołęce

10.00 – 13.00 Quiz matematyczno – przyrodniczy, wręczanie 
nagród i dyplomów dla uczestników zajęć Szkoła Podstawowa w Długołęce

10.00 – 13.00 Zakończenie rozgrywek Europejskiej Ligi Unihokeja Szkoła Podstawowa w Długołęce

11.00

Film video: dla dzieci młodszych bajka, dla nasto-
latków – film fantastyczny. Spotkanie z panem 
Markiem Heiserem z Nadleśnictwa „Co zwierzęta 
robią zima” oraz zajęcia z książką „Fundacja dobrego 
diabła”

Miejska Biblioteka Publiczna

30 STYCZNIA
9.00 – 12.00 Zajęcia teatralne Szkoła Podstawowa nr 1
9.00 – 12.00 Zajęcia teatralne Szkoła Podstawowa nr 1
9.00 – 12.00 Ekologia „W harmonii z przyrodą” Szkoła Podstawowa nr 1

10.00 – 11.00 Zajęcia sportowe Szkoła Podstawowa nr 3

11.00

„Alicja w krainie czarów” – wyprawa w świat fantazji 
na kartkach książki – głośne czytanie oraz zabawy 
literackie. Na  zakończenie rozmowy o książce pt. 
„Bazyli na Wyspie Małp”

Miejska Biblioteka Publiczna

Jeszcze można  
do Biblioteki Miejskiej

Ferie pod hasłem : „Czytaj książki z biblioteki będziesz wiedzę miał na 
wieki’

Proponujemy : głośne czytanie, konkursy literackie, zajęcia
czytelnicze, zajęcia plastyczne, techniki kiri-origami, oglądanie bajek i 

filmów przygodowych, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne,

II tydzień
27.1- „Znamy paniąChotomską” - zajęcia z okazji 80-tych urodzin pisarki 

: głośne czytanie, zagadki, redagowanie życzeń dla Jubilatki.
28.1- Konkurs rysunkowy pt. „Baśniowy świat, baśniowy skarb baśniowi 

rycerze”; „Makabryczne zagadki i łamigłówki” oraz zajęcia biblioterapeutyczne 
z książką pt. „Chyba jestem nieśmiały”.

29.1- Film video : dla dzieci młodszych - bajka, dla nastolatków - film 
fantastyczny, - spotkanie z panem Markiem Heiserem z Nadleśnictwa „Co 
zwierzęta robią zimą” oraz zajęcia z książką „Fundacja dobrego diabła”.

30.1- „Alicja w krainie czarów” - wyprawa w świat fantazji na kartkach 
książki - głośne czytanie oraz zabawy literackie ; na zakończenie rozmowy o 
książce pt. „Bazyli na Wyspie Małp”.

Halowy  
Turniej Piłki Nożnej 

Piękne puchary i mnóstwo na-
gród rzeczowych czeka na uczest-
nikow Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Komendanta Po-
wiatowego Policji w Goleniowie, 
który rozpoczyna sie w najblizszy 
czwartek 29 stycznia. Przypomi-
namy że w tym dniu od godziny 
9.00 na hali Zespołu Szkół Ponad-
gimnazialnych w Goleniowie przy 
ul. Niepodległości 1, grać będą 
drużyny ze szkół podstawowych a 
w dniu 30 stycznia ze szkół gim-
nazialnych. Zgłoszenia drużyn do 
turnieju będą przyjmowane od 
godziny 8.00, przy stoliku sędziow-

skim, bezpośrednio przed turnie-
jem na hali. 

Zespoły składają sie z 5 zawodni-
ków plus bramkarz.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chetnych do udziału w tym 
turnieju.Kazda druzyna uczestni-
cząca w turnieju otrzyma nagrodę. 
Dodatkowo każdy zawodnik moze 
liczyć na niespodzianke od organi-
zatorów. Sporo atrakcyjnych nagród 
dla uczestników  ufundowały firmy 
działajace na terenie powiatu gole-
niowskiego.

 nadkom. Wieslaw Ziemba
KPP Goleniów

LMM

 Laur Cisowy

Polowanie na laureata?
Laur Cisowy jest corocznym ho-

norowym wyróżnieniem przyzna-
wanym za szczególne osiągnięcia 
oraz zasługi w promowaniu 
Ziemi Nowogardzkiej. Przy-
znawany jest osobom indy-
widualnym, firmom i in-
stytucjom z terenu gminy 
Nowogard. Wyróżnia się 
obywateli zasłużonych w 
takich dziedzinach jak:: 
gospodarka, kultura, 
ochrona środowiska i  
działalność społecz-
na. Regulamin do-
puszcza przyznanie  
wyróżnienia pod 
nazwą : Specjalny Laur Cisowy. Bo-
dajże od trzech lat zaczęły się poja-
wiać kłopoty – komu Laur Cisowy? 
Przypominało to trochę „polowanie 
na laureata”. Nagrody wręczane były 
zazwyczaj w styczniu. W tym roku 

data wręczenie Laurów przesunięta 
została na przełom kwietnia i maja 

- jak wiadomo wówczas 
obchodzone będzie 700 
–lecie nadania praw miej-
skich szacownemu No-

wogardowi. Gdyby ktoś 
pomyślał, że uczyniono tak 

dla podniesienia rangi od-
znaczenia to jest częściowo 

w błędzie – według mnie Ka-
pituła przyznająca wy-
różnienie … uciekła 
do przodu! Dała sobie 
prawie trzy miesiące 

na zmianę regulaminu 
, a tym samym podniesienie rangi 
Lauru Cisowego.

Gdy wyrożnienie otrzymuje więk-
sza liczba osób to tak jakby nie 
otrzymał go nikt… 

LMM
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W obiektywie Jana korneluka  - Bal  STUDNIÓWkOWY „wczoraj”
Kto rozpozna siebie i przyśle wspomnienia - wydrukujemy

Przekażmy 1% potrzebującemu!
Uprzejmie proszę o pokazanie 

1% podatku dochodowego za 2008 
rok na moje konto, które jest pro-
wadzone w Towarzystwie Stward-
nienia Rozsianego w Warszawie.

Od 20 lat choruję na nieule-
czalną, jak do tej pory chorobę 
- stwardnienie rozsiane. Tylko 
kosztowna rehabilitacja ( co naj-
mniej 2 razy w roku) powoduje, że 
mój stan zdrowia owszem, z roku 
na rok pogarsza się, lecz w zwol-
nionym tempie i pozwala mi na 
samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku po-
zwalają zarówno osobom praw-
nym jak i fizycznym przekazać 1% 
podatku na leczenie i rehabilita-
cję. Moja renta jest bardzo niska 
tj. 630 zł netto i coraz trudniej mi 
wygospodarować środki własne 
na kosztowne wyjazdy na turnusy 

rehabilitacyjne. Zgromadzone w 
ten sposób środki na koncie, po-
mogłyby mi na utrzymanie mojej 
sprawności zdrowotnej, a chciał-
bym jeszcze pożyć na tej ziemi bez 
pomocy osób trzecich, gdyż mam 
dopiero 54 lata.

Niżej podaję nazwę Stowarzy-
szenia i nr konta:

POLSKIE TOWARZYSTWO 
STWARDNIENIA ROZSIANE-
GO WARSZAWA -ZDZISŁAW 
SKIBA NOWOGARD NR, KON-
TA 51 2130 0004 2001 0405 6198 
0002 VOLKSWAGEN BANK 
KRS 0000083356.

Serdecznie z góry dziękuję.
Zdzisław SkIBa  

ul. Waryńskiego ��/� 
7�-�00 NOWOGarD

Skuteczna reklama
By spełnić swą role reklama musi by ć skuteczna – to znaczy musi trafić do 

potencjalnego klienta. Najlepiej gdy zadziała na podświadomość. Gdy trafia 
do nas przez zmysł wzroku na długo pozostaje w pamięci. Nawet wtedy gdy 
oślepione oczy odzyskają zdolność widzenia.

I taką rolę spełnia zapewne reklama umieszczona nad sklepem na zapleczu 
„Netto”. Szybkie, a potężne błyski na przemian czerwone i niebieskie biją po 
oczach – szczególnie kierowców wyjeżdżających z parkingu wspomnianego 
„Netto” oraz czekających na światłach z kierunku Szczecina. Nie pytaliśmy 
ekspedientek czy nastąpił wzmożony trend zakupów…

LMM
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OGŁOSZENIA drObNE
NIerUCHOmOŚCI
• KREDYT HIPOTeCZNY – oferty bankowe. 

Tel. 695 770 724.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gry-

ficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 

ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKOLI-
CACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), 
NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeb-
lowane, cena 225 tys. Tel. 880 34 17 34.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena �0 tys. zł. 
Tel. 091 �9 �� 0�7. 

• Poszukuję do wynajęcia lokalu na mało 
uciążliwą działalność gastronomiczną 
w Nowogardzie. Tel. �9� ��� �0�.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 
m kw po kapitalnym remoncie. Tel. 0515 
171 584, 507 023 080.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 43,5 
m kw, ul. 700 Lecia, IV piętro. Tel. 091 39 
26 602, 609 4000 73.

• Wynajmę pokój dziewczynie niepalącej, 
bez dzieci. Tel. 725 353 984.

•  Dobra Nowog. – Sprzedam dom jed-
norodzinny w zabudowie bliźniaczej, 
murowany, parterowy z mieszkalnym 
poddaszem, częściowo podpiwniczony, 
pow. użytk. 97,5 m kw (4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój i ganek), garaż, by-
dunek gospodarczy. Działka 2.420 m kw. 
tel. 784 088 261. 

•  Poszukuję garażu do wynajęcia 
na ul. Bema lub leśnej od zaraz. 
�9� 1�� 117. 

•  Szukam do wynajęcia garażu, z prądem. 
Tel. 511 178 323. 

•  Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3-po-
kojowe, 80 m kw, ul. Boh. Warszawy tel. 
698 548 788. 

•  Sprzedam mieszkanie �-pokojowe, ��,7 
m kw, III piętro, w centrum Goleniowa 
tel. 091 �07 ��1� lub 7�� 090 0�0. 

•  Pilnie szukam do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe tel. 781 353 460. 

•  Wynajmę powierzchnię 100 m kw, w 
centrum Nowogardu na mieszkanie 
bądź lokal użytkowy tel. ��� �01 �0�. 

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w Słup-
cy k./Konina na kawalerkę w Nowogar-
dzie. Tel. 607 427 115.

• Kawalerka do sprzedania, bezczynszowa. 
Tel. 665 359 497.

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m kw, II pię-
tro w domu wolnostojącym. Tel. 091 39 
23 209.

• Sprzedam 2 działki z możliwością prze-
kształcenia na budowlane 50 i 49 arów w 
Ostrzycy. Tel. 091 419 10 70, 607 647 102.

mOTOrYZaCJa
• KREDYT NA aUTO – oferty bankowe. Tel. 

695 770 724.
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok prod 

grudzień 2004, bordowy metalik, prze-
bieg 118 000 km, zadbany, książka serwi-

sowa, 1 właściciel w Polsce i w Niemczech, 
w Polsce od lutego 2008, NOWE: klocki i 
tarcze hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży przegląd 
klimatronic, bezwypadkowy, cena 42 000 
zł, tel: 0605 522 340.

•  Zimówki 2 – 100zł, letnie 4 - 200zł, 
225/55/16-Michelin. Audi 100, gaz, kom-
bi, 1993; Escort 1,3 gaz, 1990 na części. 
Tel. 500 82 64 64. 

• Sprzedam Mercedes MB 100, diesel, 1988 
r., 9 miejsc lub 800 kg, stan dobry, cena 
6500 zł do negocjacji. Tel. 696 04 48 33.

• Sprzedam VW Golf III, 1993, TD, 5-drzwio-
wy, cena 4500 zł. Tel. 692 831 280.

•  Sprzedam Passat 2004 r., diesel; Sko-
da Octavia 1999 r, diesel, salonowa tel. 
602 643 408. 

• Sprzedam VW Golf III, rok prod. 199�, 
poj. 1,� + gaz, sportowe zawieszenie, 
wydech, wspomaganie kierownicy, 
�xairbag, sportowe siedzenia eDITION, 
do malowania. Cena �000,00 zł. Tel. 
�0� �1� �97. 

• Ford Galaxy po wypadku, 2002r., plus czę-
ści sprzedam. Tel. 783 678 674. 

• Renault Twingo, po blacharce, do lakiero-
wania i poskładania, zarejestrowany tel. 
783 678 674. 

• Mitsubishi Carisma 1,9 TD, 1998 r., 235 tys. 
km, 90 KM, centralny zamek, hak, klima-
tyzacja, poduszka powietrzna, radio + cd, 
komputer pokładowy, wpspomaganie 
kierownicy, dodatkowo alufelgi z opona-
mi letnimi i zapasowy kluczyk z pilotem. 
Tel. 601 230 332.

• Sprzedam Honda Civic 1,4, 1997 r., cena 
8700. Tel. 600 228 038.

rOlNICTWO
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki Bryza i Wineta. Tel. 

091 39 18 316.
•  Sprzedam ziemniaki jadalne Olchowo 62 

przy „CPN”. Tel. 091 39 21 691. 
• Sprzedam Ciągnik URSUS 385 oraz łubin 

słodki tel. 668 316 103. 
•  Sprzedam gołębie Diery, bażanty dia-

mentowe, kury renhorny i inkubator tel. 
091 �9 �0 �07 ul. Boh. Warszawy �1.

• Sprzedam ciągnik ZeTOr 1� 1��, po re-
moncie kapitalnym, nowe opony, stan 
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. 
Tel. �09 9�0 1�1. 

 
USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0�0� �7� 1��.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0�0� 
�1� ��1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�0� 
�7� 1��.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0�0� 
�7� 1��.

• maSaŻ. 0�9� 1�� �79.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. Zie-
lona �. 091 �9 �07 1�.

• KREDYT GOTÓWkOWY – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. �0� �0� 0�9

•  remONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 

697 55 30 10.
• mIX remONTOWO-BUDOWlaNY – 

wszelkiego rodzaju remonty. Solidnie, 
dokładnie, tanio. Tel. �07 9�1 70�.

• remonty mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. �0� �7� 1��.

• NaPraWa rTV Sawicki, K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Usługi samochodowe: blacharstwo – la-
kiernictwo i mechanika samochodowa. 
Kompleksowa diagnostyka elektroniki 
i mechaniki pojazdu. Tel. 723 844 223, 
696 845 758.

• Docieplenia budynków zewnętrznie i 
wewnętrznie, malowanie, szpachlowa-
nie, regipsy, hydraulika, elektryka, gla-
zura, terakota, ekskluzywne wykoń-
czenia wnętrz, szpachle dekoracyjne 
i inne. Tel. �09 �0� ��1, �0� 1�� ���, 
7�� 1�� 1�7, �97 �1� �0�.

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 66.
• Tynki maszynowe, regipsy. 

�00 �7� �11.
• PrOFeSJONalNY WIZaŻ - makIJa-

Że: ŚlUBNe, DZIeNNe, WIeCZOrOWe, 
OkOlICZNOŚCIOWe. NOWe TreNDY 
makIJaŻU STUDNIÓWkOWeGO! Tel. 
7�� �9� �0�.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz, 
dachy. Szybko, tanio, solidnie. Tel. 
697 612 803, 784 188 147, 603 621 714.

• TIPSY – ŻelOWe – TaNIO. Tel. �09 �� 
�� ��.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie, znoszenie. 696 138 406.

• TIPSY, makIJaŻ, SZTUCZNe rZĘSY. 
�97 �0� �91.

• Profesjonalne obróbki blacharskie i 
dachy papowe. 7�� ��� ���.

• Videofilmowanie na płytach DVD – na 
różne okazje. Tel. �00 ��� 1��.

• Hydraulika, centralne ogrzewanie 
– awarie. Tel. �00 ��� 1��.

• Panele podłogowe – kładzenie. Tel. 
�00 ��� 1��.

 • Usługi ogólnobudowlane: panele, regip-
sy, malowanie, szpachlowanie, kładzenie 
płytwk, ocieplanie poddaszy, prace wy-
kończeniowe, itp. Tel. 693 021 097.

• remonty. �0� 9�0 1��.
• Kompleksowe remonty, usługi budowla-

ne, wykonywanie dachów. Tanio, szybko, 
solidnie. 697 612 803, 784 188 147.

• Udzielam korepetycji: angielski, nie-
miecki, chemia, �01 �00 1��.

• Wynajem 9 osobowych komfortowych 
busów, kraj – zagranica, ceny umowne. 
Tel. 7�� �� �� �1.

•  Korepetycje z j. angielskiego – poziom 
podstawowy, gimnazjum, matura, 18 zł/
godz. Tel. 781 228 441.

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268. 

•  Usługi hydrauliczne �00 ��� �1�. 
•  Dachy tel. 696 07 07 08. 
•  Usługi remontowo budowlane tel. 0696 

070 708. 
• Remonty, malowanie, szpachlowanie, 

glazura itp. tel. 505 361 971. 
• Remonty mieszkań szybko i solidnie tel. 

607 251 246. 
•  Wykonam usługi minikoparką – prace 

ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• BrUk – lIN – usługi brukarskie oraz ogól-
nobudowlane. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.pl.

• Tłumaczenia tekstów (prace dyplomowe, 
teksty specjalistyczne, techniczne, itp.) z 
języka angielskiego na polski i odwrotnie. 
Cena tłumaczenia 30 zł za stronę A4. Przy 
większej ilości materiału cena do nego-
cjacji. Tel. 506 800 779, 608 654 492; ema-
il: tlum@czenia.org.

PraCa
• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 

Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-

nika samochodowego na bardzo dobrych 
warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożyw-
czego. Tel. 602 474 266.

• Restauracja Oskar zatrudni kucharkę. Tel. 
602 474 266.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kosme-
tycznym, z doświadczeniem lub uczenni-
cę szkoły kosmetycznej. Tel. 606 402 543.

• Szukam opiekunki do 2-letniego dziecka. 
600 503 794. 

• Zaopiekuję się dzieckiem tel. 
698 705 798. 

•  Kobieta 27 lat, prawo jazdy kat B, wykszt. 
średnie, podejmie pracę tel. 510 322 325. 

INNe
• kreDYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@

vp.pl
• Sprzedam tanio pościel z wełny ow-

czej, nową, firmy „WOOLMARK”. Tel. 
606 235 584.

•  Sprzedam TV �1 lg cena ��0 zł. tel. 
�0� ��� ��0. 

•  Sprzedam aparat fotograficzny FUJI 
FIlm FINe PIX ���00, gwarancja. Cena 
1100,00 zł. Tel. �0� ��� ��0.

• Sprzedam wersalkę, stan bdb, cena 
��0 zł, �0� ��� ��0.

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
�0� �7� 90�.

• Sprzedam biurko białe, dł. 111 cm, 
szer. �� cm, wys. �� cm – dwie szufladki 
i � półeczki po prawej stronie. Tel. 091 
�9 �07 1�. 

• Tanio! Sprzedam solarium ERGOLINE 500 
oraz wyposażenie salonu kosmetycznego 
oraz lokal 30 m kw. 525 zł miesięcznie. Tel. 
696 044 833. 

•  Pilnie potrzebna kuchnia węglowa typ 
westfalka, nieodpłatnie, dla osoby w 
trudnej sytuacji. Tel. 510 840 205. 

• Sprzedaż drewna kominkowego i opa-
łowego tel. 091 �1� �� ��, �0� �9 9� 
��. 
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Wynajmę 
komfortową halę 

ogrzewaną ok. 700 m kw z biurami 
i pomieszczenia gospodarczo-sa-
nitarne, włącznie z terenem 0,5 ha 
w Nowogardzie. Tel. 668 989 393.

Przewozy  
zagraniczne  

pod adres
Tel. 508 301 853

Dortmund, Kolonia i inne

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

C.O., WOD.- KAN., GAZ

Tel. 697 914 690
508 055 569

Spółdzielnia   Mieszkaniowa „Cisy”  
        z siedzibą w  Nowogardzie 

przy ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a 

informuje  że posiada 
do sprzedaży lokal mieszkalny, 

o  pow. użytkowej  74,30m2 , 
położony  na poddaszu  w budynku 

przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie 
  - stan deweloperski , cena 2.300zł/1m2

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie SM „Cisy”  
lub  pod nr tel. 091 3925261 lub kom. 697 104 578. 

Nowogardzki Dom Kultury 
informuje, 

że eliminacje 
miejsko-gminne 

do Małego Konkursu 
Recytatorskiego 

na prośbę szkół 
gimnazjalnych zostały 
przeniesione na dzień 
06.02.2009 r. (piątek) 

na godz. 10.00. 
Serdecznie zapraszamy. 

reklama

•  Owczarki niemieckie, duże szczenięta, 
czarno – podpalane, po rodzicach rodo-
wodowych, ojciec szczeniąt – wnuk po-
dwójnego zwycięzcy świata – sprzedam. 
Tel. 091 39 21 828. 

•  Sprzedam fotel skórzany, regulowany 
pilotem, prawie nowy. Cena 500 zł. Tel. 
091 426 14 34. 

•  Sprzedaż drewna opałowego iglastego 
tel. �09 9�0 1�1.

• VaIllaNT – części zamienne do pieców 
gazowych c.o. różne, nowe i używane, 
pompy, czujki nagrzewnice. Tel. 0�91 
��� 77�.

• PIeCe gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, 

wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda /dwufunk-
cyjne/ cena 1�00 zł, gwarancja serwi-
sowa. Tel. �91 ��� 77�.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, kuch-
ni wiszące firmy niemieckiej VaIl-
laNT, wersja świeczkowa ��0 zł mało 
używane, gwarancja serwisowa. 
�91 ��� 77�.

• elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd ��0 V, małe gabary-
ty, moc 1�-�1 kW, ekonomiczne, ideal-
ne do domku, warsztatu, baru, pubu, 
cena 1�0 zł. 790 ��0 ��0.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY OD PONIeDZIaŁkU DO SOBOTY:
Trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), �.10(1-6), 
�.�0(D), 7.00(1-6), 7.��(7), 7.�0(7), 7.��(1-6), �.00(1-6), �.�0 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.�0(D), 11.��(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.�0(7),1�.�0(7), 1�.��(1-6), 1�.��(D), 1�.�0(D), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 
1�.��(1-6), 1�.��(D), 1�.�0(1-6),17.�0(D), 17.�0(D), 1�.��(D), 
19.1�(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard �.�0(1-6), 7.�0(1-6), 7.��(1-6), �.00(1-6), 
�.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.��(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 1�.0�(1-6), 1�.�0(D), 1�.00(7), 1�.��(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.�0(1-6),1�.��(D), 1�.10(D), 1�.1�(D), 17.0�(1-6), 17.��(1-6), 
1�.00(DR), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 19.00(D), 19.��(D), 19.�0(1-6), �0.1�(D), 
�1.�0(1-6)

Objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

Informacja PkS 
091 �9-�1-��7 lub 091 ��-9�-�1�

Nowogard 23.01.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Konserwator terenów zielonych
4. Drwal-pilarz
5. Kierowca karetki (Pr.jazdy „C”) 
6. Nauczyciel wych.przedszkolnego

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Hydraulik (Międzyzdroje)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 1��

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

regularna linia meTrO        tel. �0� �19 �00
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), �.��(FP), �.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.��(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.��(FP), 7.��(FP), 9.��(L1P), 10.��(L3), 1�.�0(L1), 1�.��(L1), 
1�.��(L1P), 1�.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Gala Boksu
Walczymy w ringu 
nie na ulicy

„Błotne kolarstwo”

Przełajowe Mistrzostwa 
w Nowogardzie!

W dniu 21 lutego 2009 roku  na trasie przylegającej do stadionu „Pomo-
rzanina” rozegrane zostaną Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego w 
kolarstwie przełajowym.

Pięć kategorii wiekowych (Żak, Młodzik, Junior młodszy, Junior i starsi 
) spowoduje, że do naszego miasta zawitają najlepsi kolarze z kilkunastu 
klubów.

Już dzisiaj zapraszamy rzesze kibiców tej niezwykle trudnej, ale widowisko-
wej dyscypliny sportu. Szczegóły będziemy podawać w kolejnych wydaniach 
„DN”. 

LMM
Sport także na stronie 6

Z Nowogardu do Francji

Doświadczony bokser i wieloletni 
trener bokserski Zygmunt Wołyński, 
od kilku lat jest Prezesem Klubu 
Sportowego „Promyk” Czarnogłowy. 
Obecnie trenuje już sześćdziesięciu 
zawodników. Był organizatorem 
Turnieju bokserskiego w Stepnicy, 
na którym gościem honorowym był 
sam Dariusz Michalczewski. Obecnie 
organizuje Galę Boksu w Goleniowie. 
Odbędzie się ona już w marcu. Będzie 
to impreza o wielkim rozmachu. 
Wspierać ją będzie m. in. Wojewoda 
Zachodniopomorski, a wśród gości 
honorowych nie zabraknie Dariu-
sza Michalczewskiego i Krzysztofa 
Diablo Włodarczyka. Przewidziano 
także koncert i pokaz tańca hip – hop. 
„Planuję także założenie sekcji bok-

serskiej w Nowogardzie. – zdradza 
nam Zygmunt Wołyński -  Mam w 
Nowogardzie zwolenników, zain-
teresowanych ćwiczeniem boksu. 
Sport jest najlepszym panaceum na 
narkotyki.  Od wielu lat zajmuję się 
młodzieżą. Nieraz jest to młodzież 
trudna, ale poprzez treningi udaje 
mi się wybić im głupoty z głowy. Do 
sekcji bokserskiej przyjmuję, oczy-
wiście za zgodą rodziców, dzieci 
od dziesiątego roku życia.  Naukę 
boksu poprzedzają ćwiczenia ogól-
norozwojowe, następnie przechodzi 
się specjalistyczne badania w przy-
chodni sportowej i rozpoczynają się 
ćwiczenia specjalistyczne.  Poprzez 
boks zawodnicy uczą się dyscypliny. 
Moim hasłem jest: Walczymy w 
ringu nie na ulicy”. Dobry trener 
musi umieć pobudzić zawodnika 
do walki na ringu, a po walce wy-
hamować,  tak aby był normalnym 
człowiekiem. Z chęcią rozmawiam 
z dziećmi i młodzieżą. Przyjmuję 
zaproszenia do szkół na lekcje wy-
chowawcze, podczas których mówię 
o sporcie i zagrożeniach związanych 
z narkotykami. Można do mnie 
dzwonić pod nr 603 330 690.”

Ewa Dziwisz

 Krzysztof Diablo Włodarczyk

Kolarstwo
Artur Komisarek wychowanek 

LUKS Panorama Chrabąszcze No-
wogard od nowego sezonu ścigać 
się będzie we francuskiej grupie CC 
Cambrai. Nazwa Cambrai to miasto 
we Flandrii liczące 56 tys. mieszkań-
ców. Grupa ta posiada bogate tradycje 
kolarskie. Jednym ze sponsorów jest 
francuska sieć marketów występują-
cych także w Polsce. Wraz z Arturem- 
drugim Polakiem startującym w bar-
wach tej grupy będzie Adam Gawlik, 
który wcześniej jeździł w drużynie 
Amore & Vita we Włoszech. 

Francuzi docenili talent Artura po 
ostatnim sezonie. Należy przypo-
mnieć, że w 2008r. zdobył on 3 me-
dale Mistrzostw Polski w tym jeden 
złoty i dwa srebrne. Był członkiem 

Kadry Narodowej Juniorów, obecnie 
Orlików (zawodnicy do 23 lat). Dwa-
naście razy stawał na najwyższym 
podium, uczestnik Szosowych i Toro-
wych Mistrzostw Europy. Popularny 
Zenek- jak go nazywają koledzy, jest 
ogólnie lubiany w światku kolarskim. 
Aktualnie przebywa na zgrupowaniu 
koło Kartuz. W lutym wyjedzie do 
Francji a już w marcu czekają go 
pierwsze wyścigi. Dużym plusem 
będzie to, że nowy klub umożliwi mu 
starty w Polsce w najważniejszych 
imprezach takich jak Mistrzostwa 
Polski, czy w reprezentacji kraju jeżeli 
otrzyma powołanie. Arturowi życzy-
my powodzenia i czekamy na dobre 
wieści z Francji- kolebki światowego 
kolarstwa. 

Henryk Sawicki
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

wysokie kwoty przy niskich dochodach
bez zabezpiecze bez US i ZUS

NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE
WST PNA DECYZJA KREDYTOWAW 1MINUT

Informujemy, że 

�9 stycznia �009 r.
czwartek w godz. �.�0 - 9.�0 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklamareklama

9 lutego 2009 r. godz. 16.30

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 10� • NOWOGarD

www.autopart.pl

KREDYT AVANTIS
Szeroka gama kredytów 

gotówkowych i oddłużeniowych 
Doradzamy – 

decyzję podejmujesz sam!

SZYBKO – decyzja wstępna po 10 minutach
PRZYSTĘPNIE – dochód już od 500 zł
DUŻO – do 100 000 zł bez poręczycieli
BEZ FORMALNOŚCI 
– na oświadczenie do 20 000 zł

Nowogard, ul. 700 lecia �a 
tel. 091 �9 �7� ��, kom. �1� 1�� �0�

� lutego �009 r. godz. 1�.�0

reklama

Tragiczny   weekend
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Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, 
prosząc o pomoc w gromadzeniu funduszy  

na leczenie wzroku  
pani Stanisławy Kamionki  

emerytowanej nauczycielki I LO w Nowogardzie.
PKO BP SA O/l w Goleniowie, nr konta: 84102048120000040200309054.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i okazane serce.

Nocno – świąteczna opieka lekarska
„PRAXIS” informuje, że lekarze pełnią dyżury w budynku przy ul. 

Dworcowej . 
- W dni powszednie od godz. 18.00
- w niedzielę i święta od godz. 8.00 – 8.00.
Telefon – 091 39 20 787

Zwyczajny bohater
Uratował chłopca przed zagryzieniem przez psy!
Łukasz Lisiecki, 25 – letni pracownik Straży Pożarnej w Nowogardzie nie 

wyróżnia się niczym szczególnym, może poza ujmującym uśmiechem i uro-
kiem osobistym. Jednak nigdy nie zawahał się, by wskoczyć w ogień ratując 
ludzkie życie, tak jak w ubiegłą  środę, nie myślał o sobie, gdy przez okno zoba-
czył, że dziesięciolatka mogą zagryźć psy...

„Nie czuję się bohaterem, - mówi 
Łukasz – gdyby tak było, to po każ-
dym zdarzeniu w pracy, powin-
ni opisywać nas w gazetach. Mały 
miał szczęście, że zobaczyłem, co 
się dzieje przez okno, bo nikogo na 
podwórku nie było. Chłopiec wpadł 
w błoto i wtedy dopadł go pies, któ-
ry zaczął nim szarpać na wszystkie 
strony. Dzieciak zaczął przeraźliwie 
krzyczeć, nie mógł o własnych siłach 
wydostać się z tego błota. Pobiegłem 
na pomoc...”

Łukasz mieszka w Golczewie i tam 
właśnie zdarzył się wypadek. Dzie-
cko bawiło się na terenie „imitacji”, 
jak mówi nasz bohater, placu zabaw, 
pomiędzy blokami. Co prawda, stoją 
tam huśtawki, jest piaskownica, ale te-
ren jest rozkopany. Po deszczu robi się 
tam takie błoto, że można w nie wpaść 
do pasa. Łukasz Lisiecki wielokrotnie 
interweniował u Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej, aby teren placu zabaw 
uporządkować i ogrodzić, ponieważ 
po osiedlu biega wiele bezpańskich 

psów, a bawią się 
tu dzieci trzy, czte-
roletnie. „Gdyby 
to było mniejsze 
dziecko, byłaby 
tragedia. Pies, 
pewnie by je roz-
szarpał. Dziesię-
cioletni chłopiec 
miał nogę prze-
gryzioną niemal 
do tętnicy.”  

Wi e l ok rot n i e 
Pan Prezes obie-
cywał, że się tym 
zajmie. Do dzisiej-

szego dnia, nic nie zrobiono...
Jak czuje się człowiek w takich sy-

tuacjach?
„Wtedy nie myśli się o tym, że coś 

się może stać. Gdybym się bał, może 
pomyślałbym o tym, żeby zabrać 
jakiś kij? Myślę, że każdy na moim 
miejscu tak by się zachował. Nie 
chciałbym, aby to było moje dzie-
cko...”

Co czują rodzice uratowanego 
chłopca?

„Był u mnie ojciec razem z chłopcem. 
Podziękowali mi. To miłe, że ludzie nie 
są obojętni na takie sytuacje.”

Ja nadmienię, że Łukasz Lisiecki wie-
lokrotnie jako Strażak ratował ludzkie 
życie. Nigdy nie zawahał się, gdy w grę 
wchodziło czyjeś bezpieczeństwo. By-
łam świadkiem, jak podczas pożaru 
ktoś powiedział, że w płonącym miesz-
kaniu jest dziecko. Łukasz bez zastano-
wienia wbiegł do mieszkania. Czy każ-
dego z nas na to stać? Oceńmy sami...

Ewa Dziwisz  

Całe życie działam 
społecznie...

Pani Genowefa Czesnowska urodziła się w 1925 roku. Pracowała w księgowo-
ści w Radzie Powiatowej, później w Domu Pomocy Społecznej jako Kulturalno 
– Oświatowa, ale przez cały ten czas działała społecznie. Opiekunem społecznym 
była przez trzydzieści lat. Kuratorem ds. nieletnich 20 lat. Udzielała się w TPD, 
PCK, była Przewodniczącą Ligi Kobiet. 

Dzisiaj Pani Genowefa ma 84 lata 
i nadal udziela się społecznie. Pra-
cuje w Polskim Komitecie Pomocy 
Społecznej. Zajmuje się starszą, 
niepełnosprawną osobą. Usiłuje jej 
załatwić miejsce w Domu Pomocy 
Społecznej. 

„Całe życie działam społecznie. 
Nigdy za swoją działalność nie 
brałam pieniędzy. Pisałam pozwy 
do sądów, pozwy o alimenty. Gdy-
bym nie pracowała społecznie, to 

może bym już nie żyła. Są takie 
dni, kiedy nie chce mi się wstać z 
łóżka, ale muszę, bo jest tyle spraw 
do załatwienia. Przychodzą do 
mnie kobiety. Płaczą, że nie mają na 
chleb. Piszę im pisma o przyznanie 
renty, załatwiam zasiłki. Gdzie 
idę, to każdy wdzięczność ma, nie 
powiem. Może Bóg mi to kiedyś 
wynagrodzi. Miałam dwóch synów. 
Jeden nie żyje, drugi jest niewido-
my. Ja nie narzekam. Starczy mi 
to, co mam. Nie wzbogaciłam się 
na swojej działalności,  ale niczego 
nie żałuję. Chciałabym tylko, żeby 
młodzi ludzie bardziej udzielali się 
społecznie. Żeby wiedzieli, że warto 
robić coś dla innych. Nie tylko dla 
siebie...”

Pani Genowefa była wielokrotnie 
odznaczana. Otrzymała  Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski  i 
dwukrotnie wpisano ją do Złotej Księ-
gi. Ale ja myślę, że nie o odznaczenia 
tu chodzi, a o zwykłe ludzkie serce.

Ewa Dziwisz 

Pytania Czytelników
Mam takie pytanie czy przyjmuje u Was darmowy radca prawny?
Jeżeli tak to prosiłabym o odpowiedź kiedy...

z góry dziękuję Pińkowska Marta
Od redakcji: 
Radca prawny udziela bezpłatnych porad w biurze redakcji.
Konkretną datę znajdzie Pani w ogłoszeniach naszej gazety.
Prosimy uważnie czytać. Najbliższe spotkanie z radcą prawnym 
w dniu 10 lutego w godz.12.00 – 13.30.

LMM
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Projekt budżetu zakładał dochody 
wysokości 54 313 129 zł, a wydat-
ki wysokości 63 935 571 zł, co daje 
deficyt budżetowy wysokości 9 622 
442 zł. Wydatki inwestycyjne mają 
przekroczyć 13 mln zł, w wydatkach 
tych znalazło się m.in. 3,22 mln zł 
na budowę nowego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4.

Tradycyjnie  projekt budżetu nie 
spełniał oczekiwań części opozycji i 
spotkał się z krytyką. Najlepiej od-
daje to stanowisko Klubu Radnych 
Lewicy, które publikujemy na stro-
nie 4. 

Platforma również zapowiedzia-
ła głosowanie przeciw budżetowi. 
Powodem tego miała być m.in. od-
mowa realizacji wniosku o stworze-
nie kart inwestycyjnych, w których 
zawarte byłyby podstawowe infor-

macje na temat każdej inwestycji, co 
miałoby być kluczowe dla ich oceny. 
To powoduje, że zadania inwestycyj-
ne wyglądają enigmatycznie i rodzą 
podejrzenie iż bardziej służą prywat-
nym interesom osób wspierających 
burmistrza aniżeli dobru Gminy. 

Krytyki projektu budżetu nie 
usłyszeliśmy z ust Jana Mularczyka 
i Andrzeja Wasiaka deklarujących 
się dotychczas jako opozycja. Pod-
czas głosowania budżet poparli – za 
przyjęciem było więc 13 radnych (11 
z KKS oraz Mularczyk i Wasiak), 
przeciw głosowało czterech radnych 
Lewicy oraz  Kłosowska i  Szpilkow-
ski z PO. Od głosu wstrzymali się 
Szafran z PO i Kosiński z KWM.

Naszą ocenę budżetu przedstawi-
my w następnym wydaniu”DN”.

LMM

PS.
Radni bardzo sprawnie i bez większych oporów przyjęli następujące 

uchwały:
- plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- Gminny Program Zwalczania Narkomani.
- stawki dla OSP za udział w akcjach i szkoleniach,
- w sprawie zmian w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego,
- w sprawie sprzedaży obligacji na kwotę 6 000 000 zł w terminie do 31 

grudnia 2009 roku.

Wszystkie te uchwały były tzw. okołobudżetowymi. Omówimy je w kolej-
nych wydaniach „DN”. 

Najwięcej emocji budziła uchwała upoważniająca burmistrza do emi-
sji obligacji na kwotę 15 milionów złotych sprzedawanych w latach 2010, 
2011 i 2012 z przeznaczeniem uzyskanych środków jako wkład własny przy 
aplikacji środków unijnych na zagospodarowanie terenów jeziora. Uchwałę 
podjęto 17 głosami Za, 3 Przeciw (Lewica), 1 wstrzymujący się (Lech Jurek). 
Przebieg dyskusji w następnym wydaniu naszej gazety.

LMM

Budżet Gminy uchwalony!
Relacjonując przebieg Sesji muszę stwierdzić, że wszystko poszło 

po myśli koalicji czyli radnych skupionych wokół Burmistrza. Radni 
Koalicyjnego Klubu Samorządowego byli zgodni w każdym gloso-
waniu. Na dodatek (uważam to za kolejny sukces Koalicji) dwóch 
radnych Klubu WKM  w swoich wypowiedziach było „ciepło” nasta-
wionych  do koalicyjnych propozycji  - czyżby dryfowali w kierunku 
koalicji?
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Stanowisko Klubu Radnych 
Lewicy w sprawie budżetu 
gminy Nowogard na rok 2009

Jerzy Majewski 
pełnoprawnym radnym

Klub Radnych Lewicy szczegółowo 
i dogłębnie zapoznał się z projektem 
budżetu gminy Nowogard na rok 
2009 przedstawionym przez burmi-
strza Kazimierza Ziembę. Mieliśmy 
nadzieję, iż po utworzeniu nowej ko-
alicji rządzącej PSL-PiS-Samoobrona-
Forum Samorządowe, w przygotowa-
nie budżetu będą włączeni wszyscy 
radni niezależnie od opcji politycznej, 
tak, by uwzględniał wszystkie najważ-
niejsze potrzeby obywateli. Niestety, 
pomimo wielu konstruktywnych 
propozycji naszego klubu, burmistrz 
nie wziął ich pod uwagę, a nawet nie 
odpowiedział na nie ani w formie pi-
semnej, ani ustnej. Zatem przedsta-
wiony projekt budżetu nie jest budże-
tem Rady Miejskiej, a jedynie koalicji 
rządzącej.

Oceniając projekt budżetu meryto-
rycznie, Klub Radnych Lewicy stwier-
dza:

- Cieszyć może zaplanowana duża 
ilość środków na inwestycje, jednak 
mając na uwadze doświadczenia 
roku ubiegłego, w którym burmistrz 
nie był w stanie wydatkować 8 min 
zł, nierealnym jest wydanie zaplano-
wanych na ten rok blisko 13 min zł.

- Projekty wydatków inwestycyj-
nych pokazują, że nie jest realizowana 
strategia inwestycyjna służąca rów-
nomiernemu rozwojowi gminy. Za-
planowane wydatki odzwierciedlają 
w dużej mierze zapotrzebowanie 
poszczególnych radnych koalicji. 
Nie mówimy,  że nie są one potrzeb-
ne, ale na pewno nie są priorytetowe 
wobec planowanej emisji obligacji, o 
czym mowa niżej. W szczególności 
brakuje zadań służących całemu spo-
łeczeństwu, m.in. budowy nowego 
cmentarza komunalnego, czy bu-
dowy kanalizacji gminnej. Z dru-
giej strony, w budżecie burmistrz 
umieścił zadania, których z przy-
czyn niezależnych od gminy nie 
będzie można wykonać. Przykładem 

może być „budowa ścieżki rowerowej 
Nowogard-Olchowo”. Środki zostaną 
zamrożone i niewykorzystane.

- Martwi nas sposób finansowania 
remontu budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Mimo, iż Klub Radnych 
Lewicy wskazywał, jak wykonać inwe-
stycję nie zadłużając gminy, burmistrz 
planuje wyemitować obligacje na 
kwotę 3 min 200 rys. zł. W gminie nie 
ma opracowanego programu funk-
cjonowania oświaty, mimo, że służby 
burmistrza rozpoczęły pracę nad nim 
2 lata temu.

- Przedstawiony budżet nie 
uwzględnia pomocy dla małych i 
średnich firm, co naszym zdaniem 
jest niezbędne wobec nadchodzącego 
kryzysu ekonomicznego.

- W budżecie brak jest zabezpieczo-
nych środków na wkład własny przy 
ubieganiu się o środki pomocowe. 
Praktycznie wszystkie zadania (poza 
jednym) będą finansowane ze środ-
ków własnych.   Znacznie   więcej   za-
dań  można  by  wykonać,   gdyby   na   
inwestycje  gmina przeznaczała tylko 
część środków własnych, a pozostałą 
część pozyskała z funduszy unijnych.

- Nie zabezpieczone zostały środ-
ki na podwyżki dla pracowników 
oświaty w kwocie, o jaką wniosko-
wał Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego.  Efektem tego  będzie po-
głębiająca się rozpiętość dochodo-
wa pracowników samorządowych i 
dalsza marginalizacja osób najmniej 
zarabiających.

Klub Radnych Lewicy uważa, iż bu-
dżet z tych m.in. powodów jest źle za-
planowany , a jego realizacja poważnie 
zagrożona.

Mając na uwadze powyższe, Klub 
Radnych Lewicy będzie głosował 
przeciw uchwaleniu przestawionego 
projektu budżetu.

Przewodniczący Klubu 
Robert Czapla

„Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców. Tak mi 
dopomóż Bóg!”

Po powtórzeniu tekstu roty ślubo-
wania odczytanej przez najmłodszego 
radnego Rafała Paśkę Jerzy Majew-
ski został radnym i jak wcześniej 
deklarował został 11 członkiem 
Koalicyjnego Klubu Samorządowego 
zapewniając Klubowi większość w 
Radzie Miejskiej.

LMM 

Rafał Szpilkowski 
odwołany bo tak trzeba

Radni koalicji odwołali Rafała 
Szpilkowskiego z funkcji przewod-
niczącego Komisji Finansowo–Go-
spodarczej. Tradycją tej Rady jest 
odwoływanie bez podawania me-
rytorycznych przyczyn. Tak było i 
tym razem.

Podczas dyskusji najaktywniejszy 
był … Rafał Szpilkowski. Najpierw  
poprosił radnych koalicji o jego uza-
sadnienie – „Ja jestem osobą, która 
lubi się uczyć, dlatego proszę państwa 
o podanie zastrzeżeń do mnie, żebym 
mógł unikać ich w przyszłości”. W 
dalszej wypowiedzi podkreślił, ze 
chce nadal pracować w Komisji  i 
wierzy, że Komisja będzie pracować 
dobrze. Nikt z radnych Koalicyjnego 

Klubu Samorządowego nie odezwał 
się. W głosowaniu cała dziesiątka 
obecna na sali była za odwołaniem, 
pięciu radnych było przeciw i pięciu 
wstrzymało się od głosowania.

Pozwolę sobie na mały komentarz 
(subiektywny) – nie rozumiem dla-
czego żaden z przedstawicieli koalicji 
nie był w stanie powiedzieć – „Panie 
Rafale dziękujemy za ofiarną pracę, 
nie mamy większych zatrzeżeń, ale 
musimy Pana odwołać , bo zadekla-
rował się Pan jako radny opozycyjny. 
Dla jasności działań i odpowiedzial-
ności funkcję tę powierzyć musimy 
radnemu Koalicji”. Zabrakło cywilnej 
odwagi ?

LMM 

Kucal  
za Szpilkowskiego

Zgodnie z zapowiedzią kandy-
datem koalicji na stanowisko prze-
wodniczącego Komisji Finansowo 
-Gospodarczej został radny Sławomir 
Kucal. Naręcznie zabrzmiał wniosek 
o odwołanie Szpilkowskiego, bo pod-
pisał go właśnie … Sławomir Kucal.

Podczas głosowania nad wybo-
rem Kucala nie było (zwolniony ze 
względu na grypę) na sali obrad. 
Siły się wyrównały (po 10 radnych 
koalicji i opozycji) i oponenci Kucala 
chcieli to wykorzystać, ale… zabrakło 
determinacji. Ogłoszono przerwę w 
obradach (wnioskował radny Ko-
siński) i szukano innej kandydatury 
– kłopot w tym, że wybierać należy 

spośród dotychczasowych członków 
Komisji. Warunki te spełniał jedynie 
Stanisław Kazuba, ale odmówił. 
Wspominając o determinacji mam 
na myśli propozycję kuluarową – nie 
wybierać dzisiaj – wystarczyło by 
opozycja głosowała jednomyślnie 
„przeciw” – wówczas była szansa, ze 
na nastepnej Sesji dokona się zmiany 
w składzie Komisji i wybierze innego 
kandydata. Radni Lewicy wstrzymu-
jąc się od głosowania …zagłosowali 
za kandydaturą Kucala i on został 
Przewodniczącym Komisji Finanso-
wo – Budżetowej (10 Za, 5 Przeciw, 
5 Wstrzymujących się).

LMM

  Uwaga wędkarze
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW zaprasza na Zebra-

nie Sprawozdawczo – Wyborcze . Zebranie odbędzie się w 
stołówce Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, przy ul. 
Bohaterów Warszawy 73 w dniu 15 lutego br.

Początek  o godz. 9.00
Serdecznie zapraszamy.

Zarząd 
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Z okazji  
70 urodzin  

Alfredzie  
Rybickiej  

stu lat życia, dużo 
zdrowia, szczęścia, 

pomyślności  
życzy syn Darek z żoną

ŻYCZeNIa

„Dziecko nie jest niczyją własnością!”
List otwarty
W związku z coraz liczniejszymi doniesieniami z prasy i telewizji     doty-

czącymi stosowania przemocy w rodzinie a zwłaszcza w stosunku do dzieci, 
Komisariat Policji w Nowogardzie oraz Zespół Interwencji Kryzysowej w 
Nowogardzie na mocy podpisanej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie, zwraca się do wszystkich którym dobro rodziny, dziecka, 
nie jest obojętne o przerwanie „zmowy milczenia” wobec przemocy w czte-
rech ścianach.

Zjawisko maltretowania dzieci przez rodziców jest faktem, wobec którego 
nie można pozostać obojętnym. To od otoczenia rodziny, w której dochodzi 
do tragedii zależy, czy przestępstwo zostanie ujawnione albo czy zostanie 
ujawnione dość szybko, by nie odbiło się trwale na zdrowiu krzywdzonego 
dziecka. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest, wrażliwość społeczna i właś-
ciwa reakcja sąsiadów, szkoły, szpitala.

Interwencja w przypadku podejrzenia, że dziecko jest bite, nie jest „wtrą-
caniem się  w w nie swoje sprawy”.

Każdy kto wie o przypadku zadawania cierpień fizycznych lub psy-
chicznych wobec bezbronnego dziecka ma społeczny i prawny obowią-
zek  powiadomienia policji, sądu, prokuratury lub zespołu interwencji 
kryzysowej – oficjalnie lub anonimowo!

Wyrażamy nadzieję, że nasze działania przyjmiecie Państwo ze zrozumie-
niem i przychylnością a jednocześnie włączycie się do działań  „Dziecko nie 
jest niczyją własnością!”

Komendant Komisariatu Policji
Koordynator ZIK w Nowogardzie

Zadzwoń:
Policja – 997 lub 091 57-92-302 w Nowogardzie
Zespół Interwencji Kryzysowej:091-39-26-252  
Sąd Rejonowy: 091-466-74-36
Numer alarmowy:112

Konkurs „Aktywna Wiosna
”Fundacją J&S Pro Bono Poloniae już po raz siódmy zaprasza do konkur-

su „Aktywna Wiosna”

Właśnie rusza tegoroczna, siódma 
edycja konkursu na projekty aktywi-
zujące i integrujące lokalne społecz-
ności – Aktywna Wiosna. W roku 
2009 przebiega ona pod hasłem „Je-
steśmy u siebie!”. Laureaci konkursu 
otrzymają kilkutysięczne dotacje na 
realizację swoich pomysłów.  Regu-
lamin jest już dostępny na stronie 
Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, zaś 
termin nadsyłania zgłoszeń do pierw-
szego etapu upływa 16 lutego br.

„Aktywna Wiosna” to program 
dla grup wolontariuszy z całego kra-
ju, którzy mają ciekawe pomysły na 
integrację i aktywizację środowiska 
lokalnego, ale z braku środków fi-
nansowych nie mogą ich zrealizo-
wać. Konkurs adresowany jest prze-
de wszystkim do początkujących 
organizacji i grup, które są na progu 
swojej działalności. W związku z 
tym  w ramach programu Fundacja 
J&S Pro Bono Poloniae przeprowa-
dza bezpłatne szkolenie dla młodych 
ludzi mające za zadanie wyposażyć 
ich w wiedzę przydatną podczas rea-
lizacji projektu oraz na poczet przy-
szłych działań prospołecznych.  

W tym roku konkurs przebiega 
pod hasłem „Jesteśmy u siebie!”, któ-
re ma zachęcić młodych ludzi zwią-
zanych ze swoim środowiskiem lo-
kalnym do zgłaszania pomysłów na 
jego integrację, aktywizację miesz-
kańców i promującą jego wyjątko-
wość. Nowością jest dwuetapowy 
przebieg oraz nieco zmieniony har-
monogram konkursu. Kryteria, chęć 

wspierania pomysłowości, aktywno-
ści i zapału pozostają niezmienne. 
Pula przeznaczona na granty wynosi 
150 000 zł.

Do chwili obecnej w ramach kon-
kursu udało się zrealizować blisko 
200 projektów z całej Polski. Teatry, 
sekcje sportowe, zespoły wokalne i 
taneczne, wioski tematyczne, ścieżki 
rowerowe, szlaki turystyczne, róż-
norodne warsztaty i imprezy, wyda-
nie książek i  płyt, koncerty, przed-
stawienia, zawody sportowe to tylko 
niektóre z działań jakie w ciągu 6 lat 
zrealizowano na terenie całej Pol-
ski w ramach konkursu „Aktywna 
Wiosna”.

Konkurs jest autorskim progra-
mem Fundacji J&S Pro Bono Po-
loniae. Fundacja od blisko dekady 
wspiera rozwój młodych talentów, 
aktywnych ludzi, realizację cieka-
wych projektów, budowę społeczeń-
stwa obywatelskiego i integrację 
społeczności lokalnej.    

Regulamin konkursu „Aktywna 
Wiosna”, wzory formularzy oraz 
wszystkie niezbędne informacje 
znajdują się na stronie programu 
www.aktywnawiosna.pl oraz por-
talu fundacji www.jsprobono.pl. 
Zgłoszenia należy kierować na: kon-
kurs@jsprobono.pl. Termin zgłasza-
nia projektów do pierwszego etapu 
upływa z dniem 16 lutego br. 

Kontakt: Magdalena Magda,  
m.magda@jsprobono.pl  Tel. (48 22) 
840 83 40.

Opr. LMM  

Tu na razie jest... remont
A już niebawem będzie Lukas Bank i apteka.
Inwestorem jest gryficka firma, która zakupiła lokal należący przedtem do 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego (patrz DN datowany 
16 grudnia 2008 r).

Podajemy te informacje dla Czytelników starających się o odpowiedź na 
pytanie: Co może burmistrz?

Tekst i foto LMM

Znaleziono klucze
do odebrania w redakcji
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KREDYT AVANTIS
Szeroka gama kredytów 

gotówkowych i oddłużeniowych 
Doradzamy – 

decyzję podejmujesz sam!

SZYBKO – decyzja wstępna po 10 minutach
PRZYSTĘPNIE – dochód już od 500 zł
DUŻO – do 100 000 zł bez poręczycieli
BEZ FORMALNOŚCI 
– na oświadczenie do 20 000 zł

Nowogard, ul. 700 lecia �a 
tel. 091 39 �7� �8, kom. �13 1�� �03

NOWO OTWarTa aGeNCJa PkO BP Sa
Zapraszamy od pon. do pt w godz. 9.00 – 17.00

Soboty 10.00 – 13.00
ul. 3 Maja 26

(Salon Urody „Afrodyta” k. byłej „Krochmalni”)

reklama

Formy ochrony przyrody  
w gminie Nowogard cz.III

W okolicy naszej wsi rosną dwa stare drzewa. Jednym z tych drzew jest 
okazały dąb, a drugim mniej okazała lipa. Dodatkowo z tymi drzewami 
związana jest pewna legenda. Martwię się, że tym pięknym drzewom może 
coś się stać. Co mogę zrobić? – pyta mieszkaniec….

Najwięcej wśród drzew pomniko-
wych mamy dębów szypułkowych, 
jest ich 16, a najgrubszy z nich ma 
480cm obwodu pnia. Oprócz bu-
ków i dębów, mamy również dwie 
sosny pospolite (najgrubsza o obwo-
dzie pnia 323cm), wierzbę kruchą 
– o obwodzie 420cm, klon jawor 
(320cm), wiąz szypułkowy, jabłoń 
dziką (215cm), głóg, świerk pospo-
lity (360cm), oraz egzotyczny ży-
wotnik zachodni o obwodzie pnia 
345cm. Spośród dwóch głazów na-
rzutowych, jeden z nich ma obwód 
1400cm i wysokość 360cm. Wszyst-
kie te pomniki zlokalizowane są na 
terenie lasów Nadleśnictwa Nowo-
gard.

W ramach prowadzonych przez 

oddział LOP zajęć związanych z re-
alizacją programu edukacyjnego  „ 
Z przyrodą za pan brat”, finansowa-
nego ze środków publicznych gminy 
Nowogard, dzieci mogły obejrzeć 
część z wymienionych pomników 
przyrody.  Podczas odbywanych 
wycieczek największe wrażenie na 
uczestnikach wywarł najgrubszy w 
kraju buk.

Na zakończenie zachęcam wszyst-
kich czytelników i polecam obejrze-
nie wystawy fotograficznej „Przyro-
da gminy Nowogard w oczach leśni-
ka” w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie.

Można ją oglądać do końca stycz-
nia 

Marek Heiser

Może ustanowić nad nimi ochro-
nę prawną zagwarantowaną ustawą 
o ochronie przyrody. Powołać do ży-
cia pomnik przyrody. W myśl przy-
toczonej ustawy pomnikami przy-
rody mogą być: pojedyncze twory 
przyrody żywej i nieożywionej lub 
ich skupiska o szczególnej wartości 
przyrodniczej, naukowej, kulturo-
wej, historycznej oraz odznaczające 
się indywidualnymi cechami, wyróż-
niającymi  je wśród innych. Mogą to 
być: okazałe drzewa, krzewy, źródła, 
jary, głazy narzutowe itp. 

Podany we wstępie przykład pa-
suje jak ulał do definicji pomnika 
przyrody. 

Pomnik przyrody może powołać 
Rada Gminy na podstawie stosow-
nej uchwały. Pismo skierowane do 

Burmistrza miasta Nowogard z po-
daniem lokalizacji i uzasadnienia, 
z dodatkowo wstępnie pomierzo-
ną średnicą, obwodem ( wartości 
te mierzymy na wysokości 1,30 m 
od ziemi) jest weryfikowane i przy 
wydaniu pozytywnej opinii przez 
odpowiedni wydział urzędu gminy 
przedkładane Radzie Gminy. 

Przypomnę tylko, że na terenie 
gminy mamy uznane 34 pomniki 
przyrody (32 drzewa i 2 głazy narzu-
towe).

Spośród drzew pomnikowych 
niewątpliwie najbardziej okazałym 
drzewem jest buk pospolity o ob-
wodzie pnia 750cm. Szanowni czy-
telnicy, czy wiecie o tym, iż buk ten 
jest oficjalnie uznany za najgrubsze 
drzewo w swoim gatunku w Polsce? 
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Spółdzielnia   Mieszkaniowa „Cisy”  
        z siedzibą w  Nowogardzie 

przy ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a 

informuje  że posiada 
do sprzedaży lokal mieszkalny, 

o  pow. użytkowej  74,30m2 , 
położony  na poddaszu  w budynku 

przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie 
  - stan deweloperski , cena 2.300zł/1m2

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie SM „Cisy”  
lub  pod nr tel. 091 3925261 lub kom. 697 104 578. 

reklama

Na co wydano 300 000 zł
Informację dla mieszkańców sporządziła – Halina Szawan – były jednoosobowy  

Zarząd- Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej,, Zdrowie” w Nowogar-
dzie

•	 Wiem jednak na pewno, że przez 
niektórych Radnych prowadzona była 
anty kampania informacyjna ( Dziennik 
Nowogardzki), która wprowadzała dez-
informację wśród  ludności co do zasad-
ności wprowadzanej działalności gospo-
darczej przez Fundację. 

4. W roku 2004 Urząd Miasta i Gmi-
ny w Nowogardzie przyznał Fundacji 
dotację celową na realizację zadań sta-
tutowych w 2004 r. w wysokości 150 000 
zł, a w 2005  roku 100 000 zł. Z otrzyma-
nych  150 000 zł zwróciłam do budżetu 
Gminy niewykorzystane 42 000 zł. Wy-
dawałam publiczne pieniądze zgodnie  
z przyjętym i zatwierdzonym w formie 
uchwały planem finansowo rzeczowym. 
Plan finansowo rzeczowy sporządziłam 
zgodnie z założeniami wprowadzenia 
beneficjentów do Systemu Ochrony 
Zdrowia,,MEDIMAX” Założenia zna-
ne były Burmistrzowi, Radzie Gminy, a 
także Radzie Fundacji. Pieniądze prze-
lewane były na konta podmiotów gospo-
darczych, które realizowały zamówienia . 
Każde polecenie przelewu zawierało mój 
podpis i kontrasygnatę upoważnionego 
członka Rady Fundacji. 

5. Nadzór finansowy i merytorycz-
ny zgodnie ze Statutem należy do Rady 
Fundacji. Taką też funkcję Rada pełni-
ła. Sprawdzała i zatwierdzała w formie 
uchwały  wszystkie sprawozdania fi-
nansowe i merytoryczne. Sprawozdania 
finansowe przekazywane były do Skarb-
nika Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
( łącznie z rachunkami), a do Wydziału 
Oświaty, Kultury i Zdrowia przekazy-
wałam sprawozdania merytoryczne z 
prowadzonej działalności. Rada Fundacji 
spotykała się przynajmniej raz w miesią-
cu. Wspólnie dyskutowaliśmy, zaprasza-
łam Prezesa,, Medimaxu” na spotkania w 
celu wyjaśniania ciągłych wątpliwości z 
funkcjonowaniem ich systemu. 

6. W sierpniu 2005 r. Fundacja kon-
trolowana była przez Komisje Rewizyjną 
Rady Miejskiej . Nie dotarły do mnie żad-
ne informacje o złym  lub niewłaściwym 
wydatkowaniu środków finansowych 
przyznanych  dotacji.

7. Sprawozdanie z działalności za rok 
2004 przesłane zostało także do Ministra 
Zdrowia, który ustawowo pełnił nadzór 
nad Fundacjami o profilu medycznym. 

Minister nie wniósł żadnych zastrzeżeń 
.Informuję, że prawidłowość corocznych 
sprawozdań corocznie jest weryfikowana 
przez Ministra Zdrowia co jest niezbęd-
nym warunkiem do znalezienia się na 
liście organizacji pożytku publicznego,  
łatwo to  sprawdzić. .Samorządowa Fun-
dacja Opieki Medycznej,,ZDROWIE” 
jest tam wpisana.

8. Na mocy prawa organem właś-
ciwym do ścigania przestępstw gospo-
darczych  jest prokuratura i sądy, które 
wydają wyroki   Jeżeli Pan radny Rafał 
Szpilkowski uważa,że dopuszczono się 
przestępstwa gospodarczego – pieniądze 
publiczne zostały wydane, czy też ukra-
dzione tam powinien się udać.

9. Wszystkim osobom, które mnie 
wspierały serdecznie dziękuję. Nie wy-
mienię nazwisk ponieważ nie chce pań-
stwa narażać na,,szpilomanię” i ponowny 
atak.

10. W ciągu mojej kadencji nikt, do-
słownie nikt z redakcji Dziennika No-
wogardzkiego, a także innych gazet nie 
zgłosił się do mnie z propozycją   udziele-
nia wywiadu w sprawie funkcjonowania 
Fundacji . Pan Rafał Szpilkowski, kiedy 
udzielono mi głosu na Sesji Rady Gmi-
ny wyszedł z sali obrad. Kiedy zostałam 
zaproszona przez Burmistrza na Komi-
sję Gospodarczą potraktował mnie jak 
intruza. Kiedy Przewodniczący nowej 
Rady Fundacji zaprosił mnie na zebra-
nie, Pana Szpilkowskiego i pana Szafrana 
nie było, a miałam wyjaśnić wiele spraw 
dotyczących funkcjonowania Fundacji w 
przeszłości. 

Zadziwiający jest fakt, że pisze się arty-
kuły w których szkaluje się ludzi nie sta-
rając  się dojść do prawdy. Formułowanie 
ocen na podstawie płytkich, jednostron-
nych opinii jest cechą ludzi, którzy chcą 
coś ugrać. Może zbliża się kampania 
wyborcza i stosując kampanię negatyw-
ną  - ,,lincz psychologiczny”,ostracyzm, 
kapturowe wyroki wobec znienawidzo-
nej władzy oraz osób pełniących funkcje 
publiczne,    szykujemy sobie elektorat . A 
nóż to my będziemy władzą, a zdezorien-
towani obywatele to zaakceptują.  Nie daj 
Boże…

Halina Szawan
PS. Stanowisko redakcji w tej sprawie 

podamy w następnym wydaniu „DN”

Informacja dla czytelników:
1. Prezesem jednoosobowego Zarzą-

du Fundacji,, Zdrowie „ byłam od lutego 
2004 roku do końca sierpnia 2005 roku, 
a nie jak sugeruje pani Dziwisz do chwili 
powołania nowego Prezesa w 2009 roku. 
W okresie luty – wrzesień 2004 r. funkcje 
tą sprawowałam społecznie. W związku z 
wysokimi kosztami związanymi z rejestra-
cją Fundacji oraz organizacją współpracy z 
Firmą Medimax Rada Fundacji przyznała 
mi wynagrodzenie miesięczne na umowę 
cywilno prawną w wysokości 2000 zł, któ-
re otrzymywałam od dnia 1.10. 2004 do 
31.08.2005 r., a więc za okres 11 miesięcy. 
Z dniem 1.09.2005r. złożyłam rezygnację 
z funkcji prezesa ze względu na trudności 
pogodzenia pracy zawodowej z wykonywa-
ną funkcją prezesa. 

2. Do  kompetencji Zarządu, zgodnie 
ze statutem należy:
•	 Kierowanie bieżącą działalnością 

organizacyjną i finansową
•	 Reprezentowanie Fundacji na ze-

wnątrz, w tym składanie oświadczeń 
woli
•	 Opracowywanie rocznych i per-

spektywicznych planów finansowych
•	 Przyjmowanie subwencji, daro-

wizn, zapisów i spadków
•	 Proponowanie struktury organiza-

cyjnej
3. Jak wyglądała moja praca:
•	 Byłam jednocześnie sterem, żegla-

rzem, okrętem.
•	  Przygotowywałam, wprowadzałam 

zmiany w statucie Fundacji ( w pierwszej 
wersji Fundacja mogła prowadzić tylko 
działalność gospodarczą  po zmianach  
również działalność pożytku publicznego 
na określonych ustawą regulacjach w tym 
częściowo płatne badania profilaktyczne). 
Rejestrowałam i zgłaszałam zmiany w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszyst-
kie  działania realizowane były zgodnie z 
procedurami określonymi prawem.
•	 Przeprowadziłam  badania ankie-

towe  wśród  ludności na temat zaintere-
sowania usługami specjalistycznymi oraz 
z pytaniem, czy Urząd Miasta zdaniem 
ankietowanych powinien partycypować 
w kosztach. Ponad 90% ankietowanych 
odpowiedziało, że tak. ( Wyniki badań 
ankietowych, opracowane przez Uniwer-
sytet Szczeciński, za darmo, zostawiłam 
w kasie pancernej biura Fundacji, myślę 
że leżą tam do dnia dzisiejszego) 
•	 Organizowałam  poradnie spe-

cjalistyczne, organizowałam siedzibę 
Fundacji i załatwiałam jej wyposażenie 
.Prowadziłam negocjacje z Dyrektorem 
Szpitala w sprawie ustalenia warunków 
funkcjonowania poradni oraz Fundacji  
ponieważ działalność Fundacji odbywa-
ła się na bazie Szpitala. Za udostępnienie 
pomieszczeń, media, Fundacja nie zapła-
ciła Szpitalowi ani jednej złotówki. Tak 
jest do dnia dzisiejszego. 

Opracowywałam i sporządzałam  bi-
znes plan Fundacji, opracowywałam 
plany finansowo - rzeczowe na rok 2004 
i 2005, które były przyjęte i zatwierdzone 
przez Radę Fundacji.
•	 Szukałam lekarzy, prowadziłam z 

nimi rozmowy na temat warunków za-
trudnienia, pisałam umowy kontraktowe. 
Początkowo było7specjalistów, w efek-
cie końcowym 14.Uruchomione zostały 
Poradnie: chirurgiczna, pediatryczna, 
alergologiczna, onkologiczna,laryngolo
giczna, dermatologiczna, nefrologiczna, 
neurologiczna, ginekologiczna, kardio-
logiczna. Podpisano umowę ze Szpitalem 
na korzystanie przez beneficjentów Fun-
dacji z badań laboratoryjnych, USG, prób 
wysiłkowych, badań RTG.
•	 W roku 2004 zorganizowałam ba-

dania profilaktyczne – mammografia,z 
badań skorzystało około 350 kobiet
•	 W roku 2005 z badań mammo-

graficznych skorzystało 357 kobiet, w 
tym 301 w wieku 50-60 lat. Za badania 
zgodnie z ustawą o organizacjach pożyt-
ku publicznego pobierane były częściowe 
lub całkowite opłaty. Kwota 18 zł wpłaca-
na była przez kobiety, których badania fi-
nansowane były przez NFZ.( wiek 50-59 
lat) Kwota 18zł stanowiła pokrycie kosz-
tów mammobusu(13 zł od osoby) oraz 
organizacyjnych Fundacji ( 5zł od osoby). 
Kobiety, które nie objęte były programem 
NFZ płaciły 63 zł.( 45 zł – koszty mam-
mografii + 13 zł mammobus+5zł orga-
nizacja) Na konto Szpitala onkologicz-
nego w Szczecinie – wykonawcy badań, 
przelane zostały pieniądze za badania i 
mammobus. Burmistrz pokrył koszty 
podłączenia mammobusu do sieci ener-
getycznej i wodociągowej, a także zużycia 
energii i wody. 
•	 Inne przeprowadzone akcje profi-

laktyczne to badania w kierunku chorób 
nowotworowych gruczołu krokowego 
u mężczyzn. Z badań skorzystało 38 
mężczyzn. Koszty lekarza pokryła firma 
Herbapol - za konsultację lekarską. Kosz-
ty badania PSA pokryli zainteresowani. 
Pieniądze wpłacali bezpośrednio wyko-
nawcy – Szpitalowi w Nowogardzie.
•	 Zorganizowany został wolontariat. 

W formie  wolontariatu pracowało na 
terenie Szpitala 10 młodych osób, wspo-
magali również organizacyjnie akcje 
profilaktyczne, brali udział w promocji 
Fundacji.
•	 Przygotowywałam informacje do 

prasy ( Dziennik Nowogardzki ) na temat 
działalności Fundacji i pozyskiwania be-
neficjentów. Organizowałam spotkania z 
mieszkańcami.
•	 W okresie mojej kadencji do Fun-

dacji przystąpiło 186 osób. Bardzo mało. 
Czy to kampania informacyjna była mało 
skuteczna, czy ludzie niechętni Fundacji 
z powodu płatnego uczestnictwa? nie 
wiem. 
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

�9-12.01.2009 r. 

reklama

reklama

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów oraz ich 
Rodzin przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

ogłasza zapisy na wycieczkę w góry 
w okolice Wisły w miesiącu maju. 

Wszyscy chętni mogą zgłaszać się w celu potwierdzenia swojego uczest-
nictwa wraz z dokonaniem przedpłaty 100 zł od osoby. Zapisów i wpłaty 
można dokonać w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 w pomieszczeniu Za-
rządu. Termin wpłat do 30.01.2009. Kontakt telefoniczny 091 39 26 077,
0518 546 950, 0601 750 697.

Przewodniczący Zarządu Koła, 
członek K.Zw. EiR Zarz. 
Główny Jerzy Tębłowski

Czytelnicy piszą
Uwagi do artykułu z wypowiedzią 
radnego Roberta Czapli

Moim pierwszym wrażeniem po przeczytaniu w/w artykułu był niesmak 
i gniew – złość na jego termin wydania i charakter artykułu pisanego ręką 
młodego polityka! Tak wyraźnie to trzeba podkreślić, że tyle populizmu 
politycznego naraz nie czytałam od ostatniej „Harcowiady”. Radny Ro-
bert Czapla z racji pełnionej funkcji w RM i zawodowego wykształcenia 
ekonomicznego popełnia nie „świadomie” błędy co do funkcji i roli skarb-
nika  w gminie. Nie mogę przejść obojętnie wobec tego faktu, ponieważ 
tutaj kształtują się – w mediach również – świadomość innych mieszkań-
ców – młodych ludzi, chcę podzielić się spostrzeżeniami z innymi osobami. 
Nie uczestnicząc w sesjach RM nie oceniam pracy radnych, ale świado-
mość mieszkańców jest opierana o informację z prasy lokalnej – również. 
Należałoby najpierw zacytować zdanie, że rolą skarbnika jest wykonanie 
dokumentów finansowych i zamknięcie tego w ramy księgowej ewidencji 
i budżetu. Rozumiem, że projekt budżetu proponuje burmistrz przy współ-
pracy z Radą Miasta i przedkłada do uchwalenia radzie. Kwestionowa-
ny przez Pana sposób dzielenia pieniędzy z budżetu jest moim zdaniem 
kontynuacją metod z poprzednich, odległych kadencji i nie widzę różnic 
w tym temacie. W polityce kadrowej również. Wybór pomiędzy hojnym 
burmistrzem za 200 tys. a zwolennikami budowy padliniarni  w Glicku jest 
nieporównywalny i samo -  przemawia, że tego rodzaju zakład jest nie do 
wybaczenia decydentom za zgodę, w obecnej sytuacji – przez wyborców. 
Temat plaży miejskiej uważam zachwyt demagogii dla mieszkańców – wy-
borców. Całą prawdę znają nieliczni – tak sądzę. Jeśli radny Rafał Szpil-
kowski „majstrował” przy budżecie – finansach od roku, więc pytam kto 
decydował o budżecie przez poprzednie lata, że gmina jest tak zadłużona? 
Kto „majstrował”, że uzbrojone , atrakcyjne działki budowlane sprzedają 
się w porze urlopowej Rady np. Os. Gryfitów. Radny nie musi się znać na 

finansach. Wystarczy, że logicznie myśli, czego Panu również życzę. Mam 
wrażenie, że parcie dla władzy i samorządowej posady odbiera racjonal-
ne skojarzenia. Wszystko będzie w swoim czasie – wiedza + uczciwość + 
prawda + doświadczenie, a sukces gwarantowany – życzę tego Panu rów-
nież. Czy gminie potrzebna jest Lewica? Sądzę, że znaczna część miesz-
kańców jest poza partiami politycznymi – bezstronna. Gminie na pewno 
potrzebni są radni, którzy są mądrzy w ocenie danej sytuacji – mądrością 
narodu, sumienni, rzetelni, uczciwi, z wysokim morale etycznym. Życzenia 
Noworoczne składał Pan w imieniu Klubu Radnych Lewicy, więc aby stały 
się spełnione, to proszę podjąć działania, zrobić wszystko, co możliwe, aby 
naprawić błąd w decyzji kolegów min. z klubu, aby nie powstał w Glicku 
zakład typu utylizacja padliny, czy zanieczyszczeń chemicznych. Jeśli za-
kład nie powstał 8 lat temu, gdy było wysokie bezrobocie, a każda oferta 
pracy była przyjmowana jako zbawienie, obecnie sytuacja jest inna i inne 
wymagania, więc warunki powinny być spełniane naszych oczekiwań, 
a nie tylko oferentów zainteresowanych doraźnym zyskiem. Mieszkańcy 
potrzebują godnych warunków w pracy i godnego traktowania. Sądzę, że 
mylone są pojęcia: rządzić i zarządzać – to nie jest tożsame i może wpro-
wadzać w błąd świadomość mieszkańców. Ja rozumie to tak, że rządzić to 
można tylko swoim majątkiem, firmą, z pełną odpowiedzialnością prawną 
i finansową za decyzje. Zarządzać, to inaczej wykonywać wolę właścicie-
la. Więc Pan póki co, gminą można tylko zarządzać, tzn. wypełniać wolę 
mieszkańców – wyborców.   

Pozdrawiam z życzeniami zrozumienia dla tematu
Halina Saja

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

C.O., WOD.- KAN., GAZ

Tel. 697 914 690
508 055 569

FUH „TRRREK”
mYJNIa rĘCZNa 

I aUTOmaTYCZNa
WarSZTaT:
- geometria kół
- zbieżność kół
- wymiana klocków  
   hamulcowych
- wymiana oleju, itp.

ul. armii krajowej ��
Nowogard

Czynne 8.00 - 18.00
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Działania kontrolno – represyjne kryptonim „Dyskoteka”

Sobotnia noc  
w Nowogardzie

Ta noc zapowiada się ciekawie. Trwa karnawał, miasto się bawi. Zgodnie z 
umową o godzinie 20.00 stawiam się na Komisariacie. Dziś ma odbywać się 
ogólnopowiatowa akcja policyjna, mająca na celu kontrolę dyskotek i nie tyl-
ko, pod kątem narkotyków. Z Komisariatu odbierają mnie Kierownik Referatu 
Prewencji Krzysztof Saniuk oraz Kierownik Referatu Kryminalnego Marcin 
Kraszewski. Wsiadamy do nieoznakowanego opla i... wyruszamy na miasto. 

zadzwonili do mnie z radia i prosili, 
żebym zdał relację ze zdarzenia. W 
pewnym momencie reporter mówi: 
Proszę mówić wyraźnie, jest Pan na 
antenie. Dopiero zacząłem się ją-
kać. Była też, ładnych parę lat temu 
taka sekta, która ubzdurała sobie, 
że ludzie stanowią dla kosmitów 
części zamienne. To było jak jeszcze 
pracowałem w Szczecinie. Znaleź-
liśmy któregoś dnia zwłoki znane-
go lekarza. Miał wycięte genitalia. 
Zrobili mu toprawdopodobnie „na 
żywca””- wspomina „Sosna”. 

Za chwilę mamy kolejne wezwa-
nie. Zakłócenie ciszy nocnej w po-
bliskiej wsi. „Już po 22? - śmieją się 
chłopaki -  To u nich normalne.” Na 
parterze bloku już czekają sąsiadki. 
„Proszę zobaczyć, co oni wyprawia-
ją. Ja mam małe dziecko, powinno 
już spać.” „Tu się nie da wytrzy-
mać!.” – dodaje druga z kobiet. „Za-
pomniała jak sama się awanturo-
wała po pijanemu.” – szepce Sosna. 
Policjanci podejmują interwencję. 
A na piętrze klatki schodowej dzie-
ją się cuda. Konkubent jednej z pań 

wynosi pralkę. Wyprowadza się. 
Rozhisteryzowana pani wychyla się 
przez poręcz i wyzywa stojące na 
dole kobiety. Przez dłuższą chwilę, 
trwa barwna słowna utarczka. Pi-
jana pani tak mocno się wychyla, 
że boję się, iż spadnie. „Mówisz, że 
moja matka się wtrąca? To zobacz,  
co twoja robi, zobacz co robi ta...” 
– krzyczy. Konkubent natomiast 
spokojnie oczekuje na rozwój wyda-
rzeń. Po chwili wszyscy wchodzimy 
do mieszkania. Policjanci wyjaśniają 
sytuację. W mieszkaniu przebywają 

jeszcze rodzice rozhisteryzowanej  
pani. „On mnie bije – krzyczy ona 
– niedawno wyszedł z więzienia. 
Powinni go z powrotem zamknąć. 
Zabrał mi 100 złoty! Kupił mi kurt-
kę i porwał!” „To prawda – potwier-
dza matka – tak jest jak mówi.” Po 
jakichś dwudziestu minutach sytua-
cja zostaje opanowana.  

Przez radiostację dowiadujemy 
się, że na trasie Nowogard – Świer-
czewo zdarzył się wypadek. Miejsce 
zdarzenia zabezpieczają kierownicy. 
Musimy podjechać do szpitala, aby 

 Policjanci uważnie przyglądają się 
okolicom sklepów spożywczych. Na 
ul. Bema wysiadamy z auta i robimy 
mały rekonesans. Owszem, pod jed-
nym ze sklepów stoi młodzieniec, 
dzierżący w ręce piwo. Mamy pierw-
sze wykroczenie z Ustawy o Przeciw-
działaniu Alkoholizmowi. Chłopak 
zostaje pouczony, co do następstw 
nieprzyjęcia mandatu. Zgadza się 
oczywiście na jego przyjęcie. W celu 
nałożenia mandatu  trzeba wezwać 
policjantów „mundurowych”. Na 
miejsce zajeżdżają oznakowanym 
radiowozem Jarosław Sosnowski i 
Artur Pierzchowski, jak mówią, re-
ferenci OPI. Mandat za picie alkoho-
lu w miejscu publicznym opiewa na 
100 złotych. Po wypisaniu mandatu, 
przesiadam się do radiowozu.

Dojeżdżamy do pierwszych świa-
teł i policjanci włączają sygnały 
świetlne, zatrzymując przejeżdżają-
cy przed nami skrzyżowanie samo-
chód. Przejechał na pomarańczo-
wym świetle. Auto zatrzymuje się 
na parkingu obok kościoła. Siedzi 
w nim trzech mężczyzn. Kierowca 
nerwowo wyciąga dokumenty. Od-
bywa się  kontrola dokumentów i 
telefonów komórkowych, czy nie są 
kradzione. Po zakończonych czyn-

nościach wsiadamy do auta. Jaki 
mandat? – pytam. „300 zł i sześć 
punktów karnych.” – spokojnie wy-
jaśnia Artur Kierzkowski. 

Przez radiostację słychać wezwa-
nie do akcji. Biała Jetta uciekła przed 
kontrolą policyjną. Radiowozy usta-
wiają się na wszystkich możliwych 
wylotach polnej drogi, w którą wje-
chał samochód. Wysiadamy, czeka-
my. Wraz z Jarkiem zapalamy papie-
rosa.  „Praca w Policji? – mówi Jarek 
-  Zdarzają się ciekawe sytuacje. Na 
przykład, zwróciłem uwagę czło-
wiekowi, u którego po raz kolejny 
w tym tygodniu byłem na interwen-
cji, że ma nadal pogięte okulary. 
Bardzo się zdenerwował i zapowie-
dział, że złoży na mnie skargę.”

Jetta znikła, więc ruszamy dalej. 
Kolejne wezwanie od kierownictwa. 
Znów spożywanie alkoholu w miej-
scu publicznym. Na 3 – go Maja 
dwóch chłopaków i dziewczyna. 
Ukarany ma zostać,  jeden z chło-
paków. Nie jest z tego powodu zbyt 
szczęśliwy. Po wypisaniu mandatu 
natychmiast udaje się do pobliskiego 
sklepu. Chyba musi się odstresować. 
„Albo, widziała Pani kiedyś zwło-
ki bez głowy? Mi się zdarzyło. Ale 
najgorsze w tym wszystkim było, że 
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podrzucić alkomat policjantom, 
którzy odwieźli tam poszkodowane-
go w wypadku mężczyznę. Istnieje 
podejrzenie, że to on prowadził i że 
jest nietrzeźwy. Potem wyjaśnia się, 
że pechową Astrę prowadziła jego 
córka. Wracamy do patrolowania 
miasta. Pod Przystanią w miarę spo-
kojnie. Tylko dwóch młodzieńców 
ma pecha. Zauważamy, że piją obok 
auta alkohol. Znowu po stówce. 
„To najgorsze piwo w moim życiu, 
– mówi jeden z nich -  dobrze, że 
skończyłem osiemnastkę...”

Nagle dostajemy powiadomienie, 
że na trasie Nowogard – Świerczewo 
zdarzył się kolejny wypadek. Pędzi-
my na sygnale na miejsce zdarzenia. 
Przed nami jedzie karetka. Na miej-
scu jest już Straż Pożarna. Strażacy 
rozcinają samochód. Inaczej nie da-
łoby się wyciągnąć kierowcy. Jest zu-
pełnie „zaklinowany”. Auto wygląda 
makabrycznie. Po wydobyciu kieru-
jącego, okazuje się, że on też. Każdą 
z nóg, ma wyłamaną w inną stronę. 
Jest nieprzytomny. Strażacy z pomo-

cą Ratowników Medycznych ostroż-
nie układają go na noszach i przeno-
szą do karetki, gdzie błyskawicznie 
rozpoczyna się akcja ratowania ży-
cia. Opatrywane są nogi rannego, 
lekarz wykonuje resuscytację, po-
nieważ ma obfite krwawienie z jamy 
ustnej. Przejęci Strażacy zaglądają 
do karetki – „Co z nim będzie?” W 
pewnym momencie okazuje się, że z 
rozbitego auta wycieka paliwo. Trze-
ba zabezpieczyć miejsce przed zapa-
leniem. Strażacy sprawnie wykonują 
swoje czynności. Karetka odjeżdża. 

„Nadjechał z naprzeciwka z dużą 
prędkością. – mówi Marcin Kra-
szewski, Kierownik Referatu Krymi-
nalnego – Szczęście, że na nas nie 
wpadł. Chyba się przestraszył, jak 
zobaczył radiowóz i zaczął gwał-
townie hamować.” Ponieważ wy-
padek był poważny, musimy czekać 
na technika policyjnego. W między-
czasie na miejscu zdarzenia pojawia 
się dziewczyna poszkodowanego. 
Wraca na piechotę z pracy w Nowo-
gardzie. Narzeczony miał po nią wy-

jechać. Nie wie, co się stało. Zostaje 
poinformowana, że narzeczonego 
odwieziono do szpitala. Nie jest to 
przyjemna informacja...

Pojawiają się technicy. Kierowni-
cy Saniuk i Kraszewski odwożą na-
rzeczoną pechowego kierowcy do 
domu. My też pomału możemy od-
jeżdżać. Czekamy jeszcze, aż samo-
chód zostanie załadowany na lawetę. 
Strażacy zaczynają uprzątać miejsce 
zdarzenia. Wracamy na komisariat, 
aby Policjanci mogli sporządzić pro-
tokoły, z dzisiejszych zdarzeń.

Oczywiście zostaję na dyżurce. 
Dzisiejszy dyżur pełnią aspirant 
Zbigniew Zajda – 18 lat służby oraz 
pomocniczo, asystent prewencji Ro-
bert Krzak – 22 lata pracy. Telefony 
się dosłownie urywają. Co chwilę 
ktoś zgłasza, że trzeba sprawdzić do-
kumenty lub telefon. Przed godziną 
trzecią nad ranem robi się spokoj-
niej. Większość patroli zjeżdża się, 
aby sporządzić dokumentację. Po 
trzeciej zjawiają się „moi” chłopcy. 
Dokumentacja wykonana. Możemy 
ruszać dalej. 

Ponownie zjawiamy się pod Przy-
stanią. Na nasz widok, kilkuosobo-
wa „ekipa” samochodu na obcych 

numerach, wpycha auto na parking. 
„Pewnie kierowca coś wypił?” – de-
dukujemy i postanawiamy poczekać 
w ukryciu, aż ruszą. W pewnym 
momencie, przejeżdża przed nami 
rozpędzone BMW, jadące w kie-
runku Szczecina. Ruszamy za nim.  
Z zatrzymanego wkrótce samocho-
du, wysiada blondwłosa piękność. 
Kierowca, niestety musi zostać. Nie 
jest z tego zadowolony. Jest trzeźwy. 
Dostaje za to,  stuzłotowy mandat, 
za brak gaśnicy. „Mnie to nie rusza 
– mówi – tylko mniej wypiję.”  Wra-
camy pod Przystań. Z za zakrętu wy-
jeżdża czerwone BMW. „On nie ma 
uprawnień.” – mówi Sosna. Na nasz 
widok, jak to określają Policjanci, 

kierowca BMW dostaje „małpiego 
rozumu”. Zaczyna uciekać. Ruszamy 
za nim na sygnale. Droga na Długo-
łękę jest pokryta resztkami śniegu, 
miejscami przymarza. Uciekający 
jednak nie zwraca na nic uwagi. 
Ze względu na trudne warunki at-
mosferyczne i bezpieczeństwo w 
okolicach Jenikowa zaprzestajemy 
pościgu. „I tak go kiedyś złapiemy.” 
– podsumowują policjanci. 

Jest po czwartej rano. Zaczynam 
mieć dość tej nocnej eskapady. „Noc 
się jeszcze nie skończyła.” – oświad-
cza Jarek. Jedziemy jeszcze pod Przy-
stań. Faktycznie, z lokalu wytaczają 
się ostatnie niedobitki. Trwa szar-
panina. Jakaś dziewczyna krzyczy, 
żeby odczepić się od jej chłopaka. W 
pewnym momencie rozpoczyna się 
bójka. Słychać trzask, rozbijanej na 
głowie butelki. Policjanci wyskakują 
uzbrojeni w pałki z auta. Rozpędza-
ją awanturującą się młodzież. Ktoś 
ucieka. Reszta pakuje się do samo-
chodu. „Mieliśmy się dziś z nimi...” 
– mówią ochroniarze. Aha. Podczas 
bójki Sosna nie wypuścił mnie z auta, 
bo: „Mogło być niebezpiecznie...”

W sobotniej akcji udział brały 4 
oznakowane samochody, 2 nieozna-

kowane, Straż Graniczna oraz pies 
tropiący narkotyki z opiekunem. 
Wylegitymowano 84 osoby, skontro-
lowano 18 pojazdów, 5 bagaży, 26  
telefonów komórkowych, 2 dyskoteki 
i 6 lokali gastronomicznych. Wręczo-
no 8 mandatów karnych i 6 z Ustawy 
o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. 
Skierowano 2 wnioski do sądu. W ak-
cji udział brało 8 umundurowanych 
policjantów prewencji, policjantów 
kryminalnych – 8 oraz 2 pracowni-
ków Straży Granicznej.

Wiadomość z ostatniej chwili. Po-
szkodowany w sobotnim wypadku 
Piotr L. zmarł w gryfickim zpitalu.

Ewa Dziwisz 
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NIerUCHOmOŚCI
• KREDYT HIPOTeCZNY – oferty banko-

we. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 

Gryficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 

ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 
m kw przy ul. Zamkowej, częściowo 
umeblowane, cena 225 tys. Tel. 880 34 
17 34.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. zł. 
Tel. 091 39 �� 087. 

• Poszukuję do wynajęcia lokalu 
na mało uciążliwą działalność ga-
stronomiczną w Nowogardzie. Tel. 
�93 8�8 �0�.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 
m kw po kapitalnym remoncie. Tel. 0515 
171 584, 507 023 080.

•  Dobra Nowog. – Sprzedam dom jed-
norodzinny w zabudowie bliźniaczej, 
murowany, parterowy z mieszkalnym 
poddaszem, częściowo podpiwniczo-
ny, pow. użytk. 97,5 m kw (4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój i ganek), 
garaż, bydunek gospodarczy. Działka 
2.420 m kw. tel. 784 088 261. 

•  Poszukuję garażu do wynajęcia 
na ul. Bema lub leśnej od zaraz. 
�93 1�8 117. 

•  Szukam do wynajęcia garażu, z prądem. 
Tel. 511 178 323. 

•  Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3-
pokojowe, 80 m kw, ul. Boh. Warszawy 
tel. 698 548 788. 

•  Wynajmę powierzchnię 100 m kw, 
w centrum Nowogardu na miesz-
kanie bądź lokal użytkowy tel. 
��� �01 �0�. 

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w 
Słupcy k./Konina na kawalerkę w No-
wogardzie. Tel. 607 427 115.

• Kawalerka do sprzedania, bezczynszo-
wa. Tel. 665 359 497.

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m kw, II 
piętro w domu wolnostojącym. Tel. 091 
39 23 209.

• Sprzedam 2 działki z możliwością 
przekształcenia na budowlane 50 i 49 
arów w Ostrzycy. Tel. 091 419 10 70, 
607 647 102.

• Wynajmę mieszkanie 3 lub 2 pokojowe 
(po remoncie) na dłuższy okres czasu. 
Tel. 693 850 197.

• Sprzedam dużą działkę budowlaną 981 
m kw w Nowogardzie. Tel. 507 023 231, 
091 39 20 057.

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu. Tel. �9� 770 7��.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 
20.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-

we umeblowane w Nowogardzie. Tel. 
509 530 073.

• Nowogard, ul. Boh. Warszawy – pół 
domu – góra, 4 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, poddasze do adaptacji, 380 tys. do 
negocjacji. 501 307 666.

• Ziemię rolną 1 ha i 3 ha na wyjeździe z 
miasta, możliwość zabudowy, 17 zł/ m 
kw. 502 103 432.

• Nowogard 4 km działka 23 ary pod bu-
dowę i ziemię rolną tanio sprzedam. 
889 133 882.

• Ziemia rolna w Kościuszkach k/ Nowo-
gardu do wydzielenia 16 zł/ m kw. Tel. 
501 610 130.

• kUPIĘ TaNIO OkaZYJNIe kIlka Hek-
TarÓW ZIemI lUB maŁe GOSPODar-
STWO. 889 133 88�.

• Ziemia rolna w Kościuszkach k/ Nowo-
gardu do wydzielenia 16 zł/ m kw. Tel. 
696 067 254.

• Sprzedam górę domku. Tel. 091 39 208 
66.

mOTOrYZaCJa
• KREDYT NA aUTO – oferty bankowe. 

Tel. 695 770 724.
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok prod 

grudzień 2004, bordowy metalik, prze-
bieg 118 000 km, zadbany, książka ser-
wisowa, 1 właściciel w Polsce i w Niem-
czech, w Polsce od lutego 2008, NOWE: 
klocki i tarcze hamulcowe przód i tył, 
kompletny rozrząd, opony letnie 16”, 
duży przegląd klimatronic, bezwypad-
kowy, cena 42 000 zł, tel: 0605 522 340.

•  Zimówki 2 – 100zł, letnie 4 - 200zł, 
225/55/16-Michelin. Audi 100, gaz, 
kombi, 1993; Escort 1,3 gaz, 1990 na 
części. Tel. 500 82 64 64. 

• Sprzedam Mercedes MB 100, diesel, 1988 
r., 9 miejsc lub 800 kg, stan dobry, cena 
6500 zł do negocjacji. Tel. 696 04 48 33.

• Sprzedam VW Golf III, rok prod. 
1993, poj. 1,8 + gaz, sportowe za-
wieszenie, wydech, wspomaganie 
kierownicy, �xairbag, sportowe sie-
dzenia eDITION, do malowania. Cena 
�000,00 zł. Tel. �03 �1� �97. 

• Ford Galaxy po wypadku, 2002r., plus 
części sprzedam. Tel. 783 678 674. 

• Renault Twingo, po blacharce, do lakie-
rowania i poskładania, zarejestrowany 
tel. 783 678 674. 

• Mitsubishi Carisma 1,9 TD, 1998 r., 235 
tys. km, 90 KM, centralny zamek, hak, 
klimatyzacja, poduszka powietrzna, ra-
dio + cd, komputer pokładowy, wpspo-
maganie kierownicy, dodatkowo alufel-
gi z oponami letnimi i zapasowy kluczyk 
z pilotem. Tel. 601 230 332.

• Sprzedam Honda Civic 1,4, 1997 r., cena 
8700. Tel. 600 228 038.

• Sprzedam opony do samochodu cię-
żarowego w rozm. 11.00 r �0 7 szt. na 
felgach, � sztuki luzem. �09 1�� 1��.

• Sprzedam tylne ramię do koparko-ła-
dowarki Ostrówek, łyżka kopiąca szer. 
0,� m z zębami. Tel. �09 1�� 1��.

• Sprzedam Opel Astra hatchback, 1,4i, 5 
drzwi, 1993 r., kolor czerwony, szyber-
dach, alufelgi, przegląd do IX.09 r., cena 
do uzgodnienia. Tel. 880 493 551 lub 
886 383 864.

• Sprzedam Toyota Yaris 2003 r., diesel 
1,4. Tel. 607 288 835.

rOlNICTWO
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki Bryza i Wineta. Tel. 

091 39 18 316.
•  Sprzedam ziemniaki jadalne Olchowo 

62 przy „CPN”. Tel. 091 39 21 691. 
• Sprzedam Ciągnik URSUS 385 oraz łu-

bin słodki tel. 668 316 103. 
• Sprzedam ciągnik ZeTOr 1� 1��, po 

remoncie kapitalnym, nowe opony, 
stan bardzo dobry. Cena do uzgod-
nienia. Tel. �09 930 1�1. 

 
USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0�0� 373 1�3.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0�0� 
�1� ��1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�0� 
373 1�3.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0�0� 373 1�3.

• maSaŻ. 0�93 1�� �79.
• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 �07 1�.
• KREDYT GOTÓWkOWY – oferty banko-

we. Tel. 695 770 724.
• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. �03 �0� 
0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• mIX remONTOWO-BUDOWla-
NY – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
�07 9�1 703.

• remonty mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. �0� 373 1�3.

• NaPraWa rTV Sawicki, K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Usługi samochodowe: blacharstwo – la-
kiernictwo i mechanika samochodowa. 
Kompleksowa diagnostyka elektroniki 
i mechaniki pojazdu. Tel. 723 844 223, 
696 845 758.

• Docieplenia budynków zewnętrznie 

i wewnętrznie, malowanie, szpach-
lowanie, regipsy, hydraulika, elek-
tryka, glazura, terakota, ekskluzyw-
ne wykończenia wnętrz, szpachle 
dekoracyjne i inne. Tel. �09 �0� ��1, 
�0� 1�8 ��8, 78� 188 1�7, 
�97 �1� 803.

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 66.
• Tynki maszynowe, regipsy. 

�00 �7� 311.
• PrOFeSJONalNY WIZaŻ - makIJaŻe: 

ŚlUBNe, DZIeNNe, WIeCZOrOWe, 
OkOlICZNOŚCIOWe. NOWe TreNDY 
makIJaŻU STUDNIÓWkOWeGO! Tel. 
783 �9� 80�.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz, 
dachy. Szybko, tanio, solidnie. Tel. 
697 612 803, 784 188 147, 603 621 714.

• TIPSY – ŻelOWe – TaNIO. Tel. �09 �� 
�3 3�.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie, znoszenie. 696 138 406.

• TIPSY, makIJaŻ, SZTUCZNe rZĘSY. 
�97 �08 391.

• Profesjonalne obróbki blacharskie i 
dachy papowe. 7�3 ��8 ��3.

• Videofilmowanie na płytach DVD – na 
różne okazje. Tel. �00 ��3 1��.

• Hydraulika, centralne ogrzewanie 
– awarie. Tel. �00 ��3 1��.

• Panele podłogowe – kładzenie. Tel. 
�00 ��3 1��.

 • Usługi ogólnobudowlane: panele, regip-
sy, malowanie, szpachlowanie, kładze-
nie płytwk, ocieplanie poddaszy, prace 
wykończeniowe, itp. Tel. 693 021 097.

• remonty. �08 9�0 13�.
• Wynajem 9 osobowych komforto-

wych busów, kraj – zagranica, ceny 
umowne. Tel. 7�8 3� �8 31.

•  Korepetycje z j. angielskiego – poziom 
podstawowy, gimnazjum, matura, 18 
zł/godz. Tel. 781 228 441.

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268. 

•  Usługi hydrauliczne �00 38� �1�. 
•  Dachy tel. 696 07 07 08. 
•  Usługi remontowo budowlane tel. 0696 

070 708. 
• Remonty, malowanie, szpachlowanie, 

glazura itp. tel. 505 361 971. 
•  Wykonam usługi minikoparką – prace 

ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• BrUk – lIN – usługi brukarskie oraz 
ogólnobudowlane. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607 083 893, www.bruk-linno-
wogard.pl.

• Tłumaczenia tekstów (prace dyplo-
mowe, teksty specjalistyczne, tech-
niczne, itp.) z języka angielskiego na 
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 13

ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SPrZeDaŻ CZĘŚCI 

NOWYCH I UŻYWaNYCH

AUTO – TOP
U nas w sprzedaży:

- szyby samochodowe / montaż szyb
- części blacharskie i mechaniczne
- opony, wymiana oleju gratis
Nowogard, ul. 091 39 20 131 

kom. 0601 860 716

Wynajmę 
komfortową halę 

ogrzewaną ok. 700 m kw z biurami 
i pomieszczenia gospodarczo-sa-
nitarne, włącznie z terenem 0,5 ha 
w Nowogardzie. Tel. 668 989 393.

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 1��

reklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Przewozy  
zagraniczne  

pod adres
Tel. 508 301 853

Dortmund, Kolonia i inne

polski i odwrotnie. Cena tłumacze-
nia 30 zł za stronę a�. Przy większej 
ilości materiału cena do negocjacji. 
Tel. �0� 800 779, �08 ��� �9�; email: 
tlum@czenia.org.

• Chcesz wyjść, wyjechać, nie masz co 
zrobić z dzieckiem lub starszą osobą? 
Zadzwoń. 666 253 146.

• Wolny pojazd do 1,� t Nowogard 
– Szczecin od �.00 do 8.00 i Szczecin 
– Nowogard od 17.30 do ��.00 w dni 
robocze. Tel. �91 8�1 3�1.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. �� 77 8�  333.

• „DUR-DACH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

PraCa
• Potrzebne panie do opieki w Niem-

czech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika i la-

kiernika samochodowego na bardzo 
dobrych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 602 474 266.

• Restauracja Oskar zatrudni kucharkę. 
Tel. 602 474 266.

• Szukam opiekunki do 2-letniego dzie-
cka. 600 503 794. 

•  Kobieta 27 lat, prawo jazdy kat B, 
wykszt. średnie, podejmie pracę tel. 
510 322 325.

• Zatrudnię na budowie przy regipsach. 
Tel. 608 817 214.

• Poszukuję opiekunki do 2,5 letniej 
dziewczynki. Tel. 604 77 55 63.

INNe
• kreDYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@

vp.pl
• Sprzedam tanio pościel z wełny ow-

czej, nową, firmy „WOOLMARK”. Tel. 
606 235 584.

•  Sprzedam TV �1 lg cena ��0 zł. tel. 
�0� ��� 3�0. 

•  Sprzedam aparat fotograficzny FUJI 
FIlm FINe PIX ���00, gwarancja. 
Cena 1100,00 zł. Tel. �0� ��� 3�0.

• Sprzedam wersalkę, stan bdb, cena 
380 zł, �0� ��� 3�0.

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
�0� �7� 908.

• Sprzedam biurko białe, dł. 111 cm, 
szer. �� cm, wys. 8� cm – dwie szu-
fladki i � półeczki po prawej stronie. 
Tel. 091 39 �07 1�. 

• Tanio! Sprzedam solarium ERGOLINE 
500 oraz wyposażenie salonu kosme-
tycznego oraz lokal 30 m kw. 525 zł mie-
sięcznie. Tel. 696 044 833. 

•  Pilnie potrzebna kuchnia węglowa typ 
westfalka, nieodpłatnie, dla osoby w 
trudnej sytuacji. Tel. 510 840 205. 

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego tel. 091 �18 8� �8, �03 39 
93 ��. 

•  Owczarki niemieckie, duże szczenięta, 
czarno – podpalane, po rodzicach ro-
dowodowych, ojciec szczeniąt – wnuk 
podwójnego zwycięzcy świata – sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828. 

•  Sprzedam fotel skórzany, regulowany 
pilotem, prawie nowy. Cena 500 zł. Tel. 
091 426 14 34. 

•  Sprzedaż drewna opałowego iglaste-
go tel. �09 930 1�1.

• VaIllaNT – części zamienne do pie-
ców gazowych c.o. różne, nowe i uży-
wane, pompy, czujki nagrzewnice. 
Tel. 0�91 �8� 77�.

• PIeCe gazowe c.o. Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł 
oraz ogrzewanie + ciepła woda /dwu-
funkcyjne/ cena 1�00 zł, gwarancja 
serwisowa. Tel. �91 �8� 77�.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, kuch-
ni wiszące firmy niemieckiej VaIl-
laNT, wersja świeczkowa ��0 zł mało 
używane, gwarancja serwisowa. 
�91 �8� 77�.

• elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-�1 kW, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, baru, 
pubu, cena 1�0 zł. 790 ��0 ��0.

• Sprzedam szczenięta Husky. Tel. 
605 930 425.

• Sprzedam łóżko piętrowe i łóżko sypial-
niane. Tel. 662 125 370.

• Sprzedam drewno kominkowe 1 m3/ 80 
zł – brzoza, olcha, osika. Tel. kont. 697 61 
02 23.
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akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGarD

www.autopart.pl

OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

wysokie kwoty przy niskich dochodach
bez zabezpiecze bez US i ZUS

NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE
WST PNA DECYZJA KREDYTOWAW 1MINUT

72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe
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 Witamy wśród nas...

Ponadto w Szpitalu w Nowogar-
dzie urodziło się 1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane personal-
ne nie zostały opublikowane ze 
względu na brak zgody rodziców

W obiektywie Jana korneluka  - Spotkanie opłatkowe  
                                      w Civitas Christiana

Córka Ewy i Rafała 
Szproch ur. 19.01.09 
z Rogowa

Syn Moniki 
Wipplinger 
ur. 22.01.09 
z Nowogardu

Syn Elżbiety Panasiuk 
ur. 26.01.09 
z Dobropola

Szachowe 
Ferie

W niedzielę 25 stycznia rozegrano 
turniej szachowy „Zimowe Ferie 
2009”.

W kategorii juniorów zwyciężył 
Henryk Sokulski, a w kategorii Open  
Paweł Taberski przed Damianem Ku-
lakiem i Michałem Sokulskim.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
puchary.

Jan Tandecki
(opr.red LMM)
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Obrazowo rzecz ujmując, można byłoby tu przy-
toczyć przykład z kraju wprawdzie odległego, ale 
z czasów nam współczesnych. Oto w Zimbabwe, 
kraju afrykańskim rządzonym przez krwawego 
dyktatora – prezydenta Mugabe – inflacja osiągnęła 
poziom jeden z najwyższych w historii świata. Mie-
sięczna inflacja w październiku br. wynosiła tam 
ponad 13 miliardów proc. i ceny podwajają się co 32 
godziny. Przy tym poziomie inflacji pieniądz prak-
tycznie nie istnieje, bo ludzie towar wymieniają na 
towar lub rozliczają go w obcej walucie. Jeśli ktoś 
przed rokiem pojechał jakimś cudem do Zimbabwe 
na wakacje i zabrał stamtąd miejscową walutę, to 
już po wylądowaniu w Polsce była nic niewarta.

Pieniądz może się stoczyć

Po pierwszej wojnie światowej podobnie było 
i w Europie. Pieniądz zastępowały kartki udają-
ce banknoty, dzisiaj zwane notgeldami. Czasami 
kupuję sobie co ciekawsze notgeldy na aukcjach 
internetowych, oprawiam w ramki i wieszam na 
ścianie, bo niektóre są prawdziwymi dziełami 
sztuki. Przypominają, jak nisko może się pieniądz 
stoczyć i uświadamiają, że o pieniądz trzeba dbać, 
mądrze go lokując lub inwestując. Nawet z pozoru 
silna waluta z czasem – niezauważalnie – może 
zupełnie stracić na wartości. Dobrym przykładem 
może być dolar. 

Wiara w dolara utrzymywała się w naszym spo-
łeczeństwie bardzo długo. Pewien mój znajomy, 
lekarz z silną pozycją zawodową, na początku lat 
90. wszystkie oszczędności gromadził w dolarach. 
Zarabiał nieźle i każdą wolną złotówkę odkładał 
na zieloną kupkę. Część pieniędzy trzymał w ban-
ku, część w domowej biblioteczce. Strategia po-
czątkowo miała sens. Zielone stale drożały, m.in. 
dlatego, że złotego nękała inflacja. Ale też, wsku-
tek rozwoju gospodarczego kraju, umacniania się 
polskiego pieniądza, siła nabywcza dolara niepo-
strzeżenie topniała. Gdy nasz doktor rozpoczynał 
gromadzenie zielonych, jego pensja wynosiła około 
50 dolarów i wtedy należała do jednych z lepszych. 
Teraz doktor jest na emeryturze, której wysokość 
dochodzi do 700 dolarów i nie może zrozumieć, 
jak i kiedy relacje stanęły na głowie. Wprawdzie 
na dolarowym koncie nominalnie miał coraz wię-
cej, ale realnie – zwłaszcza przeliczając na złote 

– pieniędzy miał coraz mniej. Gdy doktor na pod-
stawie obserwacji zrozumiał, co się dzieje, zaczął 
wyjmować dolary z konta, ze skarpety, i kupować 
za nie różne towary w amerykańskich sklepach, 
wykorzystując znajomych, którzy często latali do 
rodziny w USA. Tylko taki znalazł sposób na ochro-
nę swoich oszczędności.

Metoda „na siostrzeńca”

Niewiarygodne, jak łatwo i głupio można stracić 
oszczędności całego życia. Kolega z lubelskiej ko-
mendy opowiadał mi o pewnej starszej pani, która 
straciła kilka tysięcy dolarów – przez telefon. Póź-
niej o całej historii słyszałem nawet reportaż radio-

wy. Do kobiety zadzwonił młody człowiek. – Cześć, 
ciociu – powiedział do słuchawki. Kobieta, sądząc, 
że rozmawia z siostrzeńcem, przywitała go ciepło 
i nawiązała rozmowę. „Siostrzeniec” prowadził fir-
mę i akurat tego dnia, do południa, potrzebował 
12 tys. zł, aby zapłacić podatek skarbówce. – Ciociu 
jutro oddam, nie ma żadnego problemu. – Ale skąd 
ja, chłopcze, wezmę tyle pieniędzy? Odpowiedzia-
ła. „Siostrzeniec” nie dawał za wygraną. Dzwonił 
do ciotki co kilka minut, coraz mocniej dramaty-
zując. Wreszcie kobieta uległa i obiecała pieniądze. 
Wyjęła z bieliźniarki dolary, spieniężyła w kantorze 
nawet po niezłej cenie, i czekała w domu na „sio-
strzeńca”, który miał się u niej pojawić zaraz po po-
łudniu. „Siostrzeniec” się nie pojawił. Zadzwonił ,
twierdząc, że utknął w korku i po pieniądze przy-
jedzie kolega. Aby uwiarygodnić całą sytuację, tuż 
przed przyjściem kolegi zadzwonił do ciotki, „wi-
siał” na telefonie, gdy kobieta obcej osobie wręcza-
ła oszczędności swojego życia. To kolejny dowód na 
to, że większej gotówki nie można mieć przy sobie, 
bo można ją zbyt łatwo stracić.

Pamiętajcie o spreadzie

Właściciel pobliskiego kantoru, kiedyś zawodowy 
cinkciarz, mówi mi, że na spekulowaniu walutą co-
raz trudniej zarobić, więc właściwie żyje z różnicy 
cen pomiędzy zakupem i sprzedażą waluty. Na tej 
różnicy cen zarabiają też banki, udzielając np. kre-
dytów hipotecznych w obcych walutach. W czasie 
boomu budowlanego ludzie brali kredyty we fran-
kach szwajcarskich, niespecjalnie przejmując się 
tzw. spreadem, czyli różnicą między kursem, po 
jakim bank pożycza nam pieniądze, a kursem, po 
jakim go spłacamy. Dopiero gwałtowne zmiany kur-
sów i ograniczenia w udzielaniu kredytów zwięk-
szyły zainteresowanie spreadem, także KNF, in-
stytucji powołanej do pilnowania ładu na rynkach 
finansowych. Biorąc kredyt, trzeba orientować się, 
ile ten spread wynosi. Na przykład, biorąc na 20 lat 
kredyt we frankach szwajcarskich równowartości 
300 tys. zł, przy spreadzie wynoszącym 4 proc. , 
w ciągu całego okresu kredytowania zapłacimy 
ponad 20 tys. zł tylko za wymianę walut. A trzeba 
pamiętać, że wysokość spreadu, w zależności od 

banku, może dochodzić nawet do 8-9 proc. Kredyt 
w walucie teoretycznie można byłoby spłacać daną 
walutą. Banki niechętnie rezygnują z dodatkowych 
dochodów pochodzących z wymiany waluty i tylko 
nieliczne zgadzają się na taką operację. 

Kredyty walutowe są coraz bardziej popularne. 
Zauważyłem, że im waluta jest tańsza, tym zainte-
resowanie kredytami większe. A powinno być od-
wrotnie. Lepiej brać kredyt przy wysokim kursie, bo 
wtedy jest spore prawdopodobieństwo, że nadejdą 
spadki i raty będą niższe. Moja kuzynka z Warsza-
wy w 2001 roku wzięła kredyt mieszkaniowy w euro, 
którego przelicznik wynosił 4,1 zł. Spłaciła go, kie-
dy euro spadło znacznie poniżej 4 zł, a był nawet 
taki moment, że jego wartość doszła do 3,2 zł! 
Miała szczęście, bo w przeliczeniu na złote oddała 
bankowi mniej niż od niego pożyczyła. Nawet po 
dodaniu odsetek. Jak waluta jest w dołku, to trze-
ba się liczyć z tym, że w najbliższym czasie zdrożeje. 
Było to szczególnie wyraźnie widoczne w czasie za-
wirowań finansowych jesienią 2008 r. Jak ktoś ma 
słabe nerwy, nie ma w sobie żyłki spekulanta, to 
kredyty walutowe raczej odradzam. Lepiej w takiej 
sytuacji trzymać się zasady, że pożyczam pieniądze 
w walucie, w której zarabiam.

Chcesz poznać więcej rad aspiranta Fortuny? 
Zadać mu pytanie? Skomentować jego wypowiedzi? 
Odwiedź blog internetowy: www.fortunaradzi.pl

Kredyt zaciągnięty w walucie można przewalu-
tować na złote i odwrotnie. O wszystkim decydu-
je umowa zawarta z bankiem. Na przykład, jeśli 
korzystałeś z promocji, zaciągając kredyt złotowy, 
przewalutowanie go na franki szwajcarskie może 
nie być możliwe. Przy przewalutowaniu trzeba się 
liczyć z kosztami operacji. W niektórych bankach 
jedynym kosztem w takiej sytuacji jest opłata za 
aneks do umowy kredytowej. W innych – bank 
może zażądać prowizji. Choć wiele banków rezy-
gnuje z opłat w przypadku przewalutowania kre-
dytu z waluty obcej na złote, przy zmianie kredytu 
złotowego na walutowy występuje ona prawie za-
wsze i stanowi pewien odsetek kwoty podlegającej 
przewalutowaniu. Banki pobierają zazwyczaj pro-
wizję w wysokości 0,25–1,5% tej kwoty. 

Doświadczenie pokazuje, że wiele osób postanawia 
przewalutować kredyt pod wpływem impulsu bądź 
niesprawdzonych informacji i w ten sposób – za-
miast zyskiwać – traci. Taka operacja jest bowiem 
opłacalna ze względów finansowych w bardzo 
wyjątkowych sytuacjach, np. w momencie spadku 
wartości waluty obcej przy jednoczesnych progno-
zach jej długoterminowego umocnienia w stosun-
ku do złotego. Korzyścią jest obniżenie ryzyka. De-
cydując się na przewalutowanie, warto zasięgnąć 
porady u swojego doradcy kredytowego.

Banki otwierają i prowadzą rachunki bankowe 
w walutach wymienialnych (zwane również kon-
tami dewizowymi) dla osób prawnych i fizycznych. 
Rachunki walutowe prowadzone są najczęściej 
w 4 podstawowych walutach wymienialnych: 
dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF), 
funt brytyjski (GBP) oraz euro. Rachunki mogą 
być prowadzone jako płatne na każde żądanie 
(avista) i jako terminowe na 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy 
(wg ustaleń danego banku). 

Czasy cinkciarzy dawno minęły. Nie próbuj sprze-
dawać waluty na ulicy, nawet jeśli oferta wydaje Ci 
się bardzo atrakcyjna. Można nawet być pewnym, 
że im bardziej ta oferta jest atrakcyjna, tym szyb-
ciej zostaniesz oszukany. Walutę kupuj lub sprze-
dawaj tylko w kantorach lub w banku.

Płacąc za granicą kartą kredytową, musisz spo-
dziewać się kosztów, które zależą od mechanizmu 
przeliczeń (jakie waluty i w jakiej kolejności wyko-
rzystuje się do przeliczeń), kursów przeliczenio-
wych pomiędzy walutami, prowizji stosowanych 
przy przeliczeniach. Mechanizm przeliczeń jest 
różny dla każdej z organizacji wydających karty. 
Dla kart systemu VISA podstawową walutą prze-
liczeń są dolary amerykańskie. Wszystkie kwoty 
płatności dokonane w walucie innej niż złoty 
polski, przy użyciu polskich kart, są przeliczane 
z waluty płatności na dolary amerykańskie i potem 
z dolarów amerykańskich na polskie złote. 
Organizacja Eurocard/MasterCard do rozliczeń 
wykorzystuje dwie waluty: euro i dolara amery-
kańskiego. To, przez jaką walutę przeliczona zo-
stanie transakcja, zależy od banku, który wydał 
nam kartę. Dokonując wspomnianych wyżej prze-
liczeń, banki stosują własne kursy przeliczeniowe 
pomiędzy walutami. Pierwsze przeliczenie z waluty 
zapłaty na walutę rozliczeniową następuje według 
kursu ustalanego przez organizację płatniczą, dru-
gie przeliczenie z waluty rozliczeń na polskie złote 
następuje według kursu banku – wystawcy naszej 
karty płatniczej. 

Czy ciocia śpi na dolarach?

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Niewielka inflacja jest zjawiskiem normalnym 
nawet w krajach o wysokiej pozycji gospodarczej. 
W bogatych krajach wynosi ona 2-3 procent i jest 
tolerowana przez kręgi finansowe. Trudno sobie 
wyobrazić gospodarkę z zerową inflacją, bo z tego 
poziomu już blisko do deflacji, zjawiska może 
jeszcze bardziej groźnego od inflacji. Piszę o tym 
dlatego, aby uświadomić wszystkim, że pieniądz – 
nawet najmocniejszy – trzymany w skarpecie traci 
na wartości przynajmniej tyle, ile wynosi inflacja 
w tym kraju. 

Fortuna radzi… kiedy można stracić, a kiedy zyskać na różnicach kursowych?

›

› ›

›

›

›

›

›

KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnym upominków.

Nagrodzimy osoby, które nadeślą najciekawsze 
i najpełniejsze odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy potrafisz podać swoje dochody 
      w dolarach i w euro? Skąd bierzesz 
      przelicznik?
2. Jak sądzisz, czy dziś opłaca się bardziej 
       zarabiać za granicą w dolarach lub w euro, 
      a wydawać w Polsce, czy odwrotnie?
3. Sprawdź, w jakich walutach możesz 
      ulokować oszczędności w swoim banku.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: konkurs@fortunaradzi.pl
Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

›

›

›
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Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna
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SOPOT
Jego życiorys zalatuje
Książkowym banałem:
Wczoraj był prezydentem,
Dziś staje przed trybunałem.

BIaŁe SZaleŃSTWO
Na szczytach Tatr szaleje wiatr
I śniegiem w żleby miota.
A poprzez żleb ma zbity łeb,
Szusuje w dół idiota.
Gość pierwszy raz na deski wlazł,
I w piętach czuje mróz aż,
Lecz już, psiakrew
Zbudził się lew,
Już zagrał w nim Marusarz.
Więc hej! Na perć, raz kozie śmierć,
I w dół na łeb, na szyję!
Czyż – pytam -  mógł, nie złamać nóg?
To cud i tak, że żyje.
Pod nieba próg strzelają w krąg,
Pokryte śniegiem turnie –
Dziesiątki nóg, dziesiątki rąk,
Codziennie łamią durnie.
Ach, ileż wart pęd śmigłych nart,
Aż w uszach żeby szumieć...
To prawda, lecz, jest jedna rzecz:
Że najpierw trzeba umieć.

BYĆ POlakIem
Czemuż to Polakom
(Przykłady można mnożyć)
Łatwiej oczy zamknąć,
Aniżeli otworzyć?

FraSZka OPTYmISTYCZNa
Dla każdego osła,
Gdzieś trawka wyrosła.

SPOSÓB
Dzisiejszy sposób
Dojścia do stołków:
Demokratyczne
Kopanie dołków. 

Rozwiązania krzyżówki nr 3 – FERIE NA 
SPORTOWO – nadesłali: Cecylia Furmańczyk 
(Strzelewo), Bogumiła Urtnowska  (Kulice), Kon-
rad Słomski (Lestkowo), Krystyna Tretiak (Masz-
kowo) oraz z Nowogardu: Stanisława Pokorska, 
Władysław Kubisz, Magdalena Czupryńska, Halina 
Kawczyńska, Grażyna Kosmalska, Franciszek Pa-
lenica, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Józef Gó-

rzyński, Jerzy Siedlecki, Alicja Wypych, Krystyna 
Zawidzka, Pelagia Feliksiak, Halina Stefańska.

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
- Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa,
- Krystyna Tretiak z Maszkowa, 
- Magdalena Czupryńska z Nowogardu.

Gratulujemy!
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY OD PONIeDZIaŁkU DO SOBOTY:
Trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), �.10(1-6), 
�.�0(D), 7.00(1-6), 7.��(7), 7.30(7), 7.��(1-6), 8.00(1-6), 8.�0 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.��(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.30(7),1�.�0(7), 1�.��(1-6), 13.��(D), 13.�0(D), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 
1�.��(1-6), 1�.3�(D), 1�.�0(1-6),17.30(D), 17.�0(D), 18.3�(D), 
19.1�(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard �.30(1-6), 7.�0(1-6), 7.3�(1-6), 8.00(1-6), 
8.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 1�.0�(1-6), 1�.�0(D), 13.00(7), 13.��(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.30(1-6),1�.��(D), 1�.10(D), 1�.1�(D), 17.0�(1-6), 17.��(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.��(D), 19.�0(1-6), �0.1�(D), 
�1.�0(1-6)

Objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-�1-887 lub 091 ��-98-31�

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Nowogard 29.01.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD

1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Konserwator terenów zielonych
4. Drwal-pilarz
5. Dekarz, cieśla 
6. Sprzątaczka

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Hydraulik (Międzyzdroje)  
3. Kierowca C+E (Gryfice) 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

Cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 1��

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. �0� �19 �00
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), �.��(FP), 8.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.��(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.��(FP), 7.��(FP), 9.3�(L1P), 10.��(L3), 13.�0(L1), 1�.��(L1), 
1�.3�(L1P), 18.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

UWAGA!
Od dnia 1 lutego 2009r.

Bezrobotni, z wyjątkiem odbywają-
cych leczenie w zamkniętych ośrodkach 
odwykowych, są obowiązani do przed-
stawienia zaświadczeń o niezdolności 
do pracy w skutek choroby na drukach 
określonych w odrębnych przepisach. 

Nie przedstawienie zaświadczenia, w 
wymaganej formie (DRUK: ZUS ZLA) 
skutkuje pozbawieniem statusu bezro-
botnego z pierwszym dniem niezdolno-
ści do pracy.
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ZACHODNIOPOMORSKA 
LIGA KOSZYKÓWKI

Rozgrywki Zachodniopomorskiej Ligi Koszykówki osiągnęły półmetek. 
Zespół UKS „TRÓJKA” Nowogard w kategorii młodziczek (ur. 1995 i młod-
sze) po wygraniu wszystkich meczów prowadzi w tabeli. 

Wyniki rundy jesiennej :
Nowogard – Herkules Białogard     118 : 32   ( 42:10, 27:8, 34:4, 15:10 )
Nowogard – UKS 16 Koszalin      97 ; 45    ( 19:14, 16:14, 33:6, 29:11 )
Kotwica 50 Kołobrzeg – Nowogard      44 ; 71   ( 10:27, 12:17, 8:15, 14:12)

Tabela po I rundzie
1 Trójka Nowogard  3          3 0 6 286 121
2 Kotwica 50 Kołobrzeg  3 2 1 5 189 153
3 Szesnastka Selfa Koszalin      3 1 2 4 163 218
4 Herkules Białogard 3 0 3 3 101 247
W związku z małą ilością drużyn zgłoszonych do rozgrywek nasz zespół 

wystartował także w kategorii kadetek (ur. 1993 i młodsze). 
Wyniki kadetek :
Nowogard – Olimpijczyk Drawsko    42 : 69   ( 11:21, 9:17, 7:17, 15:14 )
Minigier Radowo Małe – Nowogard      61 : 56   ( 23:12, 14:11, 18:25, 6:8 )
Nowogard - Kotwica 50 Kołobrzeg      47 : 61   ( 12:19, 7:10, 16:14, 12:18)
16 Koszalin – Nowogard                    82 : 40    ( 28 : 8, 22:13, 20:7, 12:12)
Nowogard – Kusy Szczecin                56 :67     ( 15:20, 7:17, 14: 9, 20:21)
STK Szczecin – Nowogard                 przełożony na 31 01.
Runda rewanżowa :
Olimpijczyk Drawsko – Nowogard     48 : 42    ( 12:11, 11:8, 11:10, 14:13 )
Nowogard – Minigier Radowo Małe   50 :44     ( 5 :14, 14: 8, 15: 6, 16:16 )
Tabela
1 Kusy Szczecin 8 8 0 16 594 428
2 UKS 16 Koszalin 7 6 1 13 503 354
3 Olimpijczyk Drawsko       7 4 3 11 409 390
4 STK Szczecin                 6 3 3 9 420 411
5 Kotwica 50 Kołobrzeg 7 2 6 9 378 441
6 Mini Gier Radowo Małe 8 1 7 9 413 591
7 Trójka Nowogard  7 1 6 8 330 432
Rafał Rożek : Osiągamy wyniki na miarę swoich możliwości. Poziom mło-

dziczek jest jaki jest, zespołów mało ( w innych województwach startuje 8-
10 zespołów ) więc aby się ogrywać gramy także w kadetkach. Nasza forma 
rośnie – nikła porażka w Drawsku i zwycięstwo u siebie z Radowem są tego 
dowodem. Te wyniki cieszą gdyż ciężko gra się ze starszymi nawet o 2 lata 
zawodniczkami. Teraz przed nami II runda rozgrywek w obu kategoriach a 
potem jako klubowy mistrz województwa zachodniopomorskiego start w 
rozgrywkach centralnych PZKosz.

Wszystkich sympatyków koszykówki zapraszamy na mecze w Nowo-
gardzie : z Koszalinem (kadetki 15 02. niedziela godz. 12), z Kołobrzegiem 
(młodziczki 22 02. niedziela godz. 12) oraz z STK Szczecin (kadetki 7 03. 
sobota godz. 12).

Trenera drużyny wysłuchała 
Karolina Kubicka

Amatorska Liga Siatkówki WKS

WKS Czermnica mistrzem!

Finałowe mecze Ligi rozegrano w 
sobotę 24 stycznia

W pojedynku o V miejsce Gang 
Olesna z Węgorzy pokonał młodych 
siatkarzy WKS Zabowo 3:2, a VII 
miejsce wywalczyli chłopcy Weny 
Kokorze po zwycięstwie nad WKS 
Sikorki 3:0.

Rozpoczęła się walka o medale. 
WKS Probud Wyszomierz zmierzył 
się z Jantarem Kościuszki i wygrał bez 
problemów 3:0.  Za to w meczu na 
szczycie emocje siegały zenitu – Max 
Zabowo rozpoczął bardzo ostro i 
zdawało się, że „zmiecie” niepoko-
nanych z WKS Czermnica. Płonne 
to były nadzieje – mimo przegranych 

dwóch pierwszych setów mistrzami 
okazali się siatkarze z Czermnicy 
wygrywając 3:2. .

Główny organizator, sponsor (i 
zawodnik) Andrzej Kania oraz Ma-
rek Kouhan zadbali o upamiętnienie 
turnieju – trzy pierwsze zespoły 
otrzymały puchary , a zawodnicy 
medale.

Wyróżniających się zawodników 
także uhonorowano pucharami 
– najlepszy zawodnik meczu finało-
wego Grzegorz Krystkiewicz z WKS 
Czermnica, i najlepszy zawodnik 
meczu o III miejsce Kamil Pacelt z 
WKS Probud Wyszomierz.

LMM

Halowa Liga Piłki Siatkowe LZS

Znamy już finalistów
W sobotę 24 stycznia rozegrano mecze play-off . Oto wyniki:
JDS. Nowogard – ZK Nowogard 3:0,
LUKS Nowogard – LZS Nowogard 3:0,
Oldboys – LZS Wojcieszyn 3:1
Zwycięzcy pojedynków rozegrają turniej finałowy w dniu 31 stycznia. 
Początek o godz. 15.00 Zapraszamy do hali sportowej Szkoły Podstawowej 

nr 4 na Osiedlu Bema.
Jan Tandecki

Prezes WKS Andrzej Kania 
serdecznie dziękuje 

Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 
za udostępnienie Sali 

i pomoc w organizacji rozgrywek ligowych
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

9 lutego 2009 r. godz. 16.30
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Tragiczny wypadek

 s. 2

NOWO OTWarTa aGeNCJa PkO BP Sa
Zapraszamy od pon. do pt w godz. 9.00 – 17.00

Soboty 10.00 – 13.00
ul. 3 Maja 26

(Salon Urody „Afrodyta” k. byłej „Krochmalni”)

OTWarCIe NOWeGO 
PaSaŻU HaNDlOWeGO
7 lutego (sobota) godz. 10.00.

ul. Warszawska 9 
(przy Placu Wolności 
w sklepie Biedronka)

Szczegóły na stronie 3 W sobotę na trasie Nowogard 
– Olchowo, na wysokości miejsco-
wości Gardna doszło do tragicznego 
wypadku. Dwie młode osoby ponio-
sły śmierć na miejscu, a pięć osób 
trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło o godzi-
nie 20.25. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń kierujący samochodem oso-
bowym marki Audi 80  na prostym 
odcinku drogi, z nieustalonych jak 
dotąd przyczyn, zjechał na prze-
ciwległy pas jezdni doprowadzając 
do czołowego zderzenia z jadącym 
prawidłowo samochodem marki 
Mercedes Sprinter. 

    W wyniku zdarzenia kierujący 
Audi 80, Ryszard S.lat 22 i pasażerka 

tego pojazdu, Andżelika G. lat 18, 
mieszkańcy gminy Nowogard, na 
skutek poniesionych obrażeń ponieśli 
śmierć na miejscu. Kierowca Merce-
desa oraz podróżujące tym busem 
cztery młode kobiety z ogólnymi 
potłuczeniami zostali przewiezieni 
do szpitala w Nowogardzie. 

Jak wynika z policyjnych ustaleń 
kierowca Audi nie posiadał prawa 
jazdy, samochód nie był ubezpie-
czony, bez dokumentów, z tablicami 
rejestracyjnymi przełożonymi od 
innego pojazdu. 

Okoliczności wypadku bada nowo-
gardzka policja pod nadzorem Pro-
kuratury. Dotychczas niewiadomo, 
co było bezpośrednią przyczyną wy-

padku. Obydwa ciała zabezpieczono 
do sekcji zwłok.

Jak  poinformował nas właściciel 
firmy przewozowej, kierowca busa 
przebywa nadal w nowogardzkim 
szpitalu, z obrażeniami typowymi 
dla wypadków komunikacyjnych. 
Jego stan jest jednak stabilny i nie ma 
obaw o jego życie.

Opr. Ewa Dziwisz

reklama

Odpowiedź  
na pismo 
p. Haliny Szawan

„Porozumienie 
Szansą  
na Rozwój 
Gminy” - rozmowa 

z Sławomirem Kucalem 
 s. 4

Znamy już  
logo 700-lecia

 s. 5
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Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

26.01 godz. 9.00 Nowogard Armii 
Krajowej

Zgłoszono awanturę domową z 
konkubentem.

26.01 godz. 10.05 Długołęka
Pracownik energetyki zgłosił uszko-

dzenie słupa wysokiego napięcia przez 
nieznany pojazd.

26.01 godz. 10.30 Nowogard 
Bema

Zdano informacje na temat uszko-
dzenia kontenera handlowego. War-
tość strat 150 zl…

26.01 godz. 12.50 Trasa Nowogard 
– Wierzchy

Zatrzymano nietrzeźwego kierowcę 
samochodu marki Ford. Jacek M. miał 
0,33 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

26.01 godz. 12.50 Nowogard Pił-
sudskiego

Kobieta poinformowała o kradzieży 
telefonu komórkowego LG o wartości 
600 zł, który pozostawiła na ladzie 
kiosku, robiąc zakupy.

26.01 godz. 13.20 Słajsino
Ukradziono tablice rejestracyjne z 

samochodu marki Peugot 205.
26.01 godz. 18.05 Nowogard  700 

– Lecia
Zgłoszenie zakłócenia porządku 

publicznego, przez młodego mężczy-
znę, który zaczepiał ludzi. Po stwier-
dzeniu stanu nietrzeźwości mężczyznę 
odwieziono do domu.

26.01 godz. 22.45 Nowogard Gry-
fitów

Mężczyzna zgłosił, że lecząca się 
psychiatrycznie małżonka, która od 
kilku dni nie bierze leków jest pod 
wpływem alkoholu i dostała ataku 
histerii.

27.01 godz.8.55 Nowogard 15 – go 
Lutego

Włamano się do altanki ogrodowej 
oraz gołębnika, skąd ukradziono 93 
sztuki gołębi o wartości około 14 tys. 
złotych. 

27.01 godz. 11.05 Długołęka
Zgłoszono, że nietrzeźwy syn 

wszczyna awanturę i bije się z przy-
szłym zięciem.

27.01 godz. 12.20 Nowogard Ban-
kowa

Kasjerka zgłosiła ujawnienie fałszy-
wego banknotu o nominale 50 zł.

27.01 godz. 13.20 Łęgno
Zgłoszono odnalezienie amunicji 

do broni palnej.
27.01 14.15 Nowogard sklep 

LIDL
Złapano sprawcę kradzieży skle-

powej, którego ukarano mandatem 
karnym w wysokości 300 zł.

27.01 godz. 19.40 Maszkowo
Awantura domowa.
27.01 godz. 21.00 Nowogard sklep 

Biedronka, ul. Warszawska

Ponownie ujęto sprawcę kradzieży 
sklepowej, który wcześniej dokonał 
kradzieży w sklepie LIDL. Tym razem 
jego „łupem” padły dwie butelki alko-
holu marki „Absolwent” o wartości 
50 zł.

28.01 godz. 21.55 Sikorki
Awantura domowa
29.01 Nowogard sklep Biedronka 

pl. Wolności
Złapano kobietę będącą sprawcą 

kradzieży. Panią ukarano mandatem 
karnym.

29.01 godz. 16.00 Nowogard 700 
– Lecia

Zgłoszono bezprawne wtargnięcie 
do pomieszczeń lokalu gastronomicz-
nego i zakręcenie wody.

29.01 godz. 16.30 Węgorza
Ujęto nietrzeźwego Czesława S. 

prowadzącego rower. W wydycha-
nym powietrzu maił 2,46 promila 
alkoholu.

29.01 godz. 22.10 Lestkowo
Nieznany mężczyzna zgłosił, że na 

przystanku autobusowym głośno za-
chowują się jakieś młode osoby. Patrol 
po stwierdzeniu, że ośmiu mężczyzn, 
jest trzeźwych i wyszło się „przewie-
trzyć” z urodzin u kolegi zastosował 
pouczenie.

29.01   godz. 23.30 Długołęka
Podczas kontroli drogowej za-

trzymano prowadzącego samochód 
marki Polonez Pawła K., który miał 
w wydychanym powietrzu 1,6 promila 
alkoholu.

30.01 godz. 13.10 Nowogard Za-
ciszna

Zgłoszono włamanie do samochodu 
marki Volksvagen Golf, skąd skradzio-
no radiomagnetofon o wartości 400 zł. 
Zgłoszono również kradzież radia z 
Mazdy 626 na ul. Żeromskiego.

30.01 godz. 14.30 Żabowo
Kobieta zgłosiła kradzież węgla o 

wartości 30 zł.
30.01 godz. 15.00 Nowogard Że-

romskiego
Mężczyzna zgłosił że pod jego nie-

obecność żona wymieniła zamki w 
drzwiach wejściowych, przez co nie 
może się dostać do domu.

30.01 godz. 20.20 Osowo
 Mężczyzna zgłosił, że został ude-

rzony przez znaną sobie osobę. W 
toku postępowania ustalono, że zgła-
szający był w stanie nietrzeźwości i 
został wyproszony ze sklepu.

31.01 godz. 1.00 Nowogard Ponia-
towskiego

Ojciec zgłosił, że w mieszkaniu 
awanturuje się nietrzeźwy syn.

31.01 godz. 3.45 Przystań
Ochrona restauracji zgłosiła uszko-

dzenie drzwi do lokalu.
31.001 godz. 16.00 Jenikowo
Kobieta zgłosiła, że druga z miesz-

kanek lokalu awanturuje się i grozi jej 
pozbawieniem życia. Patrol policyjny 
stwierdził u awanturującej się pani 
3,82 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

31.01 godz. 17.00 Wierzbięcin
Duży pies wtargnął na podwórko 

posesji i poszarpał małego psa.
31.01 godz. 17.40 Jenikowo
Mężczyzna zgłosił, że po kłótni z 

małżonką powybijał wszystkie okna 
w domu i porozrzucał przedmioty, a 
teraz prosi o interwencję.

31.01 godz. 20.05 Nowogard War-
szawska

Zgłoszono, że na przejściu dla pie-
szych leży nieprzytomny mężczyzna. 

Po ustaleniu stanu nietrzeźwości męż-
czyznę odwieziono do domu.

31.01 godz. 3.20 Nowogard Przy-
stań

Młoda kobieta zgłosiła, że została 
pobita i wyrzucona z lokalu Przystań.

31.01 godz.1.08 Nowogard Gry-
fitów

Zgłoszono włamanie poprzez wybi-
cie szyby do samochodu marki Toyota 
Corolla i kradzież radioodbiornika

01.02 godz.11.20 Nowogard War-
szawska

Zgłoszono, że z domu wyszła ciot-
ka, która leczy się psychiatrycznie. 
O godz. 12.30 zgłoszono, że sama 
powróciła do domu.

Informacje Straży Pożarnej
28.01 godz. 20.07 Nowogard 

Norwida
Pożar sadzy w kominie.
31.01 godz. 20.27 trasa Nowogard 

– Olchowo
Czołowe zderzenie samochodu 

osobowego z busem. Działania Stra-
ży polegały na rozcięciu busa celem 
udzielenia pomocy poszkodowanym 
oraz na uprzątnięciu miejsca zda-
rzenia.

Opr. Ewa Dziwisz

Odpowiedź na pismo 
p. Haliny Szawan

W ostatnim numerze DN opublikowaliśmy fragment pisma, które 
redakcja otrzymała od Pani Haliny Szawan, byłej Prezes Samorzą-
dowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie”. Funkcję tę, jak nas 
informuje p. Szawan pełniła od lutego 2004 r. do końca sierpnia 
2005r. W tym zakresie w informacji podanej w DN wkradła się 
nieścisłość, za którą przepraszamy. Nieścisłość ta nie ma jednak 
istotnego wpływu na oceny i uwagi, jakie zostały sformułowane 
odnośnie koncepcji fundacji i sposobu wydatkowania 300 tys. 
złotych. Podtrzymujemy również twierdzenie, że zarówno za kon-
cepcję funkcjonowania, jak i wydatkowania wspomnianej kwoty 
p. Szawan ponosi istotną współodpowiedzialność. Pismo p. Haliny 
Szawan zawiera także nieopublikowaną część, w której autorka 
domaga się od redakcji przeprosin w pełnym zakresie i zapowiedź 
powództwa sądowego z żądaniem odszkodowania na cel społeczny 
... 100 000 złoty! Niestety po gruntownej analizie naszych tekstów, 
a także tekstów nadesłanych w tej sprawie przez czytelników nie 
dostrzegamy zarzucanego nam świadczenia nieprawdy. Zabierają-
cy głos w dyskusji wyrażonej krytycznym oficjalnym stanowiskiem 
nowej Rady Fundacji kierowali się zdrową i pożądaną dbałością  
o interes publiczny i jeżeli użyte przez dyskutantów niektóre ostre 
sformułowania dotknęły p. Szawan  jak i osoby trzecie, w imie-
niu dyskutujących przepraszamy. Nie zmienia to jednak faktu 
zasadniczego, że z kwoty 300 tysięcy złotych niewiele dobrego dla 
naszej społeczności wynikło. Chociaż zapewne inną była intencja 
piszącej, taki sam wniosek musimy wyciągnąć ze wspomnianego 
na początku i opublikowanego przez piątkowy DN pisma p. Haliny 
Szawan.

Redakcja
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TekST SPONSOrOWaNy

Zapraszamy!
Już wkrótce pod „Biedronką”  

przy ulicy Warszawskiej 9 otwarty  
zostanie nowy Pasaż Handlowy „JW”.
W pasażu tym powstanie, oprócz istniejących już sklepów, 

takich jak Dyskont Spożywczy „Biedronka” oraz Sklepu Meb-
lowego, dziewięć nowych punktów handlowych.

Można więc będzie zrobić zakupy w ekskluzywnym Second 
Life, gdzie znajdziemy irlandzką odzież z „drugiej ręki” w bar-
dzo dobrym stanie i w przystępnych cenach. Dodatkowo zaku-
py będzie można zrobić w sklepach z odzieżą damską, bielizną, 
obuwiem, oryginalnym obuwiem sportowym oraz w sklepie 
„Wszystko po 5 zł”. W kompleksie znajdować się będzie rów-
nież Hurtownia BHP i Punkt Sprzedaży Telefonii Komórkowej 
„Play”. 

Nowo powstały Pasaż, będzie największym punktem handlo-
wym w Nowogardzie.

W jednym miejscu można będzie dokonać kompleksowych 
zakupów.

Wszystkich klientów już dziś serdecznie  
zapraszamy, na uroczyste otwarcie  

Pasażu Handlowego „JW” 
w dniu 7 lutego o godzinie 10.00.

Opr. Ewa Dziwisz

Uchwalony pod znakiem zapytania…

Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Uchwalony na ostatniej Sesji RM 
GFOŚ i GW to znacząca pozycja 
w budżecie gminnym. Po stronie 
przychodów uchwalono wpływy na 
poziomie 981 498 zł. Wprowadzono 
także pewne nowum – otóż nie-
które zadania finansowane dotąd 
bezpośrednio z budżetu wpisano  
w  Fundusz. Najpoważniejszą po-
zycją (417 000 zł) to sfinansowanie 
„Urządzania i utrzymanie terenów 
zieleni, zadrzewień, zakrzewień i 
parków ustanowionych przez Radę 
Miejską”.( 400 000 zł.  na utrzy-
manie zieleni miejskiej, 10 000 zł 
na ścieżkę dydaktyczną w „Parku 
Błotno”, 3 000 zł na utrzymanie 
ścieżki dydaktycznej koło jeziora 
Nowogardzkiego i  4 000 zł na 
zakup wyposażenia parków i zie-
leńców).  

Drugą ważną pozycją (250 000 
zł)jest „Realizacja przedsięwzięć 
związanych z gospodarką odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi” (na 
dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem azbestu – 200 000 zł i 
50 000 zł na dofinansowanie selek-
tywnej zbiórki odpadów).

Trzecia pod względem wielkości 
pozycja to fundusze celowe na 
„Modernizację i inwestycje służące 
ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, w tym instalacje prze-
ciwpowodziowe” – 200 000 zł z 
przeznaczeniem na: dokumentację 
likwidacji mogielnika w m. Piaski 
– 20 000 zł, budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Maszkowie  
(przy budynku socjalnym) – 60 000 

zł, budowa platformy widokowej 
przy wieży obserwacyjnej w Płot-
kowie – 25 000 zł, wkład własny 
przy modernizacji szlaku rowe-
rowego „Równina Nowogardzka” 
– 95 000 zł.

Pozostałe środki to wydatki na 
edukację, monitorowanie składo-
wiska, wzmocnienie służb czuwają-
cych nad ochroną środowiska.

W tym miejscu powinienem 
zakończyć artykuł, ale uważni 
Czytelnicy zapewne przeczytali 
nadtytuł: „Uchwalony pod zna-
kiem zapytania”. Otóż składowi-
sko odpadów w Słajsinie zostało 
zamknięte bo nie posiada tzw. 
zezwolenia zintegrowanego. Nasze 
odpady będą teraz wywożone na 
składowisko w Godowie koło Ma-
szewa. Przeciwnicy składowiska do 
którego zwożono śmieci z połowy 
województwa zacierają ręce!  Jest 
jednak pewne ale…  Z  wymienio-
nej  na początku artykułu kwoty  
981 498 zł przychodów Funduszu  
aż  730 000 zł. to kwota jaką Urząd 
Marszałkowski przekazywał do 
Nowogardu jako 50% wpływów za 
… składowanie odpadów. Wniosek 
jest prosty – nie ma składowania w 
Słajsinie nie ma wpływów na FOŚ i 
GW.  Z informacji jakie uzyskałem 
w UM w roku 2009 wpływy będą 
tylko nieznacznie mniejsze (UM 
przekaże pieniądze z roku 2008). 
Trzeba się jednak liczyć ze zmia-
nami, a to oznacza  cięcie pewnych 
przedsięwzięć. No cóż – kij ma dwa 
końce… 

LMM

Bezpieczeństwo na ul. Poniatowskiego

Co z fotoradarem?
Czytelnicy zapewne doskonale pamiętają wielkie poruszenie w Nowo-

gardzie po kolejnym wypadku śmiertelnym na jezdni ul. Poniatowskiego 
– pikieta młodzieży  przed ratuszem, artykuły prasowe, interpelacje rad-
nych, zakup atrapy fotoradaru i … wielka cisza! Radni na listopadowej  
Sesji  przyjęli wniosek Platformy Obywatelskiej wzywający burmistrza 
do intensywnych działań w tej materii i przedstawianie radnym relacji z 
dokonanych  przedsięwzięć.

W materiałach na ostatnią Sesję 
znajdujemy pisemną informację 
burmistrza w tej sprawie:

- wykonano zgodnie z wydanymi 
przez ENEA  Operator  sp. z oo 
warunkami technicznymi przyłącze 
energetyczne do ustawionego wcześ-
niej masztu z obudową fotoradaru.

- podpisano z ENEA Operator sp. 
z oo umowę  na dostarczanie energii 
elektrycznej do fotoradaru.

- przekazano Wydziałowi Ruchu 
Drogowego KPP w Goleniowie do-
kumentację masztu  oraz klucze do 
masztu  i obudowy w celu zainstalo-
wania urządzenia do elektronicznego 
pomiaru prędkości ruchu pojazdów 

na drodze. Z informacji uzyskanych 
w Komendzie Powiatowej wynika, że 
urządzenie znajduje się w legalizacji 
w Zakładach Urządzeń Radioloka-
cyjnych.

Ponadto w ramach akcji „Zwolnij 
– szkoła za rogiem” Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie ustawi nowe, większe 
tablice z licami z folii odblaskowej na 
których umieszczone będą znaki  D-6 
„przejście dla pieszych” i T-17 tablicz-
ka z napisem „przejście szczególnie 
uczęszczane przez dzieci”.

Opr. LMM
PS: Czytaj -  Fotoradar zasilał 

posesję…
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Z okazji 
18-tych urodzin 

KAMILOWI 
MOLKA 
udanego startu 

w dorosłe życie, szczęścia, 
pomyślności 

i samych radości 
życzą: 

dziadkowie, 
chrzestna Gosia z rodziną 

oraz Beatka

ŻyCZeNIa

Z okazji 
18 urodzin 

Kamilowi  
MOLKA 

wiązankę najpiękniejszych 
życzeń, szczęścia, zdrowia, 

powodzenia w całym 
dorosłym życiu 

składają 
rodzice, 

Łukasz i Nikolka

ŻyCZeNIa

Rozmowa z nowym Przewodniczą-
cym Komisji Finansowo-Gospodar-
czej Sławomirem Kucalem

Red: Jak ocenia Pan pracę Rad-
nych w tym byłego Przewodniczą-
cego Komisji Finansowo-Gospo-
darczej?

Sławomir Kucal: Nie czuję się 
upoważniony do oceny moich ko-
leżanek i kolegów radnych. Każ-
dy z nas złożył ślubowanie i służy 
społeczeństwu w sposób, jaki umie 
i potrafi. Mieszkańcy naszej gminy 
poprzez głosowanie określili skład 
rady i oni też podsumują po zakoń-
czeniu kadencji nasze działania.

Działalność każdego z nas uza-
leżniona jest od jego wychowania, 
światopoglądu, wrażliwości na po-
trzeby społeczne, merytorycznego 
przygotowania do pełnienia tak od-
powiedzialnej funkcji i wielu, wielu 
innych składowych, ale na pewno 
nie powinna być ona uzależniona od 
przynależności partyjnej.  W każ-
dym ugrupowaniu są ludzie o różnej 
kulturze słowa, różnym postrzega-
niu problemów i różnych propozy-
cjach ich rozwiązania. 

Przyjaciele w gronie, w którym się 
spotykają dyskutują na różne tematy 
łatwe przyjazne i proste, ale również 
trudne i sporne. Nie obrażają się na 
siebie i próbują na wzajem zrozu-
mieć, dojść do konsensusu w roz-
wiązaniu kwestii spornych. Ponie-
waż się szanują rozwiązują problemy 
tworząc przez to dobry zespół.

Osoby mające różny interes spo-
łeczny w połączeniu z polityczny-
mi przesłankami, nie wskazujący 
propozycji rozwiązania problemu a 
mnożący jedynie konflikty, w mojej 
ocenie nigdy nie osiągną założone-
go celu, ponieważ nie stworzą grupy 
pracującej merytorycznie. 

Red: Jak odnajduje się Pan jako 
Radny byłej koalicji PSL-PO-NFS 
a obecnie Przewodniczący Koali-
cyjnego Klubu Samorządowego? 

SK: Kandydowałem z listy Nowo-
gardzkiego Forum Samorządowego, 
ugrupowania nie politycznego. Oso-
by startujące z listy NFS są bliskie 
moim poglądom w szerokim tego 
słowa znaczeniu, stanowią przekrój 
różnych zawodów tworząc przez to 
grupę przygotowaną do pracy na 
rzecz gminy. Co ważne nie są to oso-
by konfliktowe, doskonale spełniają 
się w życiu społecznym. Wymie-
nię tu chociaż kilka nazwisk, które 
znacie Państwo doskonale z dzia-
łalności: Witalij Grebieniuk – dzia-
łacz społeczny organizator imprez 
plenerowych „Witteriada”, Wioletta 
Fiał, Barbara Gontarska, Rafał Piłat, 
Dariusz Szarek, Hubert Warzecha 
– członek zarządu sekcji strzeleckiej 
w Nowogardzie, Zofia Przybyszew-
ska – Przewodnicząca Rady Osiedla 
Nr 3, Marek Dobrowolski – opiekun 
samorządu szkolnego, osoba mająca 
świetny kontakt w pracy z młodzie-
żą, Marek Heiser – Prezesa Zarządu 
Oddziału LOP w Nowogardzie, Ilo-
na Gawrysiak – osoba podejmująca 
działania na rzecz ochrony środowi-
ska, Katarzyna Paczkowska – Sołtys 
wsi Czermnica, Irena Czyżak, Jacek 
Jankowski, Danuta Żagoń, Sławomir 
Brodniak i wiele innych osób dzia-
łających czynnie na rzecz mieszkań-
ców naszej Gminy, których nie wy-
mieniłem z nazwiska. 

Motto Koalicyjnego Klubu Samo-
rządowego brzmi „Porozumienie 
Szansą na Rozwój Gminy”, program 
oparty jest na założeniach: sprawy 
społeczne są nam bardzo bliskie; ro-
dzina, dzieci, młodzież przyszłością 
Gminy Nowogard; inwestycje, go-
spodarka, urząd; środki unijne szan-
są na rozwój; estetyka i walory tury-
styczno-przyrodnicze gminy naszą 
wizytówką. Liczymy na wsparcie 
mieszkańców, przedsiębiorców, or-
ganizacji społecznych, lokalnych 
mediów, osób, którym bliskie jest 
porozumienie ponad podziałami 
politycznymi.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z 
odpowiedzialności, jaka na nas cią-
ży, jednak dotychczasowe funkcjo-
nowanie w radzie nie gwarantowało 
rozwiązań dobrych dla mieszkań-

„Porozumienie Szansą 
na Rozwój Gminy” 

ców naszej gminy. Moglibyśmy jako 
Nowogardzkie Forum Samorządowe 
pozostać tak jak część koalicjantów 
w opozycji, ale wyszliśmy z założe-
nia, że nie po to otrzymaliśmy man-
dat zaufania społecznego by patrzeć 
na gminę jako obserwator.

Red: Mówi Pan, że nie jest koja-
rzony z żadną partią polityczną to 
skąd start w wyborach do Senatu z 
listy PSL?

SK:  Wynik, jaki uzyskałem w 
wyborach: 49885 głosów – 11,31% 
w województwie, z tego 3170 gło-
sów – 33,92% w Gminie Nowogard 
świadczy o tym, że była to dobra 
decyzja, tym bardziej, że dotarcie 
do wyborców opierało się jedynie na 
spotkaniach, plakatach i ulotkach. 

Przy niecałym 8% poparciu dla 
PSL w Okręgu, którym startowa-
łem wynik przeze mnie uzyskany 
11,31% świadczy o tym, że głoso-
wał na mnie nie tylko elektorat PSL. 
Myślę, że duży wpływ na pozytywną 
ocenę mojej osoby miała moja kil-
kunastoletnia praca w organizacjach 
społecznych i stowarzyszeniach - Li-
dze Ochrony Przyrody, Związkach 
Zawodowych Leśników, Fundacji 
Pomocy Leśnikom i Ich Rodzinom, 
Stowarzyszeniu Inżynierów i Tech-
ników Leśnictwa i Drzewnictwa i 
dobra ocena mojej pracy przez Leś-
ników.

Mając na uwadze, że z naszego 
terenu największe szanse na wejście 
do Sejmu miał Pan Kazimierz Ziem-
ba, mój start w wyborach był wyra-
zem poparcia dla Nowogardzianina 
i naszej Gminy. Widziałem szan-
se rozwoju naszej Gminy poprzez 
udział przedstawiciela Nowogardu 
w pracach Sejmu.

Mój pogląd na partię polityczne 
jest trochę odmienny od stereoty-
pu, po prostu ludzi nie dzielę na 
ich przynależność partyjną tylko na 

takich, jakimi są. Mam wielu przy-
jaciół w różnych ugrupowaniach od 
lewicowych do prawicowych.

Red: Został Pan wybrany Prze-
wodniczącym Komisji Finanso-
wo-Gospodarczej, czy czuje się 
Pan przygotowany do pełnienia tej 
funkcji?

SK: W Radzie Miasta pracuję II 
kadencję w poprzedniej radzie peł-
niłem funkcję Zastępcy Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w obecnej 
Zastępcy Komisji Finansowo – Go-
spodarczej. 

Ukończyłem Wydział Leśny 
Akademii Rolniczej w Poznaniu, 
obecnie w marcu kończę czwarty 
kierunek Studiów Podyplomowych 
j.t. „Zarządzanie Funduszami Eu-
ropejskimi” na Wydziale Zarządza-
nia i Ekonomiki Usług Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. W 2006 roku 
ukończyłem Studium Podyplomowe 
„Przedsiębiorczy Menedżer” w Szko-
le Głównej Handlowej w Warszawie. 
Działam w organizacjach społecz-
nych i pozarządowych na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym. Wydaje 
mi się, że raczej jestem człowiekiem 
łączącym ludzi niż ich dzielącym i w 
tym upatruję klucza do sukcesu w 
pracy Komisji.

Zastrzegam, że krytyka może być 
też elementem pozytywnym, ale tyl-
ko wówczas, gdy jest konstruktywna 
i pomaga w rozwiązaniu problemu a 
nie jego pogłębianiu.

Mam nadzieję, że budżet, który 
przygotowaliśmy wsłuchując się w 
głosy wszystkich Radnych, organi-
zacji społecznych, mieszkańców i 
działania, które będziemy podejmo-
wali w nadchodzącym roku, chociaż 
w część spełnią oczekiwania i przy-
czynią się do polepszenia oceny pra-
cy Rady Miejskiej.

Dziękuję za rozmowę.
lesław m. marek
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Znamy już logo 700-lecia

Młodzieżowe logo  
700-lecia Nowogardu

Dnia 30 stycznia 
2009r.  Komisja Kon-
kursowa w składzie:

1. Kazimierz Ziem-
ba – Burmistrz No-
wogardu (przewod-
niczący komisji)

2. Katarzyna Olczyk 
– nauczyciel plastyki 
w SP nr 1 (sekretarz 
komisji)

3. Jerzy Kaczmarski 
– zastępca Burmistrza 
Nowogardu (członek komisji)

4. Zofia Frydryk – starszy instruktor 
plastyk w NDK (członek komisji)

5. Marian Szpilkowski – członek 
Towarzystwa Ziemi Nowogardzkiej 
(członek komisji)

Rozstrzygnęła „Konkurs na pro-
jekt graficzny logo z okazji jubile-
uszu 700-lecia nadania praw miej-
skich”

Na konkurs wpłynęło 20 prac 
konkursowych.

Komisja Konkursowa dokonała 
oceny wszystkich prac i zadecydo-
wała, co następuje:

I miejsce i nagrodę rzeczową w 
wysokości 1 500,00 PLN otrzymuje 
pan Rafał Czerwiński z Warszawy

II miejsce: Dominik Romczyk z 
Nowogardu (nagroda pocieszenia)

III miejsce: Piotr Szulejko z No-
wogardu oraz Marta Ćwik z miej-
scowości Leleszki (nagrody pocie-
szenia).

O terminie wręczenia nagród 
laureaci zostaną poinformowani li-
stownie.

   Zwycięzcom gratulujemy!
Opr. Ewa Dziwisz

Dnia 30 stycznia 2009r. Komisja 
konkursowa w nastepującym skła-
dzie:

1. Jerzy Kaczmarski – zastępca 
Burmistrza Nowogardu (przewod-
niczący komisji)

2. Katarzyna Olczyk – nauczyciel 
plastyki w SP nr 1 (sekretarz komi-
sji)

3. Kazimierz Ziemba – Burmistrz 
Nowogardu (członek komisji)

4. Zofia Fryderyk –  instruktor 
plastyk w NDK (członek komisji)

5. Marian Szpilkowski – członek 
Towarzystwa Ziemi Nowogardzkiej 
(członek komisji)

podjęła rozstrzygnięcia „Konkur-
su plastycznego na znak graficzny 
(logo) z okazji jubileuszu 700-lecia 
nadania praw miejskich

Na konkurs wpłynęło 46 prac 
konkursowych.

Komisja Konkursowa dokonała 
oceny wszystkich prac i zadecydo-
wała, co następuje:

I miejsce otrzymuje Joanna Mie-
lewczyk z Gimnazjum nr 3 w Nowo-
gardzie

Komisja przyznała także 4 dodat-
kowe, równorzędne wyróżnienia 
dla:

- Aleksandra Beśka ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie

- Joanna Minda ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Nowogardzie

- Klaudia Kukuła z Prywatnej 
Szkoły Podstawowej w Nowogar-
dzie

- Natalia Osmelak ze Szkoły Pod-
stawowej w Orzechowie.

Osoby nagrodzone i wyróżnione 
otrzymają nagrody rzeczowe, nato-
miast wszystkie osoby biorące udział 
w konkursie nagrody pocieszenia. O 
terminie wręczenia nagród osoby 
nagrodzone i wyróżnione zostaną 
poinformowane listownie.                                                                                         

Zwycięzcom gratulujemy !!!
Opr. Ewa Dziwisz

    

Styczniowe decyzje 
burmistrza

- podpisano umowę z firmą Gustaw Securitas na całodobowe monitoro-
wanie obiektów i pomieszczeń Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji – koszt 244 
zł miesięcznie.

- podpisano umowę na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów z firmą ZUK na kwotę 53 220 zł. (dochody ze sprzedaży selek-
cjonowanych odpadów nie pokrywają kosztów  opróżniania , transportu, 
składowania  i sortowania).

- podpisano umowę z panią Bogumiłą Bacza („SANI – BAW”) na sporzą-
dzenie kosztorysów inwestorskich , sprawdzenie kosztorysów inwestorskich 
i powykonawczych na kwotę 500,00 zł miesięcznie.

Opr. LMM

Zaproszenie na otwarcie 
wystawy fotografii

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę fotografii Małgorzaty 
Matuszewskiej pod wymownym tytułem „INDIE”.

Otwarcie w środę, 4 lutego, o go-
dzinie 18.00. 

Informacja o autorce zdjęć: Pani 
Małgorzata MATUSZEWSKA fo-
tografuje amatorsko.

Za namową znajomych wysłała 
swoje zdjęcia z Bieszczad na konkurs 
nfotograficzny. Zakwalifikowała się 
do drugiego etapu, którym była wy-
stawa podczas Festiwalu Fotografii 
Przyrodniczej i Krajobrazowej w 
Krynicy Zdroju w 2007 roku.

Następnie nawiązała współpracę z 
Centrum Kultury Manuartefaktura 
w Szczecinie. Oprócz fotografowania 
imprez oraz spektakli teatralnych (w 
tym Salezjańskiego Ogólnopolskie-
go Festiwalu Teatralnego), współor-
ganizuje wystawy fotograficzne.

 „INDIE” do zbiór fotografii Mał-
gorzaty Matuszewskiej, wykonanych 
w lutym 200? roku podczas podróży 
do Indii, - podróży, o której autorka 
marzyła ponad 10 lat. Jej marzenie 

- jak sama podkreśla - spełniło się 
tylko połowicznie, gdyż odwiedziła 
tylko Indie Północne. Wystarczyło 
to jednak, żeby zmieniła swoje spoj-
rzenie na wiele spraw.

 Jak sama mówi z pasją:  Indii 
nie da się opisać. Można przeczy-
tać mnóstwo przewodników czy 
dzienników podróży, obejrzeć wiele 
filmów  dokumentalnych, a i tak po 
przyjeździe ten kraj nas zaskoczy. 
Ludzie  mają tam zupełnie odmien-
ne podejście do życia niż Europej-
czycy,  inne priorytety.

 Indie oddziałują intensywnie na 
wszystkie nasze zmysły i zostawiają  
w ludziach żywe wspomnienie kon-
trastów, które współgrając ze sobą 
układają się w niezwykłą całość. Ta-
kie obrazy próbowała zatrzymać w 
pamięci swojego aparatu. Pani Mał-
gorzata wie, że na pewno tam wróci, 
żeby dokończyć swoje marzenie.

LMM

Caritas zaprasza  
na bezpłatne badania…

W związku z obchodami Dnia Chorego Caritas naszej Archidiecezji 
organizuje w sobotę 7 lutego w ośrodku rekolekcyjnym Sanktuarium 
na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie bezpłatne badania u lekarzy 
specjalistów:  reumatolog, neurolog, chirurg, ginekolog, laryngolog, 
diabetolog, kardiolog. Nasz parafialny Zespół Caritas organizuje 
wyjazd autokarem. Chętni mogą się zapisywać w zakrystii i w domu 
parafialnym najpóźniej do środy włącznie. Wyjazd nastąpi spod na-
szego kościoła w sobotę, o godzinie 8.00.

Red.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
Działające w naszej szkole Miniprzedsiębiorstwo „Lewe rączki” zorgani-

zowało akcję  „Cegiełka dla szkoły”, która miała miejsce podczas zebrania 
otwartego. Nasi hojni Rodzice chętnie kupowali drobne prezenty , dzięki 
czemu uczniowie zarobili ok. 500 zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na 
potrzeby szkolne. Opiekunkami Miniprzedsiębiorstwa „Lewe rączki” są

Panie Sylwia Ostrowska-Antczak i Ewa Balov.

GARŚĆ DOWCIPÓW NA  
POPRAWĘ HUMORU PO FERIACH 

Skończyły się ferie, więc to na pewno przyda się każdemu uczniowi.
- Jasiu, dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole?

krem z Nutellą  
i śliwkami: 

½ kg suszonych śliwek (bez pe-
stek) 

wódka do namoczenia śliwek (ok. 
½ szklanki) 

25 dag masła 
20 dag Nutelli 
Wierzch: 
½ litra śmietany 30% 
4 łyżki cukru pudru 
2 opakowania „śmietan-fix” 
Do dekoracji: 
10 dag gorzkiej czekolady 
Sposób przyrządzenia:
Białka ubić, dodać cukier i nadal 

ubijać. Dodać żółtka i jeszcze ubi-
jać. Następnie dodać mąkę pszenną, 
mąkę ziemniaczaną, kakao i proszek 
do pieczenia. Delikatnie wymieszać. 
Wylać do wysmarowanej tłuszczem 
prostokątnej formy o wymiarach 25 
na 36 cm. Włożyć do nagrzanego 

piekarnika i piec około 25 minut w 
temperaturze 170 °C. Ostudzić i na-
sączyć ponczem (mocna herbata + 
wódka). 

Suszone śliwki przełożyć do litro-
wego słoika, zalać wódką, zakręcić 
słoik i zostawić na 24 godziny. Na 
drugi dzień, jak już wchłoną alkohol 
pokroić je w kostkę. 

Miękkie masło utrzeć na puszy-
stą masę. Dalej ucierając dodawać 
porcjami Nutellę. Pod koniec dodać 
pokrojone śliwki i wymieszać. Krem 
wyłożyć na upieczony i ostudzony 
biszkopt. 

Schłodzoną śmietanę ubić z cu-
krem pudrem, pod koniec dodać 
„śmietan-fix” i wymieszać. Następ-
nie wyłożyć ją na krem. 

Na bitą śmietanę zetrzeć na tarce 
o dużych oczkach gorzką czekoladę. 
Schłodzić w lodówce. 

Smacznego!

- Bo wczoraj umarł mój dziadek... 
- Nie kłam, wczoraj widziałam 

twojego dziadka w oknie...
- Tatuś wystawił go przy oknie, bo 

listonosz szedł z rentą...
*  *  *

Nauczycielka do Jasia:
- Jasiu „ja się ożenię” jaki to czas?
- Najwyższy, proszę pani.

*  *  *
Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo kasz-

tanowca ?
- Po rosnącym na nim kaszta-

nach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie 

ma ?
- To ja poczekam…

*  *  *
- Jak nazywa się człowiek, który 

ciągle gada i gada, chociaż nikt go 
nie słucha?

- Nauczyciel!
*  *  *

Na lekcji biologii pani pyta się 
Jasia:

- Jaki pożytek mamy z gęsi?
- Smalec.
- I co jeszcze?
- Smalec.
- Jasiu, na czym śpisz w domu?
- Na łóżku.
- A co masz pod głową?
- Poduszkę.
- A co jest w poduszce?
- Dziura.
- A co wyłazi z dziury?
- Pierze.
- No właśnie. To powiedz Jasiu, 

co mamy z gęsi...?
- Smalec.

HOROSKOP
BARAN - To będzie dobry czas na imprezy. Będziesz na nich najbardziej roz-

chwytywany. Wedrzesz się też do serca pewnego Lwa. Kto by pomyślał, że pój-
dzie Ci tak sprawnie... Szalej... z głową.

BYK - W tym tygodniu w Twoim związku nastąpią zmiany. Nie panikuj jed-
nak. Musisz przestać koncentrować się tylko na wadach partnera, a zacząć za-
uważać jego zalety. Wtedy będziecie mogli cieszyć się z każdej wspólnie spędzo-
nej chwili.

BLIŹNIĘTA - Obudzi się w Tobie dobry duch, który będzie chciał wszystkim 
pomagać. Dlatego też rodzice skorzystają z Twojej pomocy w domu, przyjacio-
łom pomożesz rozwiązać problemy. Będziesz emanował pozytywną energią! 

RAK - Pod koniec zeszłego tygodnia postanowiłeś, że w tym zamierzasz dużo 
zmienić. W swoim podejściu do nauki, nauczycieli, czy kolegów. Wykaż się 
odrobiną uporu i uruchom proces zmian. Na pewno wyjdzie Ci on na dobre. 

LEW - Już w pierwszych dniach lutego jakaś osoba zacznie Ci działać na ner-
wy. Opanuj jednak swoje negatywne emocje. Gdy powstrzymasz się od kłótni, 
za jakiś czas okaże się, że masz w tej osobie sojusznika, a może nawet i kto wie, 
niespodziewanego przyjaciela. 

PANNA - Najbliższy tydzień upłynie Ci w miłej i przyjemnej atmosferze. Jeżeli 
dołożysz trochę wysiłku do spraw, które masz załatwić, to wszystkie powinny zakoń-
czyć się sukcesem. Na początek potrzebna będzie jednak odrobina mobilizacji.

WAGA - W najbliższych dniach nie rozpoczynaj żadnych nowych działań, 
zwłaszcza tych na tle uczuciowym. Skup się za to na swoim wyglądzie. Może 
warto w solarium odświeżyć opaleniznę lub podciąć włosy? Poprawa wyglądu 
dobrze wpływa na samopoczucie. 

SKORPION - Na ogół ufasz ludziom, a to może się okazać Twoją wielką wadą. 
Wokół Ciebie znajdują się osoby, których intencje są o wiele gorsze niż Ci się 
wydaje. Uważaj na siebie, a unikniesz w ten sposób bezsensownych nerwów. 

STRZELEC - Musisz uważać, aby nie narobić sobie żadnych zaległości, a 
wszystko będzie dobrze. Takie podejście naprawdę działa. Sumienność i praco-
witość to cechy godne pozazdroszczenia. Gwiazdy pomogą!

KOZIOROŻEC - Już od dłuższego czasu czekasz na to, że Wenus sprawi Ci 
niespodziankę i spotkasz osobę, w której zakochasz się z wzajemnością. Rozej-
rzyj się wokół siebie uważnie i korzystaj z życia jak tylko się da! 

WODNIK - W tym tygodniu we wszystkich sprawach musisz dać sobie na 
wstrzymanie. Nie planuj żadnych wypadów, nie obiecuj niczego. Musisz prze-
czekać ten okres, bo układ planet jest raczej niekorzystny. 

RYBY - Jesteś nastawiony na realizację swoich, nawet tych najbardziej skry-
tych marzeń. Musisz jednak uważać, aby uszczęśliwiając siebie nie krzywdzić 
innych. W przeciwnym razie nigdy nie osiągniesz pełnej satysfakcji w swoim 
życiu. 

KĄCIK KULINARNY
kuleczki raffaello

Składniki:
20 dag masła 
1 szklanka cukru pudru 
2 jajka 
20 dag wiórek kokosowych 
2 opakowania herbatników 

(2x85g) 
5 dag orzechów laskowych
Sposób przyrządzenia:
Miękkie masło utrzeć na puszystą 

masę, cały czas ucierając dodawać 
cukier puder i jajka. Na koniec do 
masy dodać wiórki kokosowe (oko-
ło 5 łyżek wiórek odsypać) i wymie-
szać. Powstałą masę włożyć do lo-
dówki na 1 godzinę. 

Herbatniki pokruszyć, dodać 
do masy i wymieszać. Z masy for-

mować kuleczki wielkości orze-
cha włoskiego, w środek każdej 
włożyć orzech laskowy. Każdą ku-
leczkę obtoczyć w wiórkach koko-
sowych (wcześniej odsypanych). 
Kuleczki schłodzić w lodówce.  
Podane składniki wystarczą na oko-
ło 50 kuleczek. 

Biszkopt z suszonymi 
śliwkami i Nutellą

Biszkopt: 
4 jajka 
1 szklanka cukru 
½ szklanki mąki pszennej 
½ szklanki mąki ziemniaczanej 
2 łyżki kakao 
1 łyżeczka proszku do pieczenia  
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Olchowo”
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIX/355/06 z dnia 20 września 2006 
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego „OLCHOWO” wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lutego 2009 r. do 10 
marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (w 
budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 2 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) 
o godzinie 14.oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu 
Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2009 r.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Wojcieszyn”
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz uchwały Rady Miejskiej w No-
wogardzie Nr XXXIX/357/06 z dnia 20 września 2006 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Wojcieszyn” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 16 lutego 2009 r. do 10 marca 2009 r. w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (w budynku przy Placu 
Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 2 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) o 
godzinie 15.oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu 
Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2009 r.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

Dobre miejsce na... 
śmietnik

Kilka lat temu przy ul. Żeromskiego 
(budynek 2b) zlikwidowano niemi-
łosiernie kopcącą kotłownię. Miesz-
kańcy okolicznych domów odetchnęli 
– nareszcie nie nie ma dymu!

Radość mieszkańców budynku nr 
2b nie trwała jednak długo. Kotłowni 
i komina wprawdzie nie ma, ale po-
została mała przybudówka w której 
mieściły się kotły i mały składzik na 
węgiel. Wejście owszem – ogrodzo-
ne i zamknięte i to jest główny błąd 
właściciela (SM „Gardno”). Miejsce 
doskonale nadaje się na „koleżeń-

skie” spotkania – można bezpiecznie 
łyknąć winka, a jak trzeba to załatwić 
na miejscu potrzeby fizjologiczne. 
Można też wyrzucić mniejsze lub 
większe odpady i śmieci. Zrobiło się 
nieprzyjemnie…

Panie odpowiedzialne za sprzątanie 
są bezradne – dostęp do schodów i 
placyku pełnego śmieci zamknięty! 
Mieszkańcy widzą jedyne rozwią-
zanie – przybudówkę jak najszyb-
ciej rozebrać. Piłka po stronie SM 
„Gardno”…

LMM

  Uwaga wędkarze
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW zaprasza na Zebranie Sprawo-

zdawczo – Wyborcze . Zebranie odbędzie się w stołówce Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 73 w dniu 15 
lutego br.

Początek  o godz. 9.00
Serdecznie zapraszamy.

Zarząd 
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OGŁOSZENIA drObNE
NIerUCHOmOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 

Gryficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 

ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 
m kw przy ul. Zamkowej, częściowo 
umeblowane, cena 225 tys. Tel. 880 34 
17 34.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. zł. 
Tel. 091 �9 �5 08�. 

•  Poszukuję garażu do wynajęcia 
na ul. Bema lub leśnej od zaraz. 
�9� 1�8 11�. 

•  Wynajmę powierzchnię 100 m kw, 
w centrum Nowogardu na miesz-
kanie bądź lokal użytkowy tel. 
��� �01 �0�. 

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w 
Słupcy k./Konina na kawalerkę w No-
wogardzie. Tel. 607 427 115.

• Kawalerka do sprzedania, bezczynszo-
wa. Tel. 665 359 497.

• Sprzedam 2 działki z możliwością 
przekształcenia na budowlane 50 i 49 
arów w Ostrzycy. Tel. 091 419 10 70, 
607 647 102.

• Wynajmę mieszkanie 3 lub 2 pokojowe 
(po remoncie) na dłuższy okres czasu. 
Tel. 693 850 197.

• Sprzedam dużą działkę budowlaną 981 
m kw w Nowogardzie. Tel. 507 023 231, 
091 39 20 057.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu. Tel. �95 ��0 ���.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 
20.00.

• Nowogard, ul. Boh. Warszawy – pół 
domu – góra, 4 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, poddasze do adaptacji, 380 tys. do 
negocjacji. 501 307 666.

• Ziemię rolną 1 ha i 3 ha na wyjeździe z 
miasta, możliwość zabudowy, 17 zł/ m 
kw. 502 103 432.

• Nowogard 4 km działka 23 ary pod 
budowę i ziemię rolną tanio sprzedam. 
889 133 882.

• Ziemia rolna w Kościuszkach k/ Nowo-
gardu do wydzielenia 16 zł/ m kw. Tel. 
501 610 130.

• kUPIĘ TaNIO OkaZyJNIe kIlka Hek-
TarÓW ZIemI lUB maŁe GOSPODar-
STWO. 889 1�� 88�.

• Ziemia rolna w Kościuszkach k/ Nowo-
gardu do wydzielenia 16 zł/ m kw. Tel. 
696 067 254.

• Sprzedam segment w zabudowie sze-
regowej w Nowogardzie, wysoki stan-
dard. Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam górę domku. Tel. 091 39 208 
66.

• Sprzedam mieszkanie 77 m kw na ul. 
Boh. Warszawy, cena 250 tys. zł. Tel. 
0608 622 920.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 
m kw, 2 pokoje, po remoncie, I piętro, 
ul. 15 Lutego, cena 3300 zł/ m kw. Tel. 
663 517 793.

• Do wynajęcia dwa pokoje z aneksem 
kuchennym, bez dzieci. 693 128 108.

• Wynajmę dom w Goleniowie na dłuż-
szy okres. Tel. 695 780 299.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 43,5 
m kw ul. 700 Lecia, IV piętro. Tel. 091 39 
26 602, 609 40 00 73.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we umeblowane w Nowogardzie. Tel. 
509 530 073.

• Do wynajęcia – hala �00 m kw + po-
mieszczenia socjalne 100 m kw + 
pomieszczenia biurowe �50 m kw, 
całość ogrodzona, plac utwardzo-
ny �000 m kw, prąd, woda, telefon, 
ogrzewanie, 1� km od Nowogardu, 
cena 5000 zł netto/ miesięcznie. Tel. 
50� 5�� 1�9.

mOTOryZaCJa
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok prod 

grudzień 2004, bordowy metalik, prze-
bieg 118 000 km, zadbany, książka ser-
wisowa, 1 właściciel w Polsce i w Niem-
czech, w Polsce od lutego 2008, NOWE: 
klocki i tarcze hamulcowe przód i tył, 
kompletny rozrząd, opony letnie 16”, 
duży przegląd klimatronic, bezwypad-
kowy, cena 42 000 zł, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Honda Civic 1,4, 1997 r., cena 
8700. Tel. 600 228 038.

• Sprzedam opony do samochodu cię-
żarowego w rozm. 11.00 r �0 � szt. na 
felgach, � sztuki luzem. �09 1�� 1��.

• Sprzedam tylne ramię do kopar-
ko-ładowarki Ostrówek, łyżka 
kopiąca szer. 0,5 m z zębami. Tel. 
�09 1�� 1��.

• Sprzedam Toyota Yaris 2003 r., diesel 
1,4. Tel. 607 288 835.

• Sprzedam BMW E30, poj. 2000 + gaz, 
1990 r., wspomaganie kierownicy, 
elektryczne szyby, ABS, kolor czarna 
perła, sportowe zawieszenie + wydech 
+ kierownica, alufelgi, cena 5500 zł do 
uzgodnienia. Tel. 503 416 697.

• Sprzedam nowy rower trzykołowy; Mer-
cedes 124 2,5 diesel, 1991 r.; ciągnik Fer-
gusson International. Tel. 606 312 832.

• Sprzedam Ford Escort 1,4, rok prod. 
1992, benzyna + gaz, 2500 zł do nego-
cjacji. Tel. 667 09 40 68.

• Sprzedam Ford Escort Combi 1995 r., 
przebieg 155 tys., książka serwisowa, 
centralny zamek, immobilizer, 2 po-
duszki powietrzne, szyberdach, hak, 
wspomaganie. 3700 zł. 664 996 984.

• Sprzedam Fiat 126 p, 1992 r. Tel. 091 39 
17 668.

• Sprzedam Fiat Seicento, 1998 r., poj. 
900, cena 3500 zł do uzgodnienia. Tel. 
091 350 30 83, 509 142 641.

rOlNICTWO
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki Bryza i Wineta. Tel. 

091 39 18 316.
• Sprzedam Ciągnik URSUS 385 oraz łu-

bin słodki tel. 668 316 103. 
• Sprzedam przyczepę rolniczą 4,5 t 

– sztywną, deszczownię szpulową, rury 
aluminiowe. Tel. 0695 18 30 33.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNOPraNIe. 0�0� ��� 1��.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0�0� 
51� �51.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�0� 
��� 1��.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0�0� ��� 1��.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. �0� ��� 1��.

• maSaŻ. 0�9� 1�� ��9.
• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona �. 091 �9 �0� 1�.
• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 50� �0� 
0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• mIX remONTOWO-BUDOWla-
Ny – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
�0� 9�1 �0�.

• remONTy mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• NaPraWa rTV Sawicki, K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 66.
• PrOFeSJONalNy WIZaŻ - makIJaŻe: 

ŚlUBNe, DZIeNNe, WIeCZOrOWe, 
OkOlICZNOŚCIOWe. NOWe TreN-
Dy makIJaŻU STUDNIÓWkOWeGO! 
Tel. �8� �95 80�.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz, 
dachy. Szybko, tanio, solidnie. Tel. 
697 612 803, 784 188 147, 603 621 714.

• TIPSy, makIJaŻ, SZTUCZNe rZĘSy. 
�9� �08 �91.

• Profesjonalne obróbki blacharskie i 
dachy papowe. ��� ��8 55�.

• remonty. 508 9�0 1�5.
• Wynajem 9 osobowych komforto-

wych busów, kraj – zagranica, ceny 
umowne. Tel. ��8 �5 �8 �1.

•  Korepetycje z j. angielskiego – poziom 
podstawowy, gimnazjum, matura, 18 
zł/godz. Tel. 781 228 441.

• Usługi ogólnobudowlane – dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268. 

•  Usługi hydrauliczne �00 �8� �1�. 
•  Dachy tel. 696 07 07 08. 

•  Usługi remontowo budowlane tel. 0696 
070 708. 

• Remonty, malowanie, szpachlowanie, 
glazura itp. tel. 505 361 971. 

•  Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• BrUk – lIN – usługi brukarskie oraz 
ogólnobudowlane. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607 083 893, www.bruk-linno-
wogard.pl.

• Tłumaczenia tekstów (prace dyplo-
mowe, teksty specjalistyczne, tech-
niczne, itp.) z języka angielskiego na 
polski i odwrotnie. Cena tłumaczenia 
�0 zł za stronę a�. Przy większej ilo-
ści materiału cena do negocjacji. Tel. 
50� 800 ��9, �08 �5� �9�; email: 
tlum@czenia.org.

• Chcesz wyjść, wyjechać, nie masz co 
zrobić z dzieckiem lub starszą osobą? 
Zadzwoń. 666 253 146.

• Wolny pojazd do 1,5 t Nowogard 
– Szczecin od �.00 do 8.00 i Szczecin 
– Nowogard od 1�.�0 do ��.00 w dni 
robocze. Tel. �91 8�1 ��1.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. �� �� 8�  ���.

• „DUr-DaCH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• Pogotowie komputerowe. 695 575 008.
• montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. 091 �9 �� 5�5, �95 085 ��0.
• Transport, przeprowadzki wnoszenie 

– znoszenie. 0696 138 406.

PraCa
• Potrzebne panie do opieki w Niem-

czech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika i la-

kiernika samochodowego na bardzo 
dobrych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię na budowie przy regipsach. 
Tel. 608 817 214.

INNe
• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@

vp.pl
• Sprzedam tanio pościel z wełny ow-

czej, nową, firmy „WOOLMARK”. Tel. 
606 235 584.

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
�05 5�� 908.

• Sprzedam biurko białe, dł. 111 cm, 
szer. �� cm, wys. 85 cm – dwie szu-
fladki i � półeczki po prawej stronie. 
Tel. 091 �9 �0� 1�. 

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego tel. 091 �18 8� �8, �0� �9 
9� ��. 

•  Owczarki niemieckie, duże szczenięta, 
czarno – podpalane, po rodzicach ro-
dowodowych, ojciec szczeniąt – wnuk 
podwójnego zwycięzcy świata – sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828. 

• VaIllaNT – części zamienne do pie-
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Przewozy  
zagraniczne  

pod adres
Tel. 508 301 853

Dortmund, Kolonia i inne

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

C.O., WOD.- KAN., GAZ

Tel. 697 914 690
508 055 569

Spółdzielnia   Mieszkaniowa „Cisy”  
        z siedzibą w  Nowogardzie 

przy ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a 

informuje  że posiada 
do sprzedaży lokal mieszkalny, 

o  pow. użytkowej  74,30m2 , 
położony  na poddaszu  w budynku 

przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie 
  - stan deweloperski , cena 2.300zł/1m2

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie SM „Cisy”  
lub  pod nr tel. 091 3925261 lub kom. 697 104 578. 

reklama

Uwaga wędkarze! 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że dnia 22.02.2009 r. 
o godz. 10.00 odbędzie się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze w 
sali RCP ul. Wojska Polskiego 3. 

Zarząd Koła

FUH „TRRREK”
myJNIa rĘCZNa 

I aUTOmaTyCZNa
WarSZTaT:
- geometria kół
- zbieżność kół
- wymiana klocków  
   hamulcowych
- wymiana oleju, itp.

ul. armii krajowej ��
Nowogard

Czynne 8.00 - 18.00

ców gazowych c.o. różne, nowe i uży-
wane, pompy, czujki nagrzewnice. 
Tel. 0�91 �8� ���.

• PIeCe gazowe c.o. Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 
zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
/dwufunkcyjne/ cena 1�00 zł, gwa-
rancja serwisowa. Tel. �91 �8� ���.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, 
kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaIllaNT, wersja świeczkowa �50 zł 
mało używane, gwarancja serwiso-
wa. �91 �8� ���.

• elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd �80 V, małe ga-
baryty, moc 18-�1 kW, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, baru, 

pubu, cena 150 zł. �90 5�0 5�0.
• Sprzedam szczenięta Husky. Tel. 

605 930 425.
• Sprzedam łóżko piętrowe i łóżko sypial-

niane. Tel. 662 125 370.
• Sprzedam drewno kominkowe 1 m3/ 

80 zł – brzoza, olcha, osika. Tel. kont. 
697 61 02 23.

• Oddam w dobre ręce psy rasy fokste-
rier. 785 635 002.

• Sprzedam drewno pocięte, w klockach, 
450 zł za przyczepę. Tel. 514 740 538.

• Węgiel – ekogroszek w ilości całopojaz-
dowej 24 tony z dostawą 490 zł brutto. 
Tel. 032 232 27 86, 609 130 302, 783 40 
00 06.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
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ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSy OD PONIeDZIaŁkU DO SOBOTy:
Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), �.10(1-6), 
�.50(D), �.00(1-6), �.�5(7), �.�0(7), �.55(1-6), 8.00(1-6), 8.�0 (7), 
9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.�0(D), 11.�5(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.�0(7),1�.�0(7), 1�.55(1-6), 1�.�5(D), 1�.50(D), 1�.05(D), 1�.�0(D), 
15.55(1-6), 1�.�5(D), 1�.50(1-6),1�.�0(D), 1�.50(D), 18.�5(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard �.�0(1-6), �.�0(1-6), �.�5(1-6), 8.00(1-6), 
8.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.�5(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 1�.05(1-6), 1�.�0(D), 1�.00(7), 1�.55(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.�0(1-6),1�.55(D), 15.10(D), 1�.15(D), 1�.05(1-6), 1�.�5(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.�0(D), 19.00(D), 19.�5(D), 19.�0(1-6), �0.15(D), 
�1.�0(1-6)

Objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

Informacja PkS 
091 �9-�1-88� lub 091 ��-98-�15

Nowogard 23.01.2009r.
OFerTy PraCy 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Konserwator terenów zielonych
4. Drwal-pilarz
5. Kierowca karetki (Pr.jazdy „C”) 
6. Nauczyciel wych.przedszkolnego

OFerTy PraCy Z reJONU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Hydraulik (Międzyzdroje)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 1�5

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZyk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

regularna linia meTrO        tel. 505 �19 �00
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), 5.�5(FP), 8.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.�5(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.�5(FP), �.�5(FP), 9.�5(L1P), 10.�5(L3), 1�.�0(L1), 15.�5(L1), 
1�.�5(L1P), 18.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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O Puchar Komendanta Goleniowskiej Policji 

46 drużyn w turnieju!
Blisko 500-zawodników przez dwa dni grało w turnieju piłki nożnej o 

puchar Komendanta Goleniowskiej Policji . Turniej był rozgrywany w hali  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Niepodległości 1 w Golenio-
wie. W czwartek grały drużyny ze szkół podstawowych a w piątek ze szkół 
gimnazjalnych. Łącznie wystartowało 46 drużyn z terenu całego powia-
tu. Grały też dwie drużyny dziewcząt.  Frekwencja była rekordowa.  Od  
sześciu lat, kiedy organizowany jest turniej, w tym roku wystartowało naj-
więcej zespołów. Każda drużyna uczestnicząca w turnieju otrzymała piłkę 
a ponadto około 150 zawodników nagrody rzeczowe w postaci plecaków, 
toreb, strojów sportowych ufundowanych przez goleniowskie firmy. 

W czwartek 29 stycznia o godz. 9.00 rozpoczęły się rozgrywki dla ucz-
niów ze szkół podstawowych z terenu powiatu goleniowskiego. Do rozgry-
wek zgłosiło się 14 drużyn w tym jedna dziewcząt. Mecze rozgrywano w 3 
grupach, a następnie obowiązywał system pucharowy Wyniki w poszczegól-
nych grupach:

Grupa 1.
Olimpia Nowogard- I nie ma mocnych      0-0
Masovia Maszewo- FC Żabki                     2-0
Czarne Konie- I nie ma mocnych                0-8
Olimpia Nowogard -Masovia                       1-1
FC Żabki- Czarne Konie                               0-1
I nie ma mocnych -Masovia                          1-1
Olimpia Nowogard -FC Żabki                       6-0
Masovia- Czarne Konie                                  6-0
FC Żabki- I nie ma mocnych                          0-5
Olimpia Nowogard- Czarne Konie              5-0 
Tabela grupy 1.
1. I nie ma mocnych                                  8 pkt.   
2.Olimpia Nowogard                                  8 pkt.
3.Masovia Maszewo                                   8 pkt.
4. Czarne Konie                                          3 pkt.
5. FC Żabki                                                  0 pkt
 Grupa �.
OKS Goleniów- Mosty                                    2-1
TKKF Stepnica- UKS 2 Nowogard                 0-0
Lipoverpool- OKS Goleniów                          0-1
Mosty- TKKF Stepnica                                   1-1
UKS 2 Nowogard- Lipoverpool                    2-1
OKS Goleniów- TKKF Stepnica                     0-0
Mosty- UKS 2 Nowogard                               1-0
TKKF Stepnica- Lipoverpool                          0-0
UKS 2 Nowogard- OKS Goleniów                2-1
Mosty- Lipoverpool                                        1-0
 Tabela grupy �:
1. UKS 2 Nowogard                                       7 pkt.
2. OKS Goleniów                                           7 pkt.
3. Mosty                                                         7 pkt.
4. TKKF Stepnica                                           4 pkt.
5. Lipoverpool                                                 1 pkt.
 Grupa � :
Władcy Móch- SP Krępsko                        4-0
Zalew Stepnica- SP I Nowogard             3-0
Władcy Móch- SP I Nowogard                      3-0
Zalew Stepnica- SP Krępsko                      1-0
Zalew Stepnica- Władcy Móch-             0-1
SP I Nowogard- SP Krępsko                  1-1
 Tabela Grupy �:
1.Włatcy Móch                                           9 pkt.
2.Zalew Stepnica                                       6 pkt.
3.SP Krępsko                                            1 pkt.
4.SP I Nowogard                                        1 pkt.
 Ćwierćfinały:
UKS 2 Nowogard- Masovia Maszewo 4-0
Olimpia Nowogard- Władcy Móch           0-3

Zalew Stepnica- OKS Goleniów             1-1 
I nie ma mocni- Mosty                      1-0
 Półfinały:
Zalew Stepnica- I nie ma mocni     1-1  
                                                                    karne  2-1
UKS 2 Nowogard- Władcy Móch             1-4
 mecz o � miejsce:
UKS 2 Nowogard- I nie ma mocni      1-1  
                                                                    karne 2-1
Finał:
Władcy Móch-  Zalew Stepnica             5-1
 Najlepszy bramkarz turnieju - Przemysław Goś-

ciło. Najlepszy strzelec turnieju - Adrian Hunger. 
Najlepszy zawodnik turnieju - Szymon Dębow-
czyk

I miejsce i Puchar ufundowany przez Komen-
danta Powiatowego Policji w Goleniowie  insp. 
Leszka SKOTNICKIEGO zdobyli Władcy móch.

II miejsce i Puchar ufundowany przez Burmi-
strza Goleniowa Andrzeja Wojciechowskiego-  
zdobyli zawodnicy Zalewu Stepnica.

III miejsce i Puchar ufundowany przez Dyrek-
tora Wydziału EKiS UG w  Goleniowie zdobył UkS 
Nowogard

4 miejsce - I nie ma mocni
5.miejsce - Olimpia Nowogard
6.miejsce - Masovia Maszewo
  
kategoria Gimnazja: 
W piątek rywalizowały drużyny ze szkół gimna-

zjalnych. Zgłosiło się 32 zespoły., które podzielono 
na grupy, a potem grano systemem pucharowym. 
Wyniki fazy pucharowej:

Na Ramie U Kicaja - Made IN China        1-2
Konefka - Bez Imiennio                          1-0
MKS  Ina 95-  Boys                                     2-3
Gimnazjum Nowogard-  Kikorze                2-1
 Made In China-  Konewka                         2-1
Boys-  Gimnazjum Nowogard                    1-0
 mecz o � miejsce
Konewka-  Gimnazium Nowogard              1-9
 FINaŁ
Made IN China-   Boys                           0-2
 
I miejsce i Puchar Komendanta Powiatowego 

Policji w Goleniowie insp. Leszka Skotnickiego 
zdobyła drużyna BOyS

II  miejsce i Puchar Burmistrza Goleniowa zdo-
była drużyna made In China, 

III miejsce przypadło drużynie Gimnazjum z 
Nowogardu.

Każda drużyna uczestnicząca w turnieju otrzy-
mała piłkę a wszyscy zawodnicy pierwszych 7 
drużyn otrzymało wartościowe nagrody rzeczo-
we. Organizatorzy turnieju, czyli goleniowscy 
dzielnicowi zaprosili wszystkich uczestników na 
kolejny turniej za rok, który odbędzie się jak zwy-
kle w trakcie zimowych ferii.

Nadkom. Wiesław Ziemba
opracowała Karolina Kubicka

Halowa Liga Siatkówki LZS

Puchar dla „JDS” 
Nowogard!

W minioną sobotę 31.01.2009r. na hali sporto-
wej  przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie 
zakończyła się kolejna edycja Halowej Ligi Piłki 
Siatkowej LZS która została zorganizowana przez: 
Radę Miejsko-Gminną Zrzeszenia LZS Nowogard 
i SP nr 4.W tym  dniu zostały rozegrane mecze 
drużyn które zakwalifikowały się do ścisłego finału 
i zagrały systemem „każdy z każdym”:

-”JDS”; -”Oldboys”; -LUKS „Siatkarz”
Zwycięsko z tej rywalizacji wyszli siatkarze 

„JDS” Nowogard. Oficjalne wyniki w piątkowym 
wydaniu DN.

Karolina Kubicka

„JDS” Nowogard
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Informujemy, że 

10 lutego �009 r.
wtorek w godz. 1�.�0 - 1�.�0 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklama

9 lutego 2009 r. godz. 16.30

akUmUlaTOry
ul. Boh. Warszawy 10� • NOWOGarD

www.autopart.pl

1� lutego �009 r. godz. 15.�0

reklama

reklamareklama

W obiektywie Jana korneluka  - Sikory i Sikorki
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W  maju  
konsekracja 
kościoła

kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

Zapraszamy od pn-pt. w godz. 8.00-18.00, w sob. w godz. 9.00- 14.00

Sprzedaż części i maszyn rolniczych
Naprawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych

rozdrabniacze do gałęzi
rabat Na maSZyNy rolNicZe 20%
NoWoGarD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 39 27 114 • kom. 0604 24 90 72

Składowisko 
Słajsino 
zamknięte
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W  maju  konsekracja 
kościoła

Ks. Kazimierz Łukjaniuk poinformował Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
że 4 maja 2009 roku odbędzie się konsekracja kościoła św. Rafała i prosi o 
włączenie tej uroczystości do oficjalnych obchodów 700-lecia nadania praw 
miejskich naszemu miastu. 

„Konsekracja kościoła nie zdarza się często, jest to zdarzenie historyczne 
na miarę 700-lecia Nowogardu”- czytamy w piśmie, które w imieniu wier-
nych podpisał proboszcz parafii.

Co to jest konsekracja kościoła
Konsekracja kościoła - (łac. con-

secratio ecclesiae, od consecrare 
- poświęcić, consecratio - poświęce-
nie, przekazanie na własność Bogu): 
uroczyste poświęcenie  nowo po-
wstałej świątyni zastrzeżone dla bi-
skupa .

Ceremonia ta dokonywana jest 
według obrzędu, którego główne 
elementy powstały w liturgii gal-
likańskiej i rzymskiej między IV a 
IX w. Ceremonia składa się z trzech 
części. Poprzez pokropienie ścian 
budynku wodą święconą biskup 
obejmuje go w posiadanie, by na-
stępnie odbyć procesję do wnętrza 
świątyni. Po śpiewie hymnu Veni 
Creator wypisuje pastorałem na po-
piele alfabet grecki i łaciński.

W kolejnej części za pomocą 
wody gregoriańskiej uświęca wnę-
trze kościoła, po czym zostaje od-
mówiona prefacja, w której biskup 
błaga o wspomożenie Ducha Świę-
tego.

Dopiero w ostatniej części doko-
nuje się właściwa konsekracja mu-
rów poprzez namaszczenie olejem 
tzw. zacheuszków symbolizujących 
dwunastu apostołów. Po namasz-
czeniu ołtarza (na zdjęciu) spala się 
na nim kadzidło w czterech rogach 
i pośrodku.

Opr. LMM

Woda gregoriańska pocho-
dzi (jak wszystko, co gregoriań-
skie :) od papieża św.Grzegorza 
I Wielkiego. Była to mieszani-
na popiołu, soli, wina i wody.  
Wino i woda obrazują dwie natu-
ry Chrystusa, a popiół i sól - sym-
bole śmierci i nieśmiertelności - to 
dwie natury człowieka (śmiertel-
ne ciało i nieśmiertelna dusza).  
Zmieszanie tych substancyj obra-
zuje, jak wierni mają się łączyć 
z Chrystusem w Ofierze Mszy 
świętej, która będzie sprawowa-
na w konsekrowanej świątyni.  
Biskup podczas konsekracji kropi tą 
wodą ściany kościoła, wyobrażające 
wiernych, a następnie ołtarz - przed-
stawiający Chrystusa Pana.

Zacheuszek - dowód poświęcenia 
kościoła. Klocek, płytka z symbo-
licznym krzyżykiem wmurowana w 
ściany wewnętrzne kościoła, także 
malowany na ścianie znak małego 
krzyża.

Zacheuszki są umieszczane w 
tych miejscach, zwyczajowo dwuna-
stu, które biskup namaścił podczas 
konsekracji kościoła. Nad znakiem 
obowiązuje lampka lub świeca czy 
świecznik (również nazywany za-
cheuszkiem) zawieszony na ścianie.

Nazwa pochodzi od celnika Za-
cheusza, który przyjął Jezusa Chry-
stusa w swoim domu. Zacheusz był 
celnikiem a zawód ten był w pogar-
dzie u ówczesnych Żydów. Ponie-
waż Zacheusz był małego wzrostu, 
wdrapał się na drzewo, by móc 
spojrzeć na Jezusa. Ten dostrzegł 
go i powiedział aby zszedł z drze-
wa, ponieważ tego wieczora będzie 
spożywał wieczerzę w jego domu. 
Słowa te wywołały oburzenie u nie-
których Żydów. Jak to? Jezus poniży 
się i odwiedzi dom celnika? Tak się 
jednak stało. Bóg wszedł do zwy-
kłego domu, przez co ten stał się 
„domem bożym”, tak jak zwykła 
budowla staje się Domem Bożym, 
czyli świątynią, z chwilą jej konse-
kracji przez biskupa. Ceremonia ta 
odbywa się w 12 miejscach w nowo 
wzniesionej świątyni, tam, gdzie 
umiejscowione są zacheuszki.

Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta, człon-
ków TMZN i przyjaciół naszego grodu.

W najbliższą środę tj.11.o2.2009 r. o godź. 17.oo w sali wystawowej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie rozpocznie się cykl prezentacji 
multimedialnych z okazji 700 Lecia Uzyskania Praw Miejskich Nowogardu. 
Prezentacja obejmować będzie wiele tematów związanych z historią miasta, 
mieszkańców od najdawniejszych czasów po okres współczesny. Będziemy 
spotykać się w każdą środę przez najbliższy jubileuszowy rok. Multime-
dialne pokazy są autorstwa Franciszka Karolewskiego, któremu patronuje 
Dziennik Nowogardzki, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Nowogardzkiej.  Franciszek Karolewski

Tragiczny wypadek 
drogowy!

28-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu w wyniku wypadku dro-
gowego. Jej 2-letnią córeczkę z obrażeniami ciała  przewieziono helikop-
terem do szpitala w Szczecinie.

Do wypadku doszło dzisiaj o godz. 12.35 na drodze  w okolicy miejsco-
wości Wierzbięcin Gm. Nowogard. Kierująca samochodem marki Peugeot 
Ewelina S. lat 28, w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach zjechała na 
pobocze i uderzyła w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń ciała po-
niosła śmierć na miejscu. Jadąca z nią w aucie 2-letnia córeczka doznała 
obrażeń ciała i przewieziono ją helikopterem do szpitala w Szczecinie. Ze 
wstępnych ustaleń wynika że nie doznała ona poważnych obrażeń. W chwili 
wypadku siedziała w foteliku i miała zapięte pasy bezpieczeństwa.

Okoliczności wypadku bada goleniowska policja.
Nadkom. Wiesław Ziemba, KPP Goleniów

Koncert charytatywny w GDK 
Wzorem lat ubiegłych GDK organizuje koncert charytatywny z intencją nie-

sienia pomocy dzieciom. Tegoroczny koncert nosi tytuł: „Powróćmy jak za daw-
nych lat....” Koncert charytatywny PRZYJACIELE  -  DZIECIOM  dnia 20 lutego, 
o godz. 18.00. Największą atrakcją koncertu są występy znanych Goleniowian 
- laureatów BARNIMÓW i członków  Kapituły.

Bilety w cenie: 20 złotych do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej, 
pl. Bramy Wolińskiej 1, tel. 0 91 418 95 90. Świetnie się zabawisz i pomożesz 
dzieciom!  Zapraszamy.
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Co wiesz na temat 
pierwszej pomocy?

Będziesz stał i patrzył?
Od 18 stycznia br. obowiązuje w Polsce ustawa, która zobowiązuje każde-

go pracodawcę, do wyznaczenia pracownika, odpowiedzialnego za udzielanie 
pierwszej pomocy i ewakuację w razie pożaru. Na razie jej skutki dla małych 
pracodawców, są szeroko dyskutowane na forum. Ale istotna też jest kwestia, 
czy w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia potrafimy jakiejkolwiek 
pomocy udzielić?

postąpić. Dostaliśmy ofertę szkolenia z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 
Będę chciała, aby przeszły je wszystkie panie przedszkolanki.

Krystyna K. – rolnik – ogrodnik
Kilka czynności potrafiłabym wykonać. Ułożyć 

w pozycji bezpiecznej, założyć opatrunek, zatamo-
wać krwawienie. Nie potrafiłabym chyba wykonać 
sztucznego oddychania. Myślę też, że jest taki ogól-
ny strach przed udzielaniem pierwszej pomocy. W 
dobie AIDS, każdy się boi o własne zdrowie.

Krystian R. – wykształcenie średnie.
W sumie chyba potrafiłbym udzielić pierwszej po-

mocy. Jestem po kursie, czekam na następny. Teraz 
przeszkolenie w tym zakresie jest wymagane, przy 
ubieganiu się o pracę. Udzielania pierwszej pomocy 
powinno się uczyć. Wiele osób nie potrafi się zacho-
wać w sytuacji zagrożenia życia. Szkolenie dało mi 
dużą wiedzę. Myślę, że bym się nie bał i potrafił ją 
wykorzystać w praktyce.

Natomiast małżonka p. Krystiana dodała, że nie 
potrafiłaby udzielić pierwszej pomocy.

Opr. Ewa Dziwisz 

Jak mówią specjaliści w zakresie udzielania pierwszej pomocy, bardzo 
ważna jest edukacja, która powinna rozpoczynać się, już na etapie szkoły 
podstawowej i być kontynuowana, poprzez dalsze etapy nauki. Najłatwiej 
jest stać na miejscu zdarzenia i nie robić nic. Tymczasem w sytuacji, gdy od 
nas zależy ludzkie życie, nie powinno się zastanawiać, tylko działać. Każdy 
powinien wiedzieć jak np. wykonać sztuczne oddychanie, ułożyć w pozycji 
bezpiecznej, czy postępować w przypadku złamania. Tego można się na-
uczyć! 

O to, czy potrafią udzielić pierwszej pomocy i czy potrzebne są szkolenia w 
tym zakresie, spytaliśmy kilku naszych czytelników.

Jolanta J. – Dyrektor przedszkola
Czy potrafię udzielić pierwszej pomocy, okazało 

by się w sytuacji zagrożenia życia. Myślę, że każdy 
boi się, żeby nie zaszkodzić szczególnie, jeśli cho-
dzi o dzieci. Podczas wykładu na temat pierwszej 
pomocy, w którym brałam udział, prowadząca 
powiedziała, że ten strach jest normalny. Dlatego 
też uważam, że tej wiedzy nigdy nie jest za dużo. 
Podczas wypadku liczą się umiejętności, nie ma 
czasu na myślenie i zastanawianie się, jak należy 
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Serdeczne 
podziękowania 

dla dyrekcji i nauczycieli 
I LO w Nowogardzie, 
a w szczególności dla 

ks. Dominika Szczygielskiego 
i p. Ireny Stasiewicz 

za pełne wzruszeń słowa 
i okazaną pamięć 

składają 
Joanna i Łukasz 

Kuleta

Wszystkim sąsiadom 
i znajomym, którzy okazali 

nam współczucie i pomagali 
w bolesnych dniach 

po śmierci 
mamy i babci 

śp. Stanisławy 
KAMIONKI 

składamy 
serdeczne podziękowania
Joanna i Łukasz Kuleta

poDZiękoWaNia poDZiękoWaNia

Fundacja Zdrowie raz jeszcze…

Dlaczego Panowie czepiacie 
się Pani SZ. za jakieś głupie 
300 tysięcy złotych?

Zastanawiałem się od dawna kie-
dy sprawa Fundacji Zdrowie i jej fi-
nansów ujrzy światło dzienne. Już po 
roku działalności było wiadomo, ze ta 
cała fundacja jest wielka lipą. 

Brak beneficjentów powodował, że 
powinno się ją zamknąć po pierw-
szym roku jej działalności z powodów 
ekonomicznych. 

Niestety tak się nie stało i z budżetu 
gminy była ona dofinansowywana.

Była ona deficytowa dla miasta, ale 
nie dla firmy Medimax i pani Sz. 

Teoretycznie wszystko w fundacji 
prosperowało super na papierze. 

Straty wynikały z tego, ze ci mało 
inteligentni mieszkańcy naszej gminy 
nie chcieli wydać po 20 zł miesięcz-
nie na fundację. To właśnie przez ich 
działanie szef firmy Medimax i pani 
Sz. musieli żyć tylko z dofinansowania  
z naszego budżetu.

Pani Sz, w TV i w swoim artykule 
pisze, że bidulka pracowała w fundacji 
właściwie za darmo.

Te drobne 2 tys, złotych miesięcznie 
to ekwiwalent za poświęcenie się spo-
łecznej pracy.

Z wielkim cynizmem pisze ona, że 
to dzięki niej do fundacji zapisało się 
ponad 180 osób ( sic! ).Zapomina tyl-
ko dodać, że w większości są to pra-
cownicy szpitala i ich rodziny. 

Było to poprzedzone taką gierkow-
ską reklamą ustną „ wicie, musicie”.

Gdy zasiadałem w Radzie Społecznej 
szpitala w Nowogardzie zapytałem na 
jednym z bardzo nielicznych spotkań 
panią Sz. o zarobki. Stwierdziła pub-
licznie, że jestem idiota i nie powinie-
nem zadawać publicznie takich pytań. 
Dziwiło mnie to bo prezes fundacji i 
zarazem pracownik dyrekcji szpitala 
nie powinien ukrywać dochodów.

Natomiast kompletnie nie zdziwiło 

mnie to, że osoby z Rady Społecznej 
jak i burmistrz nie usłyszeli ( prawdo-
podobnie syndrom zaburzenia oko-
licznościowego słuchu ), że Radny i do 
tego przewodniczący Komisji Społecz-
nej został obrażony przez pracownika 
szpitala.

Zrezygnowałem z prac w Radzie 
Społecznej Szpitala, gdyż stwierdzi-
łem, że jest to sztuczny twór podpo-
rządkowany Naszemu Najważniejsze-
mu Obywatelowi.

Szpital dużo traci przez takich pra-
cowników jak pani Sz. 

Bo ostatnio mamy dylemat, czy kie-
rować pacjentów do naszego nowo-
gardzkiego szpitala.

Pani Sz. wraz z panią C. żoną  człon-
ka rady społecznej Szpitala założyły 
na bazie szpitala spółkę Pielęgniarska 
Opieka Zadaniowa zajmującą się oso-
bami wymagającymi opieki długoter-
minowej.

Pacjent przy wypisie jest przepisy-
wany do tej spółki o super inteligen-
tnej nazwie „BŁĘKITNY PARASOL”. 
Łatwy dostęp do peseli pacjentów po-
woduje to, że przepisanie osoby w po-
deszłym wieku jest dziecinnie proste.

Ponadto pani Sz. planuje ( jak mó-
wią po kątach w szpitalu ) zwolnić 
wszystkie salowe i założyć swoja firmę 
sprzątającą.

Bronienie się pani Sz. na łamach 
prasy kampania wyborczą , linczem 
psychologicznym jest co najmniej 
śmieszne. 

„Linczowane psychologicznie” są 
pielęgniarki w szpitalu, które boją się 
pani Sz. jak ognia. Wystarczy z nimi 
porozmawiać. Jeżeli to co piszę jest 
nie prawdą to proszę mi podać ile w 
przeciągu roku pielęgniarek odeszło 
ze szpitala. Niestety takie patologie 
nie występują w firmach, w których są 
konkursy ofert, w których nie zatrud-
nia się swoich politycznych popleczni-
ków i w których nie rządzą sitwy.

Zadaję sobie pytanie czy warto za-
bierać głos w sprawach tak ważnych 
dla Nowogardu?

Czy warto jak radny Szpilkowski 
walczyć z układem? Czy warto na-
rażać się na ataki za to, że chcemy 
NORMALNOŚCI, która widniała na 
hasłach Naszego Największego Naju-
kochańszego Wodza.

Czy lepiej siedzieć cicho jak więk-
szość radnych. Myśleć tylko o własnej 

firmie i własnym interesie. To po cho-
lerę zostałem radnym? Czy wizja roz-
woju miasta w którym przyszło mi żyć 
nie jest handicapem do działania? 

Uśmiechnięte twarze dzieci korzy-
stające z urządzeń zabawowych na 
Osiedlu Grafitów są dla mnie cen-
niejsze niż konto w banku. Natomiast 
smutne jest to, że tylko paru radnych 
chce normalności. Reszta powiązana 
sznurkami działa tak jak w teatrze 
kukiełek. Prywata przysłoniła im sło-
wa przysięgi, które składali przy ślu-
bowaniu. Czy resztki przyzwoitości 
nie pozwoliły radnemu uczestniczyć 
w powołaniu go na stanowisko prze-
wodniczącego. Bo trudno byłoby pa-
trzeć w oczy odwołanemu radnemu, 
gdy dzieje się jawna niesprawiedli-
wość. Zasłanianie się chorobą niczego 
nie tłumaczy.

Krzysztof Kosiński
Były Przewodniczący Komisji  

Społecznej i były członek  
Rady Społecznej Szpitala

PS. Dlaczego Pan Panie LMM 
nie napisał o mojej interpelacji 
na temat szpitala?

Dlaczego nie informuje się 
mieszkańców, że brak rozbudowy 
do roku 2012 nowej przybudów-
ki spowoduje zamknięcie części 
starej nie spełniającej norm unij-
nych! 

300 tysięcy na fundację i 300 
tysięcy na „sołtysówkę” wystar-
czyłoby z nawiązką na wykona-
nie projektu. Szkoda zmarnowa-
nej „kasy”!!!

Od redakcji: Nie napisałem ponie-
waż temat ten opracowujemy i będzie 
przedstawiony tak jak Pan to ocenia 
– jako poważny problem dla władz sa-
morządowych Nowogardu.

LMM

Obwodnica Nowogardu

13 chętnych do budowy
Dnia 26 stycznia 2009 roku nastąpiło otwarcie wniosków o dopuszczenie 

do udziału w przetargu ograniczonym na budowę obwodnicy Nowogardu.
Łącznie do zamawiającego ( czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Szczecinie) wpłynęło 13 wniosków o dopuszczenie do 
udziału w przetargu, obecnie trwa ich sprawdzanie. Po zakończeniu pierw-
szego etapu przetargu do oferentów spełniających warunki udziału określone 
w ogłoszeniu o zamówieniu wystosowane zostaną zaproszenia do składania 
ofert cenowych. Termin realizacji zadania od momentu udzielenia zamówie-
nia wynosi 22 miesiące. LMM

Internet dla wsi
Na stronach internetowych miasta poinformowano – nomen omen – o 

…internecie, a właściwie o możliwości z jego korzystania  na terenach wiej-
skich. Fachowcem nie jestem, na szczegółach się nie znam, ale taki Internet 
jest dostępny od dawna. 

Słuchając na Sesjach Rady Miejskiej o usilnych podobno staraniach o dostęp 
do internetu dla szkół wiejskich jestem zawiedziony. Przecież promowana  
usługa proponowana przez Telekomunikację Polską jest już dostępna wszędzie 
tam gdzie jest zasięg ERY. 

Mam to cudo w domu za takie same pieniądze.  LMM
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Z okazji  
20 rocznicy ślubu 

kochanemu 
tatusiowi i mężowi 

Mariuszowi Kłys 
zdrowia i spełnienia 
wszelkich marzeń 

życzy 
żona Renata 

z dziećmi

ŻycZeNia

Pomoc postpenitencjarna

Jak odnaleźć się w życiu?
W placówkach penitencjarnych tworzy się na podstawie art. 43 par.1 Kodeksu 

Karnego Wykonawczego fundusz pomocy postpenitencjarnej. Składają się na 
niego 20% funduszy wypracowanych przez samych więźniów, ale też zapisy, 
darowizny itp. Z jego 

 środków udziela się pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym 
z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom. W ZK Nowogard 
pomoc postpenitencjarna udzielana jest osadzonym w dwóch formach, material-
nej i niematerialnej. W pomocy materialnej zawierają się zapomogi pieniężne, 
odzieżowe, bilety do miejsca zamieszkania, okulary, protezy, pakiety żywnościo-
we. Pomoc niematerialna, to pomoc  w uzyskaniu dokumentów tożsamości, w 
skompletowaniu dokumentów potrzebnych do orzeczenia niepełnosprawności, 
kursy doskonalenia zawodowego, udział w terapii uzależnień, występy arty-
styczne oraz realizacja programów mających na celu zapobieganie powrotowi 
do przestępstwa. O roli Działu Penitencjarnego w ZK rozmawiamy z jego Kie-
rownikiem, Majorem Andrzejem Pędziszczakiem oraz jego pracownikami.

Po rozmowie z Kierownikiem, prze-
chodzimy na oddział, gdzie znajduje 
się Klub Pracy. Na razie, znajdują się 
tutaj trzy stanowiska komputerowe, 
ale wkrótce będzie ich jedenaście. 
Osadzeni pracują. Uczą się pisać do-
kumenty aplikacyjne.

„Bardzo szczegółowo zajmujemy 
się diagnozą braków, które powi-
nien uzupełnić skazany. – mówi 
Artur Fusik, podporucznik – wy-
chowawca ds. pomocy postpeniten-
cjarnej – Jeśli skazany ma problem z 
alkoholem, staramy się go kierować 
na terapię. Udzielamy też pomocy 
doraźnej, przy wyrabianiu doku-
mentów, staraniach o rentę. Nasza 
działalność przebiega dwutorowo. 
Staramy się, aby skazani nie powró-
cili do przestępstwa poprzez naukę 
działań, pożądanych społecznie. 
Chcemy ich także wyposażyć w 
umiejętności, umożliwiające nor-
malne funkcjonowanie po wyjściu 
z zakładu. Przed wyjściem, do akt 
skazanego wpisywana jest rozmo-
wa końcowa, w której jest mowa o 
tym, jaka pomoc została skazanemu 
udzielona, jaka zostanie udzielona, 
jakie instytucje zostały o jego sytu-
acji powiadomione i gdzie ma się 
zgłosić.”

W naszej rozmowie uczestniczy 

również młodszy chorąży Przemy-
sław Sońtka, młodszy wychowawca 
ds. pomocy postpenitencjarnej. 
Przemek jest specjalistą od pozyski-
wania funduszy unijnych. Projektami 
unijnymi zajmuje się od 2004r. „Od 
lata ubiegłego roku – mówi   mł. 
wychowawca – prowadzimy cykl 
szkoleniowo – aktywizacyjny, dają-
cy skazanym uprawnienia zawodo-
we. W jego ramach skazani mogli 
nabyć uprawnienia posadzkarza 
– glazurnika, brukarza i opera-
tora wózków widłowych. Wiosną 
ruszają nowe szkolenia... Jest to 
cykl szkoleń realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Do końca 2013 roku, 
przewidziano udział w projekcie 
400 skazanych.”

Nikomu nie polecam pobytu jako 
„skazany” w ZK, ale wniosek jest 
taki, że również tam, można się 
czegoś ciekawego nauczyć. Dla mnie 
najważniejsze jest zaś to, że nikt, kto 
potrzebuje pomocy, nie pozostaje tam 
pozostawiony sam sobie.

Ewa Dziwisz

Red. – Do jakich zadań powołany 
jest Dział Penitencjarny?

Andrzej Pędziszczak – Należałoby 
zacząć od tego, że Zakłady Karne 
powołane są, na podstawie KKW 
do wykonywania zasądzonych wy-
roków. I tak powstały te instytucje. 
Natomiast celem wykonywanej kary 
jest realizacja art. 67 KKW, czyli 
działania takie, aby po odbyciu kary 
skazany nie powrócił do przestęp-
stwa. Dlatego też, zajmujemy się 
tzw. działaniami penitencjarnymi, 
które ukierunkowane są na: należyte 
wypełnianie obowiązków, podjęcie 
pracy, mobilizowanie do nauki, 
uzupełnianie wykształcenia, naukę 
spotkania z kulturą, wykrywanie 
uzdolnień i zajęcia sportowe.

Red. – Co jeszcze jest ważne w 
działaniach penitencjarnych?

A. P. – Działamy także w kierunku 
poprawy szeroko rozumianej sytu-
acji rodzinnej skazanego. Uczymy 
kontaktów zewnętrznych z osobami 
godnymi zaufania, czy fundacja-
mi, biorącymi udział w procesach 
wychowawczych. Stosujemy środki 
terapeutyczne, takie jak kierowanie 
do właściwych oddziałów osób uza-
leżnionych, czy ogólna profilaktyka 
w zakresie uzależnień. 

Red. – Czy każdy skazany musi brać 
udział w zajęciach penitencjarnych?

A. P. – Nie. Skazani są dorosłymi 

ludźmi i muszą chcieć uczestniczyć 
w zajęciach programowanych. Jest 
to kwestia wyboru, który koordynuje 
dział penitencjarny. Mamy tu więc, 
osoby z wyższym wykształceniem pe-
dagogicznym, psychologicznym, lide-
rów Klubu Pracy oraz wychowawców. 
Łącznie dział liczy 31 osób. 

Red. – Jaką rolę Pan odgrywa w 
tym wszystkim?

A. P. – Moją rolą jest, aby pracow-
nicy mieli zapewnione narzędzia i 
warunki pracy, byli wyposażeni w 
wiedzę (szkolenia) oraz sprawowanie 
kontroli, nad tym, czy wszystkie dzia-
łania przebiegają prawidłowo.

Red. – Jak oceniania jest wasza 
działalność?

A. P. – Nasza działalność jest od 
szeregu lat doceniana przez władze 
penitencjarne. Jak na tak dużą jed-
nostkę mamy bardzo mało zdarzeń 
negatywnych. Skazani, po przedsta-
wieniu im oferty pomocy, są general-
nie pozytywnie nastawieni do działań 
postpenitencjarnych. Mamy tu ludzi 
bardzo uzdolnionych, którzy stano-
wią o poziomie jednostki. Zajmują się 
kuchnią, pralnią, biblioteką, robią re-
monty. A każdy z funkcjonariuszy jest 
zobowiązany do działań penitencjar-
nych. Jeśli jakiś element nie zadziała, 
mogą pojawić się problemy.
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SP Długołęka
„W podróży po Europie”

Pod takim hasłem zostały przygo-
towane i przeprowadzone od  20.01 
– 29.01.2009 r w Szkole Podstawo-
wej w Długołęce ferie zimowe. Za-
jęcia miały na celu głównie przygo-
towanie uczniów do sprawdzianu 
szóstoklasisty, lecz stały się również 
okazją do poznania tradycji i kultu-
ry niektórych krajów europejskich. 
Uczniowie zajmowali się  m.in. 
określaniem położenia państw i ich 
stolic, wykonaniem miniatur flag 
państwowych, obliczaniem odle-
głości do wybranych miejsc Europy. 
Odwiedzili baśniowy świat H.Ch. 
Andersena, byli uczestnikami cor-
ridy ortograficznej, poznawali smak 
i zapach niektórych europejskich 
przysmaków. Dokładnie przyjrzeli 
się angielskiej pogodzie i temu, co 
niesie wiatr. W Szczecinie zwiedzi-
li interaktywną ekspozycję z nauki 
i techniki Experymentarium, gdzie 
na własnej skórze mogli się prze-
konać jak działają prawa fizyki. Nie 

zabrakło także zajęć sportowych. 
Każdy dzień ferii kończyły mecze 
unihokeja rozgrywane w ramach 
Europejskiej Ligi Unihokeja. W 
ramach zajęć organizowane były 
także konkursy. Oto ich wyniki: 
Konkurs Rysowanka-Zgadywanka: 
I miejsce Zofia Sawicka i Adrianna 
Szcześniak; w quizie-Baśnie Ander-
sena najlepsze uczennice to Patrycja 
Kierzynkowska  i Zofia Sawicka; w 
konkursie podsumowującym całość 
ferii najlepsi uczestnicy to: Damian 
Adameczek, Katarzyna Piotrowska i 
Zofia Sawicka.

 W Europejskiej Lidze Uniho-
keja  niepokonanymi drużynami 
okazały się drużyny Słowacji, którą 
reprezentowali Łukasz Zapałowski i 
Adrianna Szcześniak oraz drużyna 
Węgier w składzie Piotr Skowroński 
i Szymon Michalczuk.

Środki na prowadzenie zajęć w 
czasie ferii pozyskała Rada Sołecka z 
Fundacji Wspomagania Wsi. Po raz 

drugi Szkoła Podstawowa w Długo-
łęce realizuje zadania tejże Fundacji 
w ramach Programu Pożyteczne Fe-
rie. Dzięki uzyskanym środkom ucz-
niowie mogli wykonywać zadania  
plastyczne, wyjechać na wycieczkę 
do Szczecina, otrzymać drobne na-
grody i drugie śniadanie.

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy również w stronę Urzędu Mia-
sta, który po raz pierwszy umożliwił 

dzieciom dojazd na zajęcia w czasie 
ferii. Choć panowała dość odważnie 
grypa, jednak zajęcia odbywały się 
codziennie i na pewno przyczynią 
się do utrwalenia wiedzy uczniów .

Wszystkim nauczycielom, którzy 
przygotowali i przeprowadzili zaję-
cia w czasie ferii serdecznie dzięku-
jemy.  Zawsze można na was liczyć!

Inf.własna
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Olchowo”
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIX/355/06 z dnia 20 września 2006 
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego „OLCHOWO” wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lutego 2009 r. do 10 
marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (w 
budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 2 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) 
o godzinie 14.oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu 
Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2009 r.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Wojcieszyn”
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz uchwały Rady Miejskiej w No-
wogardzie Nr XXXIX/357/06 z dnia 20 września 2006 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Wojcieszyn” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 16 lutego 2009 r. do 10 marca 2009 r. w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (w budynku przy Placu 
Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 2 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) o 
godzinie 15.oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu 
Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2009 r.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

DORADZTWO PRAWNE
Nowogard, ul. 3 Maja 55

Czynne od pon. do pt. 10 – 16
Sprawy cywilne, karne, administra-
cyjne, z prawa pracy, ubezpieczeń, 

egzekucyjne, komornicze
Tel. 503 61 77 39

plaNDeki pVc
PRODUKCJA I NAPRAWA
- plandeki samochodowe  
na naczepy i przyczepy
- różnego rodzaju namioty
- oraz inne

Tel. 091 39 20 131, 0601 373 129

Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej 

„Zdrowie” 
w Nowogardzie przy udziale Centrum Radiologii i Diagnostyki Obra-
zowej w Szczecin-Zdroje już 14 lutego rozpoczyna bezpłatny Pro-
gram Profilaktyki Raka Piersi skierowany dla kobiet w wieku 50-69 lat. 
Oferta składa się z kompleksowej porady:
-badanie mammograficzne piersi
-wynik badania oraz konsultacja lekarska
Panie zainteresowane badaniem po zarejestrowaniu zostaną do-
wiezione do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej miesz-
czącego się w Szczecin Zdrojach.
Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji prowa-
dzonej przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowo-
gardzie w godzinach od 8.30-14.00 tel. 091 39 21356 i Lidię Bogus 
od 14.oo do 18.oo tel.0505393636.
Jedyny koszt jaki ponosi uczestniczka programu to 5 zł na wspar-
cie nowogardzkiego szpitala.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W STRZELEWIE 

SKŁADA GORĄCE PODZIĘKOWANIA 
SPONSOROM NASZEJ SZKOŁY:

ROMANOWI SANIUKOWI
JOLANCIE BEDNAREK
MICHAŁOWI BOCIARSKIEMU
MAGDALENIE GRZELAK
B.B. SZYMCZAK
ZA ICH WSPARCIE FINANSOWE PRZY ORGANIZACJI CHO-
INKI SZKOLNEJ

Przewodnicząca
Renata Langner

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�
akUmUlatory

ul. boh. Warszawy 103 • NoWoGarD
www.autopart.pl
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

�9-12.01.2009 r. 
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reklama

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów oraz ich 
Rodzin przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

ogłasza zapisy na wycieczkę w góry 
w okolice Wisły w miesiącu maju. 

Wszyscy chętni mogą zgłaszać się w celu potwierdzenia swojego uczest-
nictwa wraz z dokonaniem przedpłaty 100 zł od osoby. Zapisów i wpłaty 
można dokonać w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 w pomieszczeniu Za-
rządu. Termin wpłat do 30.01.2009. Kontakt telefoniczny 091 39 26 077,
0518 546 950, 0601 750 697.

Przewodniczący Zarządu Koła, 
członek K.Zw. EiR Zarz. 
Główny Jerzy Tębłowski

Czytelnicy piszą
Uwagi do artykułu z wypowiedzią 
radnego Roberta Czapli

Moim pierwszym wrażeniem po przeczytaniu w/w artykułu był niesmak 
i gniew – złość na jego termin wydania i charakter artykułu pisanego ręką 
młodego polityka! Tak wyraźnie to trzeba podkreślić, że tyle populizmu 
politycznego naraz nie czytałam od ostatniej „Harcowiady”. Radny Ro-
bert Czapla z racji pełnionej funkcji w RM i zawodowego wykształcenia 
ekonomicznego popełnia nie „świadomie” błędy co do funkcji i roli skarb-
nika  w gminie. Nie mogę przejść obojętnie wobec tego faktu, ponieważ 
tutaj kształtują się – w mediach również – świadomość innych mieszkań-
ców – młodych ludzi, chcę podzielić się spostrzeżeniami z innymi osobami. 
Nie uczestnicząc w sesjach RM nie oceniam pracy radnych, ale świado-
mość mieszkańców jest opierana o informację z prasy lokalnej – również. 
Należałoby najpierw zacytować zdanie, że rolą skarbnika jest wykonanie 
dokumentów finansowych i zamknięcie tego w ramy księgowej ewidencji 
i budżetu. Rozumiem, że projekt budżetu proponuje burmistrz przy współ-
pracy z Radą Miasta i przedkłada do uchwalenia radzie. Kwestionowa-
ny przez Pana sposób dzielenia pieniędzy z budżetu jest moim zdaniem 
kontynuacją metod z poprzednich, odległych kadencji i nie widzę różnic 
w tym temacie. W polityce kadrowej również. Wybór pomiędzy hojnym 
burmistrzem za 200 tys. a zwolennikami budowy padliniarni  w Glicku jest 
nieporównywalny i samo -  przemawia, że tego rodzaju zakład jest nie do 
wybaczenia decydentom za zgodę, w obecnej sytuacji – przez wyborców. 
Temat plaży miejskiej uważam zachwyt demagogii dla mieszkańców – wy-
borców. Całą prawdę znają nieliczni – tak sądzę. Jeśli radny Rafał Szpil-
kowski „majstrował” przy budżecie – finansach od roku, więc pytam kto 
decydował o budżecie przez poprzednie lata, że gmina jest tak zadłużona? 
Kto „majstrował”, że uzbrojone , atrakcyjne działki budowlane sprzedają 
się w porze urlopowej Rady np. Os. Gryfitów. Radny nie musi się znać na 

finansach. Wystarczy, że logicznie myśli, czego Panu również życzę. Mam 
wrażenie, że parcie dla władzy i samorządowej posady odbiera racjonal-
ne skojarzenia. Wszystko będzie w swoim czasie – wiedza + uczciwość + 
prawda + doświadczenie, a sukces gwarantowany – życzę tego Panu rów-
nież. Czy gminie potrzebna jest Lewica? Sądzę, że znaczna część miesz-
kańców jest poza partiami politycznymi – bezstronna. Gminie na pewno 
potrzebni są radni, którzy są mądrzy w ocenie danej sytuacji – mądrością 
narodu, sumienni, rzetelni, uczciwi, z wysokim morale etycznym. Życzenia 
Noworoczne składał Pan w imieniu Klubu Radnych Lewicy, więc aby stały 
się spełnione, to proszę podjąć działania, zrobić wszystko, co możliwe, aby 
naprawić błąd w decyzji kolegów min. z klubu, aby nie powstał w Glicku 
zakład typu utylizacja padliny, czy zanieczyszczeń chemicznych. Jeśli za-
kład nie powstał 8 lat temu, gdy było wysokie bezrobocie, a każda oferta 
pracy była przyjmowana jako zbawienie, obecnie sytuacja jest inna i inne 
wymagania, więc warunki powinny być spełniane naszych oczekiwań, 
a nie tylko oferentów zainteresowanych doraźnym zyskiem. Mieszkańcy 
potrzebują godnych warunków w pracy i godnego traktowania. Sądzę, że 
mylone są pojęcia: rządzić i zarządzać – to nie jest tożsame i może wpro-
wadzać w błąd świadomość mieszkańców. Ja rozumie to tak, że rządzić to 
można tylko swoim majątkiem, firmą, z pełną odpowiedzialnością prawną 
i finansową za decyzje. Zarządzać, to inaczej wykonywać wolę właścicie-
la. Więc Pan póki co, gminą można tylko zarządzać, tzn. wypełniać wolę 
mieszkańców – wyborców.   

Pozdrawiam z życzeniami zrozumienia dla tematu
Halina Saja

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

C.O., WOD.- KAN., GAZ

Tel. 697 914 690
508 055 569

Przewozy  
zagraniczne  

pod adres
Tel. 508 301 853

Dortmund, Kolonia i inne

Uwaga wędkarze! 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” in-
formuje, że dnia 22.02.2009 r. o 
godz. 10.00 odbędzie się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze w 
sali RCP ul. Wojska Polskiego 3. 

Zarząd Koła

kreDyty  
baNkoWe
gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

Sprzedaż drewna 
opałowego i odpadów 
tartacznych iglastych

Zapewniamy transport
Tel. 509 930 161



DZIENNIK
NOWOGARDZKI10 m - Nr 10 (1747)

   Ojciec Rafał od św. Józefa Kali-
nowski urodził się w Wilnie, dnia 1 
września 1835 roku, i otrzymał na 
chrzcie imię: Józef. W Instytucie Szla-
checkim Wileńskim pod kierunkiem 
swojego ojca postąpił w studiach do 
tego stopnia, że otrzymał najwyższe 
odznaczenie. Potem studiował przez 
2 lata (1851-1852) w Szkole Agrono-
micznej w Hory-Horkach.

W latach 1853-1857 kształcił się w 
Akademii inżynierii wojskowej w Pe-
tersburgu uzyskując tytuł inżyniera i 
stopień porucznika. Zaraz potem zo-
stał mianowany asystentem matema-
tyki w tejże Akademii. W roku 1859 
współpracował w projektowaniu linii 
kolejowej Kursk-Kijów-Odessa.

W roku 1863, po wybuchu w Pol-
sce powstania przeciw ciemiężcy 
rosyjskiemu, jako kapitan sztabu 
pracując w rozbudowie twierdzy w 
Brześciu nad Bugiem, zwolnił się z 
wojska rosyjskiego i przyjął obowią-
zek Ministra Wojny w rejonie Wilna. 
Aresztowany dnia 24 marca 1864 
roku został skazany na karę śmierci, 
którą zamieniono mu na przymu-
sowe prace na Syberii przez 10 lat. 
Z przedziwną mocą ducha, cierp-
liwością i miłością dla towarzyszy 
wygnania potrafił wlać w nich ducha 
modlitwy, pomagać im materialnie 
i dobrym słowem budzić nadzieję i 
pokój.

Zwolniony z wygnania w roku 
1874, przyjął obowiązek wycho-
wawcy Czcigodnego Sługi Bożego 
Augusta Czartoryskiego ze stałą re-
zydencją w Paryżu. W pracy wycho-
wawczej wpłynął na formację du-
chową swojego ucznia tak, że młody 
książe August odkrył w sobie powo-
łanie kapłańskie i zakonne. W roku 
1887 wstąpił do Zgromadzenia Księ-
ży Salezjanów, przyjęty przez samego 
założyciela św. Jana Bosco. Józef Ka-
linowski zaś w roku 1877 wstąpił do 
Zakonu Karmelitów Bosych w Gracu 
w Austrii i przyjął imię zakonne: brat 
Rafał od św. Józefa. Po złożeniu ślu-
bów zakonnych studiował teologię 
na Węgrzech a święcenia kapłańskie 
otrzymał w Czernej koło Krakowa, 
dnia 15 stycznia 1882 roku.

Zapalony gorliwością apostolską 
nie oszczędzał wysiłków i trudów w 
zbawianiu wiernych, i pomagał bra-
ciom i siostrom karmelitankom we 
wstępowaniu na górę doskonałości. 
W dziele pojednania sakramental-
nego podniósł wielu z błota grzechu. 
Pracował dla dzieła zjednoczenia 
Kościołów i pozostawił tę misję jako 
testament braciom i siostrom kar-
melitankom.

Liczne i odpowiedzialne urzędy, 
powierzone mu przez przełożonych, 
pełnił doskonale aż do śmierci. Wy-
czerpany trudami i cierpieniami 
oddał ducha Bogu dnia 15 listopada 
1907 roku, w klasztorze w Wadowi-
cach, który założył i był wtedy jego 
przeorem. Został pochowany na 
cmentarzu klasztornym w Czernej.

Za życia i po śmierci cieszył się 
wielką sławą świętości, był czczony 
przez cały lud, a nawet przez kar-
dynałów Dunajewskiego, Puzynę, 
Kakowskiego, Gotti’ego. Procesy 
diecezjalne przeprowadzono w Kurii 
Arcybiskupiej w Krakowie w latach 
1934-1938 i akta przesłano do Rzy-
mu, gdzie w roku 1943 został wyda-
ny dekret w sprawie pism, a w roku 
1952 Sprawa kanonizacyjna została 
wprowadzona na forum Stolicy Apo-
stolskiej.

W latach 1953-1956 został prze-
prowadzony Proces Apostolski i 
Kongregacja przystąpiła do dyskusji 
o heroiczności cnót. Papież Jan Paweł 
II, 11 padżdziernika 1980 roku pro-
mulgował dekret heroiczności cnót, a 
po zatwierdzeniu cudownego uzdro-
wienia księdza Władysława Misia ten 
sam Papież, dnia 22 czerwca 1983 
roku, beatyfikował Ojca Rafała Kali-
nowskiego w Krakowie. Wzrastająca 
sława cudów doprowadziła w roku 
1989 do przeprowadzenia w Kurii 
Krakowskiej procesu kanonicznego 
o cudownym uzdrowieniu dziecka. 
Po szczęśliwym zakończeniu dysku-
sji lekarzy, teologów i kardynałów, 
Papież Jan Paweł II zatwierdził cud 
do kanonizacji dnia 10 lipca 1990 
roku.,Na Konsystorzu z kardynałami 
w dniu 26 listopada 1990 roku Jan 
Paweł II postanowił przystąpić do 
kanonizacji Bł. Rafała Kalinowskiego 
i w niedzielę dnia 17 listopada 1991 
roku uczynił Go świętym  przedsta-
wiając  go jako wzór dla wszystkich 
chrześcijan Kościoła Powszechnego.

W rocznicę obchodów  
700 – lecia Nowogardu

Przywoływanie wstawiennictwa 
świętych jest szczególnym wyrazem 
wiary i stałej obecności Opatrzno-
ści Bożej, ugruntowanym w trady-
cji chrześcijańskiej. Każdy kościół 
jest „pod wezwaniem” to znaczy, że 
wierni parafii odwołują się do swo-
jego patrona, jako szczególnej osoby 
i opiekuna. W wielu wypadkach, 
zwłaszcza w religiach katolickich, 
tradycja ta uwidacznia się w nada-
waniu imion dzieciom. Powszechne, 
zwłaszcza w całym chrześcijańskim 
świecie jest też nadawanie patronów 
dla miast, np. Mediolan ma za swo-
jego patrona św. Amrożego, Kraków 
św. Józefa, Zabrze – św. Kamila. Swo-
ich patronów mają też miasta małe, 
Jasło – św. Antoniego, Chrzanów św. 
Mikołaja. W tych dniach proboszcz 
parafii św. Rafała Kalinowskiego,  

Kazimierz Łukjaniuk zwrócił się z 
oficjalną prośbą do władz miasta o 
nadanie miastu jako patrona. Wnio-
skiem tym, proboszcz wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom wielu osób, 
które mieliśmy możliwość odnoto-
wać w ostatnich latach. Zwłaszcza 
po tym, jak swojego patrona, św. 
Jana Chrzciciela otrzymał Stargard 
Szczeciński. Procedura nadawania 
miastu patrona składa się  z części 
świeckiej, w której podejmuje sto-
sowną uchwałę Rada Miasta i zwraca 
się wraz z prośbą za pośrednictwem 
miejscowego biskupa do Stolicy 
Apostolskiej. Tam podejmowana jest 
procedura kościelna , którą wieńczy 
wydanie aktu nadania patrona mia-
stu. Poniżej publikujemy przykład 
aktu, który otrzymało Jasło.

Społeczność naszego miasta, jak wielu na tzw. ziemiach odzyskanych, sta-
le stoi przed zadaniem dookreślenia elementów konstytutywnych własnej 
tożsamości. Zapewne wszystko, to, co towarzyszyć będzie procedurze nada-
nia miastu patrona stanowi doskonałą okazję do publicznej rozmowy na te 
zasadnicze dla naszej kultury tematy i przyczyni się do lepszego zrozumie-
nia więzi jakie często odczuwamy, a jakie nie zawsze uświadamiamy sobie 
do końca.

Marek Słomski

Raffaele Kalinowski, O.C.D. 
(1835-1907)  
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Co pod Ratuszem?

 PETYCJA
   My, mieszkańcy Nowogardu i okolic o niskich dochodach, jesteśmy przeciwni 

likwidacji jadłodajni „Piwnicy pod Ratuszem”. Mamy jedyny lokal w mieście ,w któ-
rym można spożyć tani posiłek. Cena jednego obiadu pełnego(zupa + drugie danie + 
kompot)to koszt 9 zł.  Jesteśmy konsumentami od wielu lat, czyli od początku istnie-
nia „Piwnicy pod Ratuszem”, którą od 27 lat prowadziła Pani Krystyna Jarochowicz. 
Mamy zapewnione posiłki, które są prawdziwie domowe. Jesteśmy jak Rodzina. W 
jadłodajni są gotowane także posiłki dla osób chorych. Można tam bardzo szybko i 
spokojnie zjeść. W jadłodajni nie ma sprzedaży alkoholu i nie można tam palić.Pani 
Krystyna jest wyjątkową osobą, jest tolerancyjna, bardzo czuła i wrażliwa .Zdarzają 
się sytuacje, że czasami brakuje nam na zupę, ale ją dostajemy, bo Pani Krystyna 
jest dobrym człowiekiem i rozumie takie sytuacje. Wiele lat Pani Krystyna karmiła 
dzieci z ferii zimowych za 6 zł dziennie. Co niedzielę karmiła także ubogie społe-
czeństwo. Gotowała dla nich od 200 do 300 zup, sama bez pomocy pracowników. A 
to dlatego, że pracownicy mieli wolne w niedzielę. Nie otrzymywała za to żadnego 
dodatkowego wynagrodzenia, robiła to z własnej woli. Jeżeli chodzi o zapachy ulat-
niające się z jadłodajni, to one wręcz przyciągają konsumentów, a nie odstraszają. 
Pomysł zrobienia tam Muzeum jest wręcz absurdalny, bo Muzeum jeść nam nie da. 
Ekskluzywny lokal też nie. Bardzo jesteśmy poruszeni tymi artykułami w „Dzienni-
ku Nowogardzkim”. Raz Muzeum, a za trzy dni piękna restauracja. W tym wszyst-
kim coś jest nie jasne?! W gazecie napisano, że ogłoszony zostanie przetarg , i że Pani 
Krystyna może także do niego przystąpić. My pytamy dlaczego przetarg, skoro ona 
prowadzi ten lokal tyle lat? Po co to komu?  My nie chcemy ekskluzywnej restaura-
cji, których w naszym mieście jest sporo, ale taniej jadłodajni, jadłodajni ”Piwnica 
pod Ratuszem”. Pytamy dlaczego nie było przetargu na Targowisku Miejskim, tylko 
przedłużono umowę bez przetargu? Czy tam były zastosowane inne przepisy? Nie 
rozumiemy tego? Jesteśmy bardzo poruszeni likwidacją jadłodajni. W Nowogardzie 
brakuje miejsc pracy i zamiast tworzyć miejsca pracy, to wyrzuca się osobę w środku 
zimy na bruk. Przecież znamy Panią Krystynę i wiemy dobrze ilu uczniów wyuczyła 
zawodu kucharza, mistrza czy czeladnika. Jest ich bardzo wielu. Większość pracuje  
w swoim wyuczonym zawodzie. Spytaliśmy Panią Krystynę czemu powiedziała w 
wywiadzie do „Dziennika Nowogardzkiego”, że pracuje kilka lat w „Piwnicy pod 
Ratuszem”, a ona odpowiedziała, że takiej informacji nie udzielała i nie mówiła 
także o plaży miejskiej. Powiedziała do gazety, że tu w „Piwnicy pod Ratuszem” 
chciałaby godnie dopracować do emerytury, utrzymywać stanowiska pracy i zara-
biać na życie. Jesteśmy konsumentami jadłodajni i chcemy nimi pozostać, bo w tej 
jadłodajni  możemy zjeść tanio i smacznie. Jest tam czysto i schludnie. Nie chcemy 
przepychu, bo Nas na to nie stać. W Jadłodajni organizowane są także tanie Wigilie 
dla ludzi samotnych. Tam może zjeść każdy, robotnik, chłop, lekarz czy zwykły pra-
cownik. Nam luksus jest nie potrzebny .Wystarczy schludność, czystość i przepyszne 
tanie jedzonko! Tego po prostu chcemy! My pracujące osoby i uboga społeczność nie 
chcemy żadnych utrudnień! 

    Zostało mało czasu do rozwiązania Jadłodajni, więc prosimy odpowiedzieć na 
petycję i zostawić ją w „Piwnicy pod Ratuszem”.

     Dołączamy także listę osób, które są przeciwne likwidacji tak taniego i o dobrej 
reputacji lokalu jakim jest „Piwnica pod Ratuszem”.

 Mieszkańcy Nowogardu

Ekolodzy kontratakują… 

Składowisko odpadów 
w Słajsinie zamknięte

W poprzednim wydaniu naszej gazety publikowaliśmy protest przeciwko 
budowie obwodnicy północnej Nowogardu jaki „Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska” w Goleniowie - Koło w Nowogardzie wystosowało do 
Ministerstwa Środowiska w Warszawie, Wydziału Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Urzędu Wojewody w Szczecinie oraz do Starosty Goleniowskie-
go. Dzisiaj prezentujemy protest przeciwko budowie Zakładu Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Słajsinie jakie ekolodzy skierowali do Wydziału 
Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Goleniowie:

Dotyczy:  Oceny oddziaływania na Środowisko dla budowy zakładu gospo-
darki odpadami w Słajsinie. (działki: 66/2, 66/10, 202/2, i 65 obręb Słajsino).

Uważamy że planowana lokalizacja pod zakład jest niewłaściwa z powodu:
- bliskiej lokalizacji wsi Słajsino,
- protestów prawie 100 % mieszkańców Słajsina i okolicznych wsi,
- bliskiego sąsiedztwa zaczątków rzeki Sąpólnej, (do której mogą przedostać 

się odcłeki z zakładu), które dalej będą wpadać do wód l klasy czystości w rzece 
Rega.

- występowania na terenie przeznaczonym pod inwestycję gatunku rośliny 
chronionej,

- nie wykluczenia przerwania geomembrany pod składowanymi odpadami 
na skutek ruchów ziemi i nacisków dużego tonażu odpadów i przedostania się 
odcieków do środowiska gruntowo-wodnego i nastąpi jak wyżej skażenie wód 
dorzecza Regi z l kl. czystości wód.

Naszym zdaniem należy zagospodarować dotychczasowe składowisko przez 
zalesienie i okrywę ziemią a nową kwaterę utworzyć zgodnie z normami jedynie 
dla trzech gmin: Nowogard,  Dobra Nowogardzka i Słajsino co zminimalizuje 
szkodliwe oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Mgr inż. Eugeniusz Korneluk

Czytelnicy zapewne zapytają po co protest 
skoro składowisko ZAMKNIĘTE?

Otóż składowisko zostało zamknięte 
przez Wojewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego w Szczecinie z dniem 1 lutego. 
Nie będzie ono jednak likwidowane i 
rekultywowane – z chwilą wybudowa-
nia Zakładu Przetwarzania Odpadów 
zostanie uruchomione ponownie.

Tak naprawdę to wielki problem ma 
dzisiaj Związek Celowy Gmin R-XXI. 
Wszystkie gminy, które przystąpiły do 
Związku oddały mu jednocześnie skła-
dowiska odpadów – to Związek, a nie 
pojedyncze gminy decydował o zamy-
kaniu wysypisk i kierowaniu odpadów 
do Słajsina. Głównym zadaniem ZCG 
było bowiem uporządkowanie gospo-
darki odpadami w oparciu o Zakład 
Przerobu w Słajsinie.

Ze względu na duże koszty budowy 
(około 90 milionów złotych) sprawa 
ślimaczy się od lat – R-XXI musi bo-
wiem otrzymać środki pomocowe z 
zewnątrz ale jakoś inwestycja nie znaj-
dywała poparcia u tych, którzy decydu-
ją o podziale i przydzielaniu środków.

Trzeba obiektywnie stwierdzić, że 
najwięcej stracił właśnie Nowogard. 
Nowogard był inicjatorem powołania 

ZCG, a Antoni Bielida został jego sze-
fem. Nowogard płacił co roku składkę 
(ok. 20 000 zł – złotówka od miesz-
kańca), ponadto dotował Związek i 
nieodpłatnie odnajmował lokal na 
biuro Związku. Zgodził się także na 
przyjmowanie śmieci z połowy woje-
wództwa przez co wysypisko szybko 
zostało „zapchane” i przestało spełniać 
wymogi. Co teraz? Odpady wywozi-
my do Godowa (jakie są tam opłaty 
ustalone przez Walne Zgromadzenie 
Związku nie możemy się dowiedzieć 
od kilku dni), ale można podejrzewać, 
że ZUK będzie ponosił większe koszty, 
więc przyjdzie kolej na podwyżki dla 
mieszkańców. A środowisko? Moż-
na tylko mniemać – bez ogrodzenia i 
nadzoru, wystawione na wiatr odpady 
jeszcze bardziej zasypią okolicę składo-
wiska. Zacznie tykać bomba, bo budo-
wa szybko nie ruszy…

Najwyższa pora przypomnieć za-
strzeżenia jakie zgłaszał „Dziennik 
Nowogardzki” od początku podwa-
żający te ideę. Może więc zrewidować 
plany i zabrać się za rekultywację?

LMM

Podczas ostatniej Sesji RM  odczy-
tano petycję jaką grupa mieszkańców 
skierowała do Burmistrza protestując 
przeciwko planowanemu zamknię-
ciu istniejącej jadłodajni w piwnicy 
Ratusza. (tekst petycji drukujemy w 
całości). W obradach Sesji nie prze-
widziano dyskusji na ten temat. Rad-
ni PO – Rafał Szpilkowski i  Krystyna 
Kłosowska apelowali by Burmistrz 
przestrzegał prawa. (stan faktyczny 
jest taki, że umowa dzierżawy wygasła 
z końcem roku 2007 – burmistrz jej 
nie wypowiedział ze względu na brak 
decyzji w sprawie zagospodarowania 
pomieszczeń. Zgodnie z przepisami 
należy wyegzekwować opuszczenie lo-
kalu i ogłosić przetarg na dzierżawę. 
Jednak nie ma wciąż ustaleń co tam 

ma być. Najwięcej głosów jest za no-
woczesną kawiarnią. ). Nasze zdanie 
jest następujące: umowę wypowiedzieć 
wówczas gdy już będzie jednoznaczna 
decyzja co w tych pomieszczeniach 
będzie. Ze względu na zbliżające się 
święto 700-lecia z decyzją trzeba po-
czekać do połowy maja. Literalne prze-
strzeganie prawa doprowadzi do tego, 
że duża liczba gości jaka przyjedzie do 
Nowogardu nie tylko nie będzie miała 
możliwości zjedzenia taniego posiłku 
ale zobaczy w pomieszczeniach pod ra-
tuszem …pajęczyny. Przecież nikt nie 
ogłosi przetargu, nie rozstrzygnie go i 
nie wymusi od wygrywającego prze-
targ adaptacji pomieszczeń w ciągu 2 
miesięcy…LMM
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NierUcHomoŚci
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 

w Gryficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 

15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, częścio-
wo umeblowane, cena 225 tys. Tel. 
880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w Dobrej, ul. traugutta. cena 
80 tys. zł. tel. 091 39 2� 087. 

•  poszukuję garażu do wynajęcia 
na ul. bema lub leśnej od zaraz. 
693 128 117. 

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
w Słupcy k./Konina na kawalerkę w 
Nowogardzie. Tel. 607 427 115.

• Kawalerka do sprzedania, bezczyn-
szowa. Tel. 665 359 497.

• Sprzedam 2 działki z możliwością 
przekształcenia na budowlane 50 i 
49 arów w Ostrzycy. Tel. 091 419 10 
70, 607 647 102.

• Wynajmę mieszkanie 3 lub 2 poko-
jowe (po remoncie) na dłuższy okres 
czasu. Tel. 693 850 197.

• Sprzedam dużą działkę budowla-
ną 981 m kw w Nowogardzie. Tel. 
507 023 231, 091 39 20 057.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu. tel. 69� 770 724.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

• Nowogard, ul. Boh. Warszawy – pół 
domu – góra, 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, poddasze do adaptacji, 380 
tys. do negocjacji. 501 307 666.

• Ziemię rolną 1 ha i 3 ha na wyjeździe 
z miasta, możliwość zabudowy, 17 
zł/ m kw. 502 103 432.

• Nowogard 4 km działka 23 ary pod 
budowę i ziemię rolną tanio sprze-
dam. 889 133 882.

• kUpię taNio okaZyJNie kilka 
HektarÓW Ziemi lUb maŁe Go-
SpoDarStWo. 889 133 882.

• Sprzedam segment w zabudowie 
szeregowej w Nowogardzie, wysoki 
standard. Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam górę domku. Tel. 091 
39 208 66.

• Sprzedam mieszkanie 77 m kw na 
ul. Boh. Warszawy, cena 250 tys. zł. 
Tel. 0608 622 920.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
46 m kw, 2 pokoje, po remoncie, I 
piętro, ul. 15 Lutego, cena 3300 zł/ 
m kw. Tel. 663 517 793.

• Do wynajęcia dwa pokoje z anek-

sem kuchennym, bez dzieci. 
693 128 108.

• Wynajmę dom w Goleniowie na 
dłuższy okres. Tel. 695 780 299.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
43,5 m kw ul. 700 Lecia, IV piętro. Tel. 
091 39 26 602, 609 40 00 73.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we umeblowane w Nowogardzie. 
Tel. 509 530 073.

• Do wynajęcia – hala 400 m kw + 
pomieszczenia socjalne 100 m kw 
+ pomieszczenia biurowe 2�0 m 
kw, całość ogrodzona, plac utwar-
dzony 2000 m kw, prąd, woda, 
telefon, ogrzewanie, 12 km od 
Nowogardu, cena �000 zł netto/ 
miesięcznie. tel. �06 �34 179.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 
45 m kw, po kapitalnym remoncie. 
Tel. 515 171 584, 507 023 080.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie na ul. Zamkowej, 
wysoki parter, cena 180 tys. zł. Tel. 
698 48 58 57.

• Sprzedam mieszkanie do częścio-
wego remontu, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka; Dobra, ul. A. Krajowej 3/2. 
Tel. 091 39 14 839, 667 567 631.

• Sprzedam mieszkanie w Żabowie, 
ok. 100 m kw po kapitalnym remon-
cie, cena 140 tys. zł – możliwość 
zamiany mieszkania na Nowogard, 
ewentualna dopłata. 604 154 316.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe w nowym budownictwie. Tel. 
607 407 240.

• Szukam do wynajęcia 1 lub 2 poko-
jowego mieszkania w Nowogardzie. 
Tel. 697 469 366.

• Sprzedam kawalerkę w Szczecinie 
30 m kw, ścisłe centrum, własność 
notarialna, widna kuchnia, 5 piętro, 
balkon. Możliwość adaptacji stry-
chu, cena 160 000. Tel. 51 097 44 50.

• Mieszkanie 80 m kw, nieumeblowa-
ne do wynajęcia, ul. Boh. Warszawy. 
698 548 788.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 24 
m, I piętro za kwotę 90 tys. Tel. 504 
951 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we. 889 928 444.

motoryZacJa
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 

prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 118 000 km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 

rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 41 000 zł, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Honda Civic 1,4, 1997 r., 
cena 8700. Tel. 600 228 038.

• Sprzedam Toyota Yaris 2003 r., diesel 
1,4. Tel. 607 288 835.

• Sprzedam BMW E30, poj. 2000 + 
gaz, 1990 r., wspomaganie kierow-
nicy, elektryczne szyby, ABS, kolor 
czarna perła, sportowe zawieszenie 
+ wydech + kierownica, alufelgi, 
cena 5500 zł do uzgodnienia. Tel. 
503 416 697.

• Sprzedam nowy rower trzykołowy; 
Mercedes 124 2,5 diesel, 1991 r.; 
ciągnik Fergusson International. Tel. 
606 312 832.

• Sprzedam Ford Escort 1,4, rok prod. 
1992, benzyna + gaz, 2500 zł do ne-
gocjacji. Tel. 667 09 40 68.

• Sprzedam Ford Escort Combi 1995 r., 
przebieg 155 tys., książka serwisowa, 
centralny zamek, immobilizer, 2 po-
duszki powietrzne, szyberdach, hak, 
wspomaganie. 3700 zł. 664 996 984.

• Sprzedam Fiat Seicento, 1998 r., poj. 
900, cena 3500 zł do uzgodnienia. 
Tel. 091 350 30 83, 509 142 641.

• Sprzedam Ford Escort kombi, 1,8 
diesel, 1992 r., 1700 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 693 344 667.

rolNictWo
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam Ciągnik URSUS 385 oraz 

łubin słodki tel. 668 316 103. 
• Sprzedam przyczepę rolniczą 4,5 t 

– sztywną, deszczownię szpulową, 
rury aluminiowe. Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam ciągnik MTZ 82, lata 
osiemdziesiąte, niska kabina, cena 
12 900 zł. 0502 56 23 78.

• Sprzedam ciągnik rolniczy John De-
ere 3030; pług Charrlles Naud, 4 ski-
bowy + piąta dołączana i sztaplarkę 
Dan Track ENOX. 091 39 107 14.

• Sprzedam pług PHX 5 – skib oraz 
mieszalnik pasz 1000 kg, mało uży-
wany. Tel. 693 344 667.

USŁUGi
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNopraNie. 0604 373 143.
• transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0604 �16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tir-
y). tel. 0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
tel. �03 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• miX remoNtoWo-bUDoWlaNy 
– wszelkiego rodzaju remonty. 
Solidnie, dokładnie, tanio. tel. 
607 921 703.

• remoNty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• NapraWa rtV Sawicki, K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 
66.

• proFeSJoNalNy WiZaŻ - ma-
kiJaŻe: ŚlUbNe, DZieNNe, 
WiecZoroWe, okolicZNoŚ-
cioWe. NoWe treNDy maki-
JaŻU StUDNiÓWkoWeGo! tel. 
783 29� 806.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz, 
dachy. Szybko, tanio, solidnie. 
Tel. 697 612 803, 784 188 147, 
603 621 714.

• tipSy, makiJaŻ, SZtUcZNe rZę-
Sy. 697 408 391.

• profesjonalne obróbki blacharskie 
i dachy papowe. 723 248 ��3.

• remonty. �08 920 13�.
• Wynajem 9 osobowych komfor-

towych busów, kraj – zagranica, 
ceny umowne. tel. 728 3� 28 31.

•  Korepetycje z j. angielskiego – po-
ziom podstawowy, gimnazjum, ma-
tura, 18 zł/godz. Tel. 781 228 441.

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 0600 626 268. 

•  Dachy tel. 696 07 07 08. 
•  Usługi remontowo budowlane tel. 

0696 070 708. 
• Remonty, malowanie, szpachlowa-

nie, glazura itp. tel. 505 361 971. 
•  Wykonam usługi minikoparką 

– prace ziemne, wykopy pod kable, 
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis
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ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SprZeDaŻ cZęŚci 

NoWycH i UŻyWaNycH

wodę, fundamenty. Tanio, fachowo, 
szybko. Tel. 790 243 575. 

• brUk – liN – usługi brukarskie oraz 
ogólnobudowlane. Robert Kaźmie-
rowski. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.pl.

• tłumaczenia tekstów (prace dy-
plomowe, teksty specjalistyczne, 
techniczne, itp.) z języka angiel-
skiego na polski i odwrotnie. 
cena tłumaczenia 30 zł za stro-
nę a4. przy większej ilości ma-
teriału cena do negocjacji. tel. 
�06 800 779, 608 6�4 492; email: 
tlum@czenia.org.

• Chcesz wyjść, wyjechać, nie masz co 
zrobić z dzieckiem lub starszą oso-
bą? Zadzwoń. 666 253 146.

• Wolny pojazd do 1,� t Nowogard 
– Szczecin od 6.00 do 8.00 i Szcze-
cin – Nowogard od 17.30 do 22.00 
w dni robocze. tel. 691 841 361.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. tel. 66 77 84  333.

• „DUr-DacH” – pokrycia i re-
monty dachów. Tel. 691 621 141, 
880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72 �7�, 
69� 08� 470.

• Transport, przeprowadzki wnosze-
nie – znoszenie. 0696 138 406.

• pieczenie ciast na zamówienie. 
tel. 691 732 124.

praca
• Potrzebne panie do opieki w Niem-

czech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika i 

lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię na budowie przy regip-
sach. Tel. 608 817 214.

• Zatrudnię kierowcę C+E z doświad-
czeniem, Polska – Niemcy, Polska 
kółka. 607 585 561.

• Zatrudnię pracowników (małżeń-
stwo) na fermę. Zapewniam dobre 
warunki płacowe i mieszkaniowe. 
Tel. 0502 56 23 78.

• Zatrudnię panią z wykształceniem 
geodezyjnym. Tel. 091 39 25 900, 
886 339 035.

iNNe
• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-

wek@vp.pl
• Sprzedam tanio pościel z wełny ow-

czej, nową, firmy „WOOLMARK”. Tel. 
606 235 584.

• poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. tel. 
60� �76 908.

• Sprzedam biurko białe, dł. 111 

cm, szer. 66 cm, wys. 8� cm – dwie 
szufladki i 2 półeczki po prawej 
stronie. tel. 091 39 207 14. 

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego tel. 091 418 82 68, 603 
39 93 46. 

•  Owczarki niemieckie, duże szczenię-
ta, czarno – podpalane, po rodzicach 
rodowodowych, ojciec szczeniąt – 
wnuk podwójnego zwycięzcy świa-
ta – sprzedam. Tel. 091 39 21 828. 

• VaillaNt – części zamienne do 
pieców gazowych c.o. różne, 
nowe i używane, pompy, czujki 
nagrzewnice. tel. 0691 686 772.

• piece gazowe c.o. Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda /dwufunkcyjne/ cena 
1200 zł, gwarancja serwisowa. tel. 
691 686 772.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, 
kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaillaNt, wersja świeczkowa 
4�0 zł mało używane, gwarancja 
serwisowa. 691 686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kW, 
ekonomiczne, idealne do domku, 
warsztatu, baru, pubu, cena 1�0 
zł. 790 �40 �20.

• Sprzedam drewno kominkowe 1 
m3/ 80 zł – brzoza, olcha, osika. Tel. 
kont. 697 61 02 23.

• Oddam w dobre ręce psy rasy foks-
terier. 785 635 002.

• Sprzedam drewno pocięte, w klo-
ckach, 450 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Węgiel – ekogroszek w ilości ca-
łopojazdowej 24 tony z dostawą 
490 zł brutto. Tel. 032 232 27 86, 
609 130 302, 783 40 00 06. 

• Renowacja antyków, rzeźbiarstwo 
– profesjonalnie. 600 189 093.

• Sprzedam drzewo opałowe z dowo-
zem. 889 354 058.

• Sprzedam drzewo opałowe z dowo-
zem. 66 33 49 053.

• matematyka – wszystkie poziomy. 
Nowa matura z matematyki – pro-
fesjonalnie. tel. 604 124 623.

• SPRZEDAM PŁASZCZ Z LISA BIAŁE-
GO I KURTKĘ BRĄZ Z TCHÓRZOFRET-
KI, STAN DOBRY, ROZMIAR ŚREDNI, 
PRZYSTĘPNA CENA. TEL 091 39 20 
893 PO 18.

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

reklama
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

Informujemy, że 

10 lutego 2009 r.
wtorek w godz. 12.30 - 13.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana korneluka  - Nad jeziorem

Córka Wioletty 
i Krzysztofa Stefań-
skich ur. 30.01.09 
z Nowogardu

Córka Beaty Łakomy 
ur. 2.02.09 
ze Zwierzynka

Adam Syn Kazimiery 
Nizińskiej ur. 28.01.09 
z Wrześna

Natalia Córka Eweliny 
Chodoń ur. 28.01.09 
ze Szczecina

Córka Elżbiety 
Szuniewicz 
ur. 29.01.09 z Grabina

Syn Marzeny 
i Artura Jabłońskich 
ur. 29.01.09 
z Nowogardu

Syn Anny 
Pawlik-Burak 
ur. 01.02.09 
z Nowogardu

Syn Iwony Prokopiak 
ur. 30.01.09 
z Nowogardu

Laurka  
dla Miejskiej  
Biblioteki  
Publicznej

„Wczoraj miałam okazję skorzystać z wizyty w 
Bibliotece Miejskiej na zajęciach dla maluszków i 
pragnę wyrazić swoją opinię. Jestem pod wielkim 
wrażeniem podejścia Pani Danusi - osoby pro-
wadzącej te zajęcia! Dzieci są jak zaczarowane, 
zajęcia przygotowane profesjonalnie, są bardzo 
ciekawe wiele wnoszą w poznawanie przez 
dziecko świata, edukacja odbywa się na wielu 
płaszczyznach ale przez ciekawą zabawę, dzieciaki 
są radosne, zainteresowane i wychodzą z zajęć z 
wypiekami na buziach, a zmęczone mamy mają 
chwilkę wytchnienia! Uważam, że to bardzo dobry 
pomysł i wielki ukłon w stronę P. Danusi i Dyrekcji 
Biblioteki za wdrożenie w pracę Biblioteki takich 
zajęć! Moje gratulacje!”

Pozwoliłem sobie zacytować tekst jaki znala-
złem na stronie internetowej Forum UM.

A tak rzadko lubimy kogoś pochwalić…
LMM
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Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

› ›

›

›

›

›

›

›

›

›

KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnych upominków.
Nagrodzimy osoby, które nadeślą najciekawsze 
i najpełniejsze odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy złoto bardziej kojarzy Ci się 
      z biżuterią, czy z lokatą?
2. Gdybyś odziedziczył po dziadku złote 

monety bez specjalnej wartości 
numizmatycznej, co byś z nimi zrobił?

3. Podaj cenę utrzymywania skrytki 
bankowej i sprawdź, czy mógłbyś 
wykupić taką usługę w oddziale banku 
w swojej miejscowości. Nie zapomnij 
dopisać, jaki to bank.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: konkurs@fortunaradzi.pl
Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

Złote monety ratują budżet

A mnie przypomniała się wtedy koresponden-
cja, jaką otrzymałem od kumpla aspiranta, który 
zbiera cenne monety. Zachęcał mnie do kupna 
monety z papieżem Polakiem. Była nietypowa, bo 

„przestrzenna”, wyemitowana przez Bank of Nauru 
w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Złota figura papie-
ża została wciśnięta w monetę. Można ją było wyjąć 
i pionowo postawić.

Republika Nauru to niewielka wysepka w po-
bliżu Australii. Papież nigdy tam nie był, co nie 
znaczy, że republika nie może na nim zarabiać. 
Ostatnio Nauru bije różne monety i rozprowadza je 
po świecie, ratując budżet państwa będący w stanie 
kompletnej ruiny.

A było tam cudownie. Niewielka liczba miesz-
kańców miała wszystko za darmo. Na tubylców pra-
cowali gastarbeiterzy zatrudnieni przy wydobyciu 
fosforytów. Dochody z fosforytów były tak wielkie, 
że republika rozdawała za darmo mieszkania, sa-
mochody, komputery. Ludzie nie musieli pracować, 
bo taplali się w bogactwie. Bogactwo jednak szybko 
doprowadziło republikę do ruiny.

Prawie jak na giełdzie

Nie wiem, czy 10 dolarów wybite przez Bank of Na-
uru przyniesie szybki dochód. Podobno w numi-
zmatyce o stopie zwrotu decyduje tyle czynników, 
że nie sposób cokolwiek przewidzieć. Dobrze trafio-
na moneta w kilka lat potrafi przysporzyć kilkudzie-
sięciu procent dochodu. Znajomy aspirant twierdzi, 
że nawet jeśli na monecie nie zarobi, to przynaj-
mniej wiele się nauczy, idąc np. śladem symboli wy-
bitych na awersie i rewersie. Kolekcjonerzy monet, 
inwestorzy numizmatycy przypominają graczy gieł-
dowych. Między sobą porozumiewają się swoistym 
slangiem, a tendencje rynkowe – jak na giełdzie 
papierów wartościowych – określają wskaźnikami. 
Na przykład wskaźnik NIM100 zawiera ceny 26 ro-
dzajów monet do Statutu Łaskiego włącznie, bez 
Enigmy. Inny wskaźnik, NIMZ 100 zawiera ceny 
wszystkich złotych monet 100- i 200-złotowych, 
razem 58 rodzajów. Trzeba się w tym wszystkim 
dobrze orientować, żeby wiedzieć, co kupić, kiedy 
sprzedać i nie paść ofiarą fałszerzy.
Pamiętam, jak w 1998 r. na targu w Sokołowie 
Podlaskim kilku cwaniaków oszukało starszego 
jegomościa na złotych rublówkach. Swoją ofiarę 
oszuści upatrzyli na dworcu autobusowym. Zacią-
gający z rosyjska młody mężczyzna zaproponował 
przechodniowi 18 monet za jedyne 13 tys. 400 zł. 
Starszy pan początkowo nie był zainteresowany 
transakcją, ale nagle pojawił się inny przecho-
dzień, który dał się skusić na tę wyjątkową ofertę; 

wziął monetę, pobiegł do pobliskiego jubilera. Po 
chwili był z powrotem z radosną wiadomością: to 
jest świetny interes! Starszy pan połknął haczyk. 
Byłem pierwszy – wykrzyknął i wyłożył pieniądze. 
Po życiowej transakcji zaszedł do jubilera. Tam 
dowiedział się, że kupił tombakowe krążki.

W 1989 r. Słupskiem wstrząsnęła zbrodnia na 
właścicielce apteki. Plotka głosiła, że kobieta 
była wnuczką carskiego generała. W domu miała 
jakoby majątek - worek pięciorublówek, zwanych 
popularnie świnkami. Bandyci wpadli do mieszka-
nia, krzycząc: „Dawaj ruble”! Przed śmiercią tor-
turowali ją, przypalając ciało rozgrzanym nożem. 
Świnek w mieszkaniu nie znaleźli. Choć bandyci 
pozostawili wiele śladów, to policji nie udało się 
ich wtedy złapać. Dopiero po 16 latach policjanci 
z gdańskiego „archiwum X”, porównując próbki 
DNA, dopadli mordercę.

Ceny złotych 5-, 10-rublówek ostatnio stale pną 
się w górę i na aukcjach, w zależności od egzempla-
rza, osiągają cenę 400–800 złotych. A jeszcze kilka 
lat temu przetapiano je na obrączki, bo stanowiły 
równowartość zawartego w nich złota.

Przypomina mi się historia, jaka wydarzyła się 
w jednej z naszych pobliskich wsi. W 1950 r. wpro-
wadzono w Polsce całkowity zakaz posiadania złota 
i dewiz, który trwał bodaj do 1956 r. Za posiadanie 
złotych monet czy sztabek groziło do 15 lat wię-
zienia, za handel nimi – nawet kara śmierci. Pe-
wien gospodarz, posiadacz sakiewki z rublówkami, 
w obawie przed władzą ludową zakopał rodzinny 
skarb w ogrodzie – podobno pod gruszą. Lata le-
ciały, rodzinna tajemnica przechodziła z ojca na 
syna. Dziadka dopadła skleroza i nie był w stanie 
wskazać miejsca ukrycia skarbu. Będący w potrze-
bie wnukowie – dawaj – przekopali miejsce, gdzie 
dawniej rosła grusza, ale skarbu nie znaleźli. Kupili 
więc wykrywacz metali, który zapiszczał w miejscu, 
gdzie dawniej rosła... jabłonka. Kilka ruchów szpa-
dlem i rodzinny skarb został odzyskany.

Lepiej trzymać je w skrytce bankowej

Od niepamiętnych czasów złoto zawsze kusiło prze-
stępców. Tak jest i teraz. Ich Mekką jest Gdańsk, 
gdzie co roku odbywają się targi jubilerskie. Naj-
bardziej zuchwałym przestępstwem była kradzież 
w 2007 r. diamentu bezcennej wartości. Ale były 
też i mniej spektakularne kradzieże. Na przykład 
rok później z bagażnika samochodu obywatela 
Litwy skradziono wyroby jubilerskie o wartości 
przynajmniej 900 tys. zł.

Inwestowanie w monety może w dłuższej per-
spektywie czasowej być bardzo opłacalne, ale też... 

niebezpieczne. O ile akcje i lokata bankowa są zde-
materializowanym zapisem komputerowym, to mo-
nety, złoto lokacyjne i biżuteria są przedmiotami, 
których nie powinno się trzymać w domu. Ze swej 
policyjnej praktyki wiem, że cenne rzeczy pozosta-
wione w domu kuszą. Niekoniecznie złodziei. Znam 
przypadek pewnej rodziny, która oszczędności gro-
madziła w monetach i precjozach. Początkowo nie-
specjalnie się znali na numizmatyce, więc kupowali 
monety z drugiej ręki. Później bezpośrednio w ban-
ku lub poprzez subskrypcje w specjalistycznych 
firmach. Dość powiedzieć, że zgromadzili pokaźne 
zbiory, które trzymali w witrynce na piętrze swoje-
go domu. Nie musiało dojść do typowego rabunku, 
aby połowa majątku przepadła. Młody domownik 
spieniężył numizmaty na doraźne wydatki... Cen-
nych przedmiotów lepiej nie trzymać w domu. Ban-
ki za stałą opłatą oferują skrytki, w których nasze 
kosztowności na pewno będą bezpieczne.

Szlak Bursztynowy w modzie

Znawcy mówią, że z monetami jest jak z akcjami. 
Nigdy nie wiadomo, które pójdą w górę i ile na 
nich można zarobić. Wspomniany znajomy numi-
zmatyk chwalił się, że na jednej monecie zarobił 
kilka tysięcy procent w ciągu kilku lat. Moneta 
Fryderyk Chopin została wybita w 1995 roku w na-
kładzie 500 sztuk. Cena emisyjna, czyli cena zaku-
pu w NBP, wynosiła wówczas 780 zł – dziś wartość 
tej monety dochodzi nawet do 48 tys. zł i jest ona 
trudno dostępna. Wydawałoby się, że o wysokiej 
cenie monety decyduje jej nakład. Nie zawsze tak 
jest. Na przykład małą, niepozorną monetę 2 zł ze 
stopu Nordic Gold (NG) wybito w nakładzie 300 tys. 
egzemplarzy, a dziś kosztuje około 150 zł. Innym 
przebojem rynku stał się tzw. Szlak Bursztynowy. 
Srebrne monety (z bursztynem) zostały w 2001 r. 
wybite w nakładzie 57 tys. egzemplarzy. Dziś kosz-
tują ponad 900 zł przy cenie zakupu 57 zł. Nawet 
najlepsi analitycy rynku monet kolekcjonerskich 
nie przypuszczali, że zrobią taką karierę. Tych kilka 
przykładów – a jest ich znacznie więcej – dowodzi, 
że numizmatyka jest jednym z najszybciej rozwi-
jających się segmentów rynku lokat kapitału, po-
dobnie zresztą jak na Zachodzie Europy. Wprawdzie 
na monetach kolekcjonerskich w zasadzie się nie 
traci, ale na jednych zyskuje się więcej, na innych 
mniej lub wcale. Dlatego może warto mieć w swojej 
kolekcji monety nawet z odległej Republiki Nauru.

Chcesz poznać więcej rad aspiranta Fortuny? 
Zadać mu pytanie? Skomentować jego wypowiedzi? 
Odwiedź blog internetowy: www.fortunaradzi.pl

Monety kolekcjonerskie to małe dzieła sztuki. 
Wielu ludzi zakup monety traktuje jak inwestycję 
w obraz znanego malarza. Jeśli moneta przecho-
wywana jest stale w oryginalnym opakowaniu, to 
z czasem zyskuje na wartości. W ostatnich latach 
na niektórych monetach bitych przez NBP można 
było zarobić po kilkadziesiąt procent rocznie.

Złote dolary, rublówki, można sprzedać w specja-
listycznych sklepach numizmatycznych. Monety 
można spieniężyć także na aukcjach interneto-
wych, ustalając wcześniej cenę minimalną. In-
westując w monety, trzeba jednak pamiętać, że 
charakteryzują się one dość niską płynnością, tzn. 
nie zawsze od ręki znajdziemy na nie nabywcę. 
Niekiedy trzeba cierpliwości, aby trafił się kupiec 
gotowy zapłacić nam żądaną kwotę. Inwestując 
w monety, musimy także wiele czasu poświęcić na 
poznanie rynku i poszczególnych walorów.

Alternatywą dla osób inwestujących w złote 
sztabki lokacyjne mogą być monety bulionowe, 
czyli niedopuszczone do wolnego obiegu złote 
monety o nieograniczonych z góry nakładach. 
Cenę takich monet kształtują wzrosty i spadki cen 
złota na giełdach światowych oraz pewna wartość 
kolekcjonerska, jaką cieszą się wśród inwestorów 
i numizmatyków.

Na stronach internetowych NBP prezentowane są 
zdjęcia monet kolekcjonerskich, okolicznościo-
wych i Nordic Gold. Monety w galeriach prezento-
wane są chronologicznie – od monety pierwszej 
w serii do ostatnio wyemitowanej. Dołączane są 
do nich foldery kolekcjonerskie (numizmatycz-
ne). Portal NBP jest dla kolekcjonerów prawdziwą 
kopalnią wiedzy.

Nie ma regulacji prawnej, dotyczącej maksymal-
nej liczby monet kolekcjonerskich sprzedawanych 
indywidualnym odbiorcom. Natomiast zgodnie 
z Uchwałą Zarządu NBP, w uzasadnionych przypad-
kach dyrektor oddziału okręgowego banku może 
podjąć decyzję o ograniczeniu sprzedaży osobom 
fizycznym danego rodzaju wartości kolekcjoner-
skich. Dotyczy to sytuacji, gdy szczególnie dużo 
osób oczekuje w kolejkach do kas, a liczba monet 
w dyspozycji oddziału jest niewystarczająca dla 
wszystkich zainteresowanych ich kupnem.

Z uwagi na długi cykl projektowy i produkcyjny pla-
ny emisji monet przeznaczonych na cele kolekcjo-
nerskie są przygotowywane na każdy rok z dużym 
wyprzedzeniem. Liczba tematów przyjmowanych 
do realizacji w każdym roku wynosi od 11 do 15.

Gorączka złota
Dawniej była taka zasada na rynkach finansowych, 
że jak akcje szły w dół, to ceny złota i innych krusz-
ców pięły się w górę. Przez jakiś czas reguła ta nie 
miała zastosowania. Jak się dzisiaj okazuje – tylko 
z tego powodu, że akcje właściwie nie taniały. Do-
piero gwałtowny spadek cen akcji jesienią 2008 r. 
przypomniał inwestorom o starej zasadzie. Ceny 
złota, platyny, a nawet biżuterii poszybowały 
w górę. Sprzedaż złotych monet i sztabek w trzecim 
kwartale 2008 r. osiągnęła najwyższy poziom od co 
najmniej dekady, a inwestorzy wydali ponad 6,5 
miliarda dolarów, kupując 232,1 ton złota w postaci 
sztabek i monet – o 121% więcej w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Gorączka 
złota dotarła do Europy, gdzie sprzedaż wyniosła 51 
ton; była najwyższa od prawie 19 lat.

Fortuna radzi… kiedy i jak inwestować w szlachetne kruszce?
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  5

KŁAM
Kłamstwo w kraju kłamstwo goni:
Nie chcą reform dziś czerwoni!
Ktoś w tym miejscu bzdury klepie!
Sam widziałem esel – dówki
Szukające reform w sklepie.

SWoJSkie meNU
Co się je u nas, Drogi kolego,
Oprócz bigosu i schabowego?
Choć krtań po zupie węgierskiej leczę,
Już mi serwują atrakcję wielką –
Nie Rzymski specjał,
Choć... rzymską pieczeń!
Z naprawdę swojską polską brukselką...
Barszcz ukraiński warzy się w kotle,
Czeka na gościa wiedeński kotlet!
- Pa! – mówię żonie i znikam z daczy,
By po żydowsku szczupakiem się raczyć!
Szast, prast, HUK – stłuczka. Szczęśliwej drogi!
Ktoś się na ruskie spieszył pierogi...
- Ciastko na deser? – pyta kelnerka. –
Napoleonka czy bajaderka?
-A to ci wic! –
Pomyślał widz.
-Rodzimy KLOPS...
I zupa NIC!

DoręcZyciel
Listy rozwozi i książki –
Edycje nowe i stare!
Traktem jak miedza mknie wąskim,
Przemierza dziennie wsi parę.
Dróżka za dróżką się wije,
To tu, to tam ktoś go wita:
- A kto nie wypije,
Tego we dwa kije!
Nalewka jest znakomita!
Lubi zaglądać do Gosi,
Gdy raz we dwoje zostali,
Chciał ją o rękę poprosić,
Ale ze wstydu się spalił.
Bo może w liście z Krakowa,
Który doręczył jak trzeba
Ktoś czegoś bardzo żałował,
Błagając ją – wróć i przebacz!?
Na kwintę nos spuścił, wyszedł
I tak pomyślał mniej więcej: 
- A może do niej napiszę
I sam jej ten list doręczę?...
Tu rodzi się pytanie,
Czy doręczyciel nie czuje
Że nasza poczta i nie tylko,
W tempie żółwia pracuje?

Rozwiązania krzyżówki nr 4 – IDZIE LUTY 
SZYKUJ BUTY – nadesłali: Władysław Kubisz, 
Regina Ogiewa (Glicko), Grażyna Kosmalska, Jerzy 
Siedlecki, Bogumiła Czupryńska, Pelagia Feliksiak, 
Teresa Młynarska (Słajsino), Halina Kawczyńska, 
Franciszek Palenica, Stanisława Pokorska, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Maria 
Gortat (Czermnica), Iwona Kochelska (Błotno), 
Regina Czarnowska (Osowo), Alicja Wypych, Eliza 

Zawadzka (Orzechowo), Halina Stefańska, Natalia 
Chruściel, Urszula Skowron, Bogumiła Urtnowska 
(Kulice), Agnieszka  Skowrońska (Strzelewo), Da-
nuta Majeranowska.

Prenumeraty DN na marzec wylosowali:
- Regina Ogiewa z Glicka, 
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu,
- Natalia Chruściel z Nowogardu.

Gratulujemy! 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI18 m - Nr 10 (1747)

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

prZeWÓZ oSÓb - romaN biŃcZyk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

oD poNieDZiaŁkU Do piątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSy oD poNieDZiaŁkU Do Soboty:
trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), 7.00(1-6), 7.2�(7), 7.30(7), 7.��(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.2�(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.��(1-6), 13.2�(D), 13.�0(D), 14.0�(D), 14.20(D), 
1�.��(1-6), 16.3�(D), 16.�0(1-6),17.30(D), 17.�0(D), 18.3�(D), 
19.1�(1-6)

trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.3�(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 12.0�(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.��(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 17.0�(1-6), 17.2�(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.2�(D), 19.40(1-6), 20.1�(D), 
21.40(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Nowogard 05.02.2009r.
oFerty pracy  

pUp GoleNiÓW,  Filia NoWoGarD
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Drwal-pilarz
4. Dekarz, cieśla 
5. Sprzątaczka
6. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych

oFerty pracy Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
4. Kelner/-ka (Pobierowo)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

UWAGA!
Od dnia 1 lutego 2009r.

Bezrobotni, z wyjątkiem odbywają-
cych leczenie w zamkniętych ośrodkach 
odwykowych, są obowiązani do przed-
stawienia zaświadczeń o niezdolności 
do pracy w skutek choroby na drukach 
określonych w odrębnych przepisach. 

Nie przedstawienie zaświadczenia, w 
wymaganej formie (DRUK: ZUS ZLA) 
skutkuje pozbawieniem statusu bezro-
botnego z pierwszym dniem niezdolno-
ści do pracy.
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Halowa Liga Siatkówki LZS

Puchar dla „JDS” Nowogard!
W poprzednim wydaniu „DN” informowaliśmy o zakończeniu Halo-

wej Ligi Piłki Siatkowej LZS i zaprezentowaliśmy zwycięzcę – zespół JDS. 
Nowogard. Dzisiaj pełne wyniki finałowej rundy rozegranej w sobotę 
31.01.2009r. na hali sportowej  przy Szkole Podstawowej nr 4.

Wyniki Finału:
„JDS” Nowogard - LUKS Nowogard    3:0   (25:20 ; 25:16 ; 25:12)
„JDS” Nowogard- „Oldboys”                 3:1   (25:15 ; 23:25 ; 25:14 ; 25:21)
„Oldboys” - LUKS Nowogard       2:3  (25:20 ; 26:28 ; 25:23 ; 22:25 ; 19:21)
Tabela końcowa:
1.”JDS” Nowogard
2.LUKS Nowogard
3.Oldboys
4.LZS Wojcieszyn
5.LZS Nowogard
6.Zakład Karny Nowogard
7.Osiedle Nowogard
8.LZS Słajsino
Nad prawidłowym przebiegiem spotkań czuwali sędziowie: 
W.Buczyński, J.Kusiak, J.Tandecki 
Organizatorzy - Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS Nowogard i SP 

nr 4 serdecznie dziękują wszystkim zespołom za udział w rozgrywkach Ligi  
oraz szlachetną, sportową postawę. Do zobaczenia podczas kolejnych zawo-
dów sportowych LZS. 

Karolina Kubicka

Sport szkolny
W dniu 03 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się Mistrzostwa Re-

jonu Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej chłopców:
Wyniki zawodów:
Szkoła Podstawowa nr 1 – Szkoła Podstawowa w Osinie – 17 : 11
Szkoła Podstawowa nr 4- Szkoła Podstawowa w Osinie – 15 : 8
Szkoła Podstawowa nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 13 : 17
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 – opiekun Wiesław Buczyński
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun Bogdan Wawryczuk
3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Osinie -  opiekun Michał Janik
Do Mistrzostw Regionu B awansowała Szkoła Podstawowa nr 4.
W dniu 04 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyły się Mi-

strzostwa Gminy w Piłce Koszykowej dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.
Wyniki zawodów:
Gimnazjum nr 2 – Gimnazjum nr 3 - 30 : 11 
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 3 – 7 : 12
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 2 - 7 : 51
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – Gimnazjum nr 2 - opiekun Joanna Dzikowska
2 miejsce – Gimnazjum nr 3 - opiekun Wiesław Buczyński
3 miejsce - Gimnazjum nr 1 – opiekun Bartosz Zdanowicz
Awans do Mistrzostw Rejonu uzyskały Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum  

nr 3.
Karolina Kubicka

I MIEJSCE JDS NOWOGARD

II MIEJSCE LUKS NOWOGARD

III MIEJSCE OLDBOYS

  Uwaga wędkarze
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW zaprasza na Zebra-

nie Sprawozdawczo – Wyborcze . Zebranie odbędzie się w 
stołówce Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, przy ul. 
Bohaterów Warszawy 73 w dniu 15 lutego br.

Początek  o godz. 9.00
Serdecznie zapraszamy.

Zarząd 
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

9 lutego 2009 r. godz. 16.30



GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

reklama

reklama

Wtorek     
10 lutego 2009 r.        
Nr 11 (1748) 
nakład 2500
Rok XVII  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

Spada  
przestępczość
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reklama

 s. 4

 s. 5
Spadek przestępstw, w tym kry-

minalnych, ale i niestety wykry-
walności, wzrost liczby wypadków 
drogowych i ich ofiar śmiertelnych 
-tak wyglądał rok 2008 w statysty-
kach goleniowskiej policji.

 W  dniu  6  lutego,  w  nowej  siedzi-
bie  Komendy  Powiatowej  Policji  w 
Goleniowie,  odbyła  się  roczna  od-
prawa  policji.  Jak  co  roku  pojawiło 
się  mnóstwo  zaproszonych  gości  z 

sądu, prokuratury, pozostałych służb 
mundurowych  oraz  przedstawiciele 
samorządów  wśród  których  znalazł 
się burmistrz Kazimierz Ziemba. Nie 
zabrakło także Zachodniopomorskiej 
posłanki Magdaleny Kochan.

Gospodarzem spotkania był ko-
mendant powiatowy insp. Leszek 
Skotnicki, który przedstawił najważ-
niejszą część spotkania, czyli pod-
sumowanie ubiegłego roku w ujęciu 

statystycznym. Według tych danych 
liczba przestępstw spadła z 2277 w 
roku 2007 do 2040 w roku 20. Na te-
renie działania nowogardzkiej policji 
popełniono 30% ogółu przestępstw. 
Spadła również liczba przestępstw 
kryminalnych. W roku 2007 było to 
1275 a w 2008 roku 1259 (kradzież 
z włamaniem z 374 do 341 wykry-

O Nowogardzie 
w TVP Szczecin:
Wtorek, 10 lutego 2009, 
godzina 22.00

WĘDRÓWKI  
PO REGIONIE:  
Nowogard 

Ludzie w bieli

Najbardziej 
kontaktowy  
lekarz 
pierwszego 
kontaktu

A może  
rowerem  
na jezioro  
w Olchowie?
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Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

2 luty godz. 14.30 Nowogard 700 
– lecia

Zgłoszono zniszczenie mienia w 
postaci reklamy zewnętrznej, dwóch 
kłódek oraz szyby. Wartość strat 
oszacowano na 1700 zł.

2 luty godz. 17.00 Nowogard Pl. 
Wolności

Pracownica banku zgłosiła ujaw-
nienie fałszywego banknotu o no-
minale 50 zł.

2 luty godz. 19.15 Nowogard 
Osiedle Gryfitów

Zgłoszono kradzież kołpaków z 
auta marki Mercedes. Samochód stał 
na strzeżonym parkingu. Wartość 
strat – 150 zł.

3 luty godz. 9.20 Nowogard 700 
– lecia

Dokonano kradzieży czterech koł-
paków z samochodu Toyota Avensis. 
Wartość strat – 400 zł.

4 luty godz. 8.22 Nowogard sklep 
Lidl

Ujęto panią będącą sprawczynią 
kradzieży sklepowej, która została 
ukarana mandatem karnym w wy-
sokości 500 zł.

4 luty godz. 20.00 Wierzbięcin
Zgłoszono włamanie do pomiesz-

czenia gospodarczego oraz kradzież 
oleju napędowego i elektronarzędzi, 
na kwotę 1400 zł.

5 luty godz. 15.23 Nowogard 700 
– lecia

Zdano materiały dotyczące kra-
dzieży kwoty 2700 zł, przez młodą 
kobietę, podającą się za pracownika 
ZUS.

5 luty godz. 18.00 Nowogard 
sklep Lidl

Dokonano kradzieży sklepowej. 
Ujęty sprawca miał 3,83 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

5 luty godz. 21.25  trasa nr 6 na 
wysokości Kikorzy

Zgłoszono, że w rowie leży srebrny 

samochód. Na miejscu policjanci 
ustalili, że doszło do kolizji osobowe-
go Citroena z ciągnikiem siodłowym 
marki Volvo z naczepą.

6 luty godz. 20.23 Nowogard 
sklep Lidl

Ujęto sprawcę kradzieży sklepowej 
na kwotę 9,90 zł.

6 luty godz. 20.45 Żabówko
Awantura domowa.
6 luty 23.10 Kikorze
Awantura domowa.
7 luty godz. 9.50 Nowogard os. 

Gryfitów
Awantura domowa.
7 luty godz.11.55 trasa Redło 

– Jenikowo
Gospodarz zgłosił  wyrzucenie 

śmieci na pole uprawne. Były to ele-
menty wyposażenia samochodu.

7 luty godz. 13.00 Nowogard Boh. 
Warszawy

Zgłoszono włamanie do drewnia-
nej klatki, skąd skradziono 3 króliki 
o wartości 150 zł.

7 luty godz. 17.20 Nowogard 
700- lecia

Zgłoszono, że na chodniku przed 
sklepem siedzi mężczyzna, z którym 
nie można nawiązać kontaktu. Męż-
czyznę przewieziono do szpitala.

7 luty godz. 22.15 Nowogard 15 
– go Lutego

Zgłoszono, że na schodach sklepu 
leży nieprzytomny mężczyzna. Nie-
trzeźwego odwieziono do domu.

8 luty godz. 10.15 Sikorki
Ujęto nietrzeźwego Roberta K. 

prowadzącego samochód marki 
Ibiza. Sprawca miał 1,10 promila 
alkoholu.

8 luty godz. 16.20 Nowogard ul. 
Leśna

Ujęto motorowerzystę, bez  ważne-
go ubezpieczenia OC.

2 luty godz. 14.26 Krasnołęka
Straż zabezpieczała miejsce zdarzenia 

po kolizji Opla Astry i Peugota 307.
5 luty godz. 12.38 trasa na Wierz-

bięcin
Straż zabezpieczała miejsce zda-

rzenia oraz lądowanie śmigłowca po 
uderzeniu samochodu Peugot 406 
w drzewo.

5 luty godz. 21.24 Kikorze
Strażacy usuwali z drogi plamę ole-

ju, powstała po kolizji dwóch aut.
5 luty godz. 23.49 Nowogard 700 

– lecia
Pożar śmieci w kontenerze.

Opr. Ewa Dziwisz

Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta, człon-
ków TMZN i przyjaciół naszego grodu.

W najbliższą środę tj.11.o2.2009 r. o godź. 17.oo w sali wystawowej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie rozpocznie się cykl prezentacji 
multimedialnych z okazji 700 Lecia Uzyskania Praw Miejskich Nowogardu. 
Prezentacja obejmować będzie wiele tematów związanych z historią miasta, 
mieszkańców od najdawniejszych czasów po okres współczesny. Będziemy 
spotykać się w każdą środę przez najbliższy jubileuszowy rok. Multime-
dialne pokazy są autorstwa Franciszka Karolewskiego, któremu patronuje 
Dziennik Nowogardzki, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Nowogardzkiej.  Franciszek Karolewski

Koncert charytatywny w GDK 
Wzorem lat ubiegłych GDK organizuje koncert charytatywny z intencją nie-

sienia pomocy dzieciom. Tegoroczny koncert nosi tytuł: „Powróćmy jak za daw-
nych lat....” Koncert charytatywny PRZYJACIELE  -  DZIECIOM  dnia 20 lutego, 
o godz. 18.00. Największą atrakcją koncertu są występy znanych Goleniowian 
- laureatów BARNIMÓW i członków  Kapituły.

Bilety w cenie: 20 złotych do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej, 
pl. Bramy Wolińskiej 1, tel. 0 91 418 95 90. Świetnie się zabawisz i pomożesz 
dzieciom!  Zapraszamy.

S.Z.O.Z. „Praxis” Krzysztof Kosiński 
 e-mail:   praxis3@go2.p,  opty-kos@neostrada.pl

Specjalistyczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  „PRAXIS”
72-200 Nowogard ul. Dworcowa 2, 
tel.: 392 07 87, tel. fax.: 392 51 20

  Dyżury lekarskie
Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pacjentów NZOZ  
„Praxis 2” przychodni Nowogard, Dobra Nowogardzka i Płoty.
Dyżurujemy w Przychodni w Nowogardzie 
przy ulicy Dworcowej 2

tel. 091 3920787, 3927272, 
tel.kom. 600 436 364.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI �10-1�.0�.�009 r. 

reklama

walność 29%, kradzież cudzej rzeczy 
wzrost z 352 do 385 wykrywalność 
29,5 %, kradzież samochodu z 27 
do 17 wykrywalność 29,4 %, bójki 
i pobicia z 27 do 13 wykrywalność 
100%, rozboje i wymuszenia utrzy-
mały się na tym samym poziomie, 
czyli 18 tego typu przestępstw przy 
wykrywalności 72,2%, przestępstwa 
narkotykowe z 82 do 60 wykrywal-
ność 88,3%. Wzrosła natomiast licz-
ba przestępstw popełnionych przez 
nieletnich. W roku ubiegłym osoby 
poniżej 18 roku życia były sprawca-
mi 13,2% wszystkich przestępstw. 
Rośnie również brutalizacja prze-
stępczości nieletnich. Rok wcześniej 
było to 9,2%. Wzrasta również licz-
ba wypadków drogowych. Liczba 
ofiar śmiertelnych wzrosła z 11 w 
roku 2007 do 17.  Liczba wypadków 
nadal rośnie, już w tym roku na tere-
nie Gminy Nowogard zginęły cztery 
osoby. Nie zmieniają się przyczyny 
wypadków. Wciąż najczęściej jest 
to niedostosowanie prędkości do 
panujących na drodze warunków i 

nieustąpienie pierwszeństwa prze-
jazdu. Nietrzeźwych kierujących po-
jazdami (stan powyżej 0,5 promila), 
ujawniono 420, z tego 26% na tere-
nie Gminy Nowogard. Podsumo-
wując te statystyki Komendant po-
wiatowy dodał, że policjanci karając 
nietrzeźwych kierowców- ratują im 
życie. W roku ubiegłym nałożono 
7914 mandatów, o 403 mniej niż rok 
wcześniej. Za to ich wartość sięgnę-
ła 1 594 070 zł. W ubiegłym roku 
na terenie powiatu goleniowskiego 
popełniono zaledwie trzy przestęp-
stwa korupcyjne. Podobnie jak bójki 
i pobicia. Wykrywalność tych prze-
stępstw sięgnęła 100%,  Obecny na 
odprawie zastępca komendanta wo-
jewódzkiego mł. insp. Jacek Fabisiak 
podziękował policjantom za pracę 
i przestrzegł ich przed bieżącym 
rokiem. Jak mówił w czasie kryzy-
su, wzrasta liczba przestępstw, więc 
funkcjonariuszy czeka sporo pracy.

Priorytety pracy Policji na 2009r. 
nie uległy większej zmianie. Głów-
ne zadania w ramach wojewódzkiej 

Spada przestępczość

strategii, to skuteczne zapobieganie 
przestępstwom, rozpoznawanie i 
zwalczanie przestępczości kryminal-
nej oraz doskonalenie umiejętności 
postępowania policji w sytuacjach 
kryzysowych.

Rośnie też zaufanie i sympatia do 
Policji. Od początku roku policyjną 
stronę odwiedziło już 374 tys. inter-
nautów.

Ewa Dziwisz

Dobrzy radni 
Przypominamy, że na stronie internetowej można oceniać tych, którzy nami 

rządzą – od prezydenta, poprzez premiera, ministrów, posłów, senatorów do 
władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W Nowogardzie portal cieszy 
się dużym zainteresowaniem – swoje głosy oddało już kilkaset mieszkańców. 
Wprawdzie anonimowa forma głosowania nie do końca jest obiektywna to 
jednak pewne preferencje (chociażby najprostsze – lubiany lub nielubiany ) 
można zauważyć. Przypominam, że głosując możemy oceniać w skali od 1 do 
6. Ocena ponad „TRZY” oznacza, że radny wybija się ponad przeciętność. Oto 
najnowszy ranking na dzień 9 luty godz. 9.00  Przy niektórych nazwiskach 
podałem liczbę oddanych głosów i zmianę jaka nastąpiła od 5 lutego.

Zachęcam do głosowania.
1 Laskowski Mieczysław  - 3,34  (596 głosów, przybyło – 141) 
2 Czapla Robert Antoni  -  3,31  (676 – 275)
3 Krzywania Marek -  3,22  (574 – 233)
4 Kucal Sławomir Tomasz  - 3,21  (588 – 235), 
5 Bielida Antoni  -  3,12 
6 Kazuba Stanisław Ignacy  - 3,08 
7 Jurek Lech Józef  - 2,91  (334 – 189),
8 Ziemba Kazimierz - Burmistrz  - 2,89  (631 – 213),      
9 Kubicki Jerzy  - 2,84 
10 Bociarski Michał Jan  - 2,68 
11 Augustynek Robert Bogusław  -  2,67 
12 Paśko Rafał Marcin  -  2,56 
13 Szkołuda Anna  -  2,30 
14 Wysoszyńska Krystyna  -  2,11 
15 Fedeńczak Jan  - 1,82 
16 Kaczmarski Jerzy Lucjan  -  1,74 
17 Kosiński Krzysztof Leszek  -  1,60 
18 Szafran Tomasz  -  1,58  (354 – 101),
19 Mularczyk Jan  - 1,52  (183 – 41),
20 Szpilkowski Rafał Marek  -  1,38  (292 – 78),
21 Wasiak Andrzej  - 1,32  (229 – 41),
22 Kłosowska Krystyna Bożena  - 1,29 ( 160 – 57).                      Opr. LMM

Luty 2009 -  NDK  proponuje…
- 14.02.2009 r. (sobota), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kultury (sala wido-

wiskowa) zaprasza na muzyczną podróż w rytmie flamenco – koncert pt. „Wieczór 
Hiszpański”. Na wiolonczeli grała będzie Małgorzata Biernat, na fortepianie 
Andrzej Janaszek. Wstęp wolny.

- 19.02.2009 r. (czwartek), godz. 12.00, Zakład Karny (sala widowiskowa 
NDK) organizuje dla swoich pracowników odprawę roczną.

- 19.02.2009 r. (czwartek), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kultury zaprasza 
przedstawicieli zespołów muzycznych działających na terenie gminy Nowogard 
na kolejne spotkanie w sprawie uroczystych obchodów 700-lecia lokacji miasta 
Nowogard.

- 20.02.2009 r. (luty), godz. 10.00, Nowogardzki Dom Kultury  (sala wi-
dowiskowa) zaprasza na eliminacje rejonowe do Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione 
ze słowa).

- 24.02.2009 r. (wtorek), sala widowiskowa - Narodowy Teatr Edukacji z 
Wrocławia i Nowogardzki Dom Kultury zapraszają na zorganizowane spektakle 
dla szkół.
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. 
Andżeliki 

Grygorcewicz 
serdeczne podziękowania 

składają 
pogrążeni 

w smutku Rodzice

Serdeczne podziękowania 
księdzu 

Arkadiuszowi Grzelak 
za pełne wzruszeń słowa 

w ostatniej drodze 

śp. Andżeliki 
Grygorcewicz 
oraz s. Grażynce, 

s. Amadei 
i ks. Kazimierzowi 

Łukjaniukowi 
składają Rodzice

podziękowaNia podziękowaNia

Ludzie w bieli

Najbardziej kontaktowy  
lekarz pierwszego kontaktu

Pani Marzena Drobińska jest lekarzem rodzinnym, powszechnie lubianą 
przez pacjentów, jednym słowem tzw. opiekunem spolegliwym. Do gabinetu, 
w którym przyjmuje zawsze ustawia się długa kolejka. W moim odczuciu 
należy do wąskiego grona ludzi pozytywnie nakręconych, o dużym uroku 
osobistym. Tak mówi o sobie: Pochodzę z Kielc ukończyłam Pomorską 
Akademię Medyczną w Szczecinie. Po ukończeniu specjalizacji z Medycyny 
Rodzinnej, przypadkowo przeczytałam ogłoszenie o atrakcyjnej pracy w 
Nowogardzie. Gdy po raz pierwszy przyjechałam do tego miasta, na tyle 
mi się spodobało, że postanowiłam podjąć tutaj pracę. 

Lekarz to profesja czy powoła-
nie?

Z jednej strony lekarz to zawód, 
dzięki któremu zarabia się pieniądze. 
Z drugiej strony myślę, że trzeba 
mieć powołanie do tego typu pracy. 
Spotykamy się w niej z ciężkimi 
chorobami, z cierpieniem ludzi. 
Pracujemy często bezinteresownie, 
poza godzinami pracy, niosąc pomoc 
potrzebującym. 

Jakich pacjentów pani lubi a 
jakich nie?

Lubię wszystkich pacjentów, bo ja 
w ogóle bardzo lubię ludzi. Uważam, 
że w Nowogardzie żyją niezwykle 
sympatyczni mieszkańcy, z którymi 
jak sądzę dobrze się rozumiem. Żału-
je tylko, że nie wszystkim i nie zawsze 
mogę pomóc. 

Czy ma pani skrupuły moralne 
przy diagnozowaniu pacjentów?

Każdy lekarz jest zobligowany do 
przestrzegania Przysięgi Hipokratesa 
oraz etyki zawodowej. Ponadto obo-
wiązuje nas tajemnica lekarska.

Czy według pani Nowogard speł-
nia wszystkie kryteria do wygodne-
go życia, o jakich pani marzyła i jak 
pani się czuje w tym mieście?

Nigdy nie mieszkałam w tak ma-

łym mieście. Po 8 latach 
zaczynam się do tego przy-
zwyczajać. Nowogard jest 
uroczym, spokojnym miej-
scem do życia. Brakuje mi 
tylko częstszych imprez 
kulturalnych oraz więk-
szych możliwości rozwoju 
dla dzieci i młodzieży. 

Plany na najbliższą 
przyszłość?

Nie lubię planować. Co 
dziennie wykonuję swoją 
pracę, a jeżeli chodzi o życie 
prywatne działam raczej 
spontanicznie.

Czy posiada pani recep-
tę na szczęśliwe życie?

Myślę, że gdy można ro-
bić, to co się naprawdę 
lubi i dodatkowo zarabiać 
pieniądze to jest szczęście. 
Ponadto dla każdej kobiety 

największym szczęściem są dzieci. Ja 
mam dwie wspaniałe córki.

Pani ulubione danie?
Lubię tradycyjną polską kuchnię, 

a najbardziej wigilijną zupę grzy-
bową. 

Książka?
Mistrz i Małgorzata Bułhakowa 

– to książka, która bardzo utkwiła 
mi w pamięci.

Film?
Podobało mi się wiele filmów, ale 

największe wrażenie na mnie wywarł 
film „Forrest Gump” z wielka rolą 
Toma Chanks.

Muzyka?
Słucham chętnie mocnej muzyki 

zwłaszcza hevi metalowej. W ten 
sposób łatwiej odreagować stresy 
związane z pracą. 

Czego życzy pani mieszkańcom 
Nowogardu?

Poza zdrowiem, życzę wszystkim 
rozwoju naszego miasta, wielu miejsc 
pracy i zadowolenia z życia.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
w dalszym ciągu pogody ducha i 
wielu ciepłych uśmiechów, którymi 
tak szczerze obdarza pani swoich 
podopiecznych.

AF

Płacowe zawirowania

Jakie podwyżki w oświacie?
W bieżącym roku Gmina Nowo-

gard, na wniosek Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego Oddział w Nowo-
gardzie planuje 15% podwyżki dla 
pracowników niepedagogicznych w 
oświacie.

Takich podwyżek nie dostaną na-
uczyciele. Dla pedagogów płace na 
bieżący rok zaplanowało ministerstwo 
i wzrosną zaledwie o około 7%. 

Prezes ZNP w Nowogardzie Stani-
sława Jakubczak walczy o 25% wzrost 
płac dla pracowników administracji 
i obsługi we wszystkich placówkach 
oświatowych na terenie Gminy.

Dotychczasowe place dla tej grupy 
pracowników kształtują się 1 1 9 0 -
1390 zł brutto i ZNP nie przyjmuje 
do wiadomości tak niskich podwyżek, 

gdyż system płacowy na granicy płac 
minimalnych jest wykorzystywaniem 
ludzi pracy „jako taniej siły roboczej”.

Również bardzo niskie płace otrzy-
mują pracownicy obsług w placów-
kach prowadzonych przez Starostwo 
Powiatowe. W ubiegłym roku ta grupa 
pracowników nie otrzymała żadnych 
podwyżek. Kilkakrotne monity preze-
sów Oddziałów ZNP w Nowogardzie 
i Goleniowie spowodowały, że w bie-
żącym roku są przewidziane dla pań 
obsługi podwyżki w takich samych 
transzach jak dla nauczycieli; czyli 5% 
od stycznia i dalsze 5% od września. 

Ale jest to tak mała podwyżka, że 
aby otrzymać minimalne wynagro-
dzenia, w ich płace muszą być włączo-
ne dodatki: stażowy i 20% premia.  AF

SP 1 - Nasze szkolne balowanie
Karnawał w polskiej tradycji, zresztą nie tylko naszej, jest czasem balów, 

beztroskiej zabawy. Mamy wówczas okazje poprzez oryginalność karnawa-
łowego stroju, choć na kilka godzin przenieść się w inny, często baśniowy 
świat. Szczególnie uwielbiają robić to nasze dzieci.  

Tak się też stało w trakcie zabawy 
choinkowej, klas 0-III, która odbyła 
się 3 lutego w Szkole Podstawowej Nr 
1. Dzieciaki zawsze z niecierpliwością 
oczekują tego dnia. Dzięki własnej 
pomysłowości, przy wielkim zaan-
gażowaniu swoich rodziców szkolne 
bractwo przeistacza się w bajeczny i 
kolorowy korowód, różnych fantastycz-
nych postaci. Na ten czas również sale i 
korytarze szkolne nabrały niesamowi-
tego wyglądu iście balowej sali z mnó-
stwem balonów, girland i innych ozdób 
tworzących karnawałową atmosferę. 
Wspólna praca uczniów, nauczycieli 
i jak zwykle niezrównanych rodziców 
naszej placówki, pozwoliła na jeszcze 
większe wczucie się w karnawałowy 
nastrój.

Ale prawdziwy bal to przede wszyst-
kim wspaniała, radosna i rytmiczna 
muzyka!.Taką właśnie dostarczył 
naszym uczniom grający, śpiewający 
i zabawiający dzieciaki Pan Piotr 
Kędzia ze swoim zespołem. Wodzirej 
nad wodzirejami można rzecz śmiało!. 
Taneczne korowody, pociągi tudzież 
inne zawijasy, dzięki jego umiejętnoś-
ciom prowadzenia balu, były wielką 
frajdą zarówno dla uczniów ,jak i nie 
odstępujących ich na krok ,bawiących 
się wspólnie ze swoimi uczniami pań 
z nauczania zintegrowanego. Będzie 
co wspominać podczas codziennych 
,może już nie tak barwnych pozostałych  
szkolnych dni !

A.T
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A może rowerem  
na jezioro w Olchowie?

Ileż to porzekadeł (ale także innych 
tekstów) zaczyna się od „gdybania”. 
Bodajże najpopularniejsze z nich 
stwierdza, że... „Gdyby baba miała..., 
toby...!” Gdybym tak jeszcze mógł 
wiedzieć, czy jest to charakterystycz-
ne zwłaszcza dla naszej nacji (Gdy-
bym to ja miała... -śląska mel. ludowa, 
Gdybym ja była... - „Życzenie”), czy 
też jest to już syndrom naszego czło-
wieczeństwa? No właśnie!!!

Podobnie rzecz się ma z zagospo-
darowywaniem terenów przy naszym 
nowogardzkim jeziorze. Gdyby zo-
stało ono wokół opasane odpowied-
nim traktem, po którym przejechałby 
rowerzysta (rikszarz, dorożkarz), a w 
razie potrzeby także pogotowie ratun-
kowe, nie wykluczając oczywiście pie-
szych, to jednocześnie mieszkańcy Ol-
chowa uzyskaliby niemal gotowe bez-
kolizyjne połączenie z Nowogardem, i 
to po obu stronach jeziora. Nawet ma-
jąca tamtędy przebiegać nowogardzka 
obwodnica w żaden istotny sposób nie 
powinna kolidować z takim rozwiąza-
niem. Wręcz przeciwnie!

Gdyby taki trakt powstał, umoż-
liwiłby organizowanie sportowych 
zawodów (biegów, wyścigów rowero-
wych, itp.), które oprócz swej wido-

wiskowości zachęcałyby także wielu 
mieszkańców naszej gminy do tury-
stycznych (zdrowotnych) wypadów 
wokół jeziora, a przynajmniej poza 
miasto.

Realizacja takiego traktu na pewno 
wiązałaby się z określonymi koszta-
mi, gdyby jednak racjonalniej (niż w 
przyjętym już projekcie) rozłożyć za-
mierzenia inwestycyjne na cały wspo-
mniany obszar, to ogólny koszt móg-
łby okazać się niewiele większy.

Nie przekonują mnie też opinie, że 
w dobie nadciągającego kryzysu nale-
ży całkowicie wycofać się z zagospo-
darowywania terenów przyjeziornych. 
Raczej przypominają mi się niegdy-
siejsze porady dla -jak byśmy to dziś 
nazwali - biznesmena z kłopotami 
finansowymi, zalecające mu zorgani-
zowanie wystawnego obiadu, poma-
gającego pozyskiwać sponsorów.

Gdybyśmy (pomimo wszystko) nie 
zamknęli się na zmiany w przyjętym 
już programie, gdybyśmy nie zacho-
wywali tak dużej wstrzemięźliwości 
w publikowaniu swych opinii, gdyby-
śmy... - to jak głosi kolejne przysłowie: 
„Dopóki piłka w grze...!”.

lech Jurek
foto Jan korneluk

Już są wyniki próbnych 
matur

PS. Redaktorowi LMM dziękuję za (subiektywny) komentarz dot. odwoła-
nia  radnego  Rafała  Szpilkowskiego.  Bez  jakiegokolwiek  komentarza,  byłoby 
to  „zmową  milczenia”,  w  niezrozumiałej  dla  czytelników  sprawie.  Te  słowa 
pozwalają mi, nie tracić nadziei, że DN przekazuje informacje oraz upomina 
się o szacunek dla wartości, które służą prawdzie.

Ignorancja dla młodości i jednostki, dlatego, że jest słabsza, to nie jest pozy-
tywna cecha – tak sądzę. Solidarność Klubowa nie zwalnia z odpowiedzi na 
pytania zadane przez stronę pytającą – o powód danej decyzji. Każdy wiek ma 
swoje prawa i obowiązki. Osoby – radni z doświadczeniem w pracy, powinni 
dać wzór postępowania oraz porozumiewania się, pomiędzy pokoleniami. Na 
zakończenie zacytuję myśl: „Kto pyta – nie błądzi, kto szuka – ten znajdzie”.

Czytelnicy piszą...
Odpowiadając na artykuł „Wielka Galeria Handlowa” z dnia 16.01.09r. i pyta-

nie, co może burmistrz? Redaktor LMM napisał m. in.: może tylko wymagać, by 
wznoszony obiekt wkomponował się w otoczenie architektoniczne i, aby zapewniono 
miejsca parkingowe.

Ja rozumie tę sprawę w następujący sposób:
- Burmistrz wydając decyzję o warunkach zabudowy, w zgodzie z ustawą o za-

budowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu terenu, przestrzega i pilnuje norm 
prawnych, bez stosowania wyjątków poza normą. Zachowuje odległość przestrzeni 
wolnej  od  istniejących  obiektów.  Wybiera  najlepszy  wariant  dla  miasta,  który 
szanuje dotychczasowe sąsiedztwo w otoczeniu. Dba przede wszystkim o  interes 
wspólny gminy, nie zakłócając przestrzeni wolnej – terenów zielonych, potrzebnych 
w miejskiej zabudowie.

- Nabywca wiedział, co kupuje. Jaką działkę i w jakim otoczeniu. Jego problem, 
nie  może  być  rozwiązany  poprzez  wyburzenie  sąsiedztwa.  To  nabywca  gruntu 
–  działki  z  przeznaczeniem  na  usługi,  jest  ostatni  w  zagospodarowaniu  wolnej 
przestrzeni, w związku z czym, nie powinien decydować o ostatecznych warunkach 
zabudowy. Tutaj powinna obowiązywać zasada „dobrego  sąsiedztwa”, nie  tylko 
interes właściciela. Co zresztą reguluje ustawa. W załączeniu podam obowiązujące 
ustawowo normy.

Sądzę, że wskazana i ciekawa byłaby szeroka dyskusja, głównie wśród interesu-
jących się ekonomią w gospodarce, miast takich jak nasz Nowogard. Równowaga 
– bilans ogólny miasta i wpływ dominacji jednych gałęzi gospodarki (handlu), bez 
rozwoju usług i produkcji innych branży, na budżet miasta. Może są wśród czy-
telników specjaliści w tej dziedzinie, lub znają osoby mające swoje przemyślenia. 
Lektura Strategii Rozwoju Miasta dostarcza pewnej wiedzy, ale globalna gospodarka 
również zaskakuje.

Halina Saja

Po zakończeniu ferii zimowych, 
w wielu szkołach podsumowano już 
wyniki styczniowych próbnych matur. 
O podsumowanie wyników w nowo-
gardzkim II LO, poprosiliśmy Z – cę 
Dyrektora Elżbietę Janiak. „Stycznio-
wa matura była przygotowywana prze 
ekspertów z Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej. Siłą rzeczy była więc, 
dosyć trudna i zbliżona do tej, która 
czeka uczniów w maju. Jak na taką 
próbę, nasi uczniowie poradzili sobie 
bardzo dobrze. Osiem osób, które 
nie zdały, nie zdały z pojedynczych 
przedmiotów. Mają jeszcze czas, aby 
do „prawdziwej” matury zmienić 
swoją decyzję i wybrać inny przed-
miot. Matura próbna pozwala ocenić 
uczniom osiągnięcia z danego przed-
miotu. Polski i angielski wypadły 
bardzo dobrze. Zadowoleni również 
jesteśmy z wyników z matematyki. 
WOS zdawało kilka osób, które nie do 
końca to przemyślały. Wbrew obiego-
wej opinii, aby zdawać ten przedmiot, 
trzeba mieć rozległą wiedzę. Myślę, że 

na prawdziwej maturze będzie lepiej, 
ponieważ do maja jest jeszcze czas, 
aby zmienić swoją decyzje, co do zda-
wanego przedmiotu oraz uzupełnić 
swoją wiedzę.”

A oto statystyczne wyniki ze stycz-
niowej matury w II LO.

Zdawało 95 uczniów. Zdało 87, 8 nie 
zdało. Zdawalność – 92%. Zdawalność 
z poszczególnych przedmiotów, przy 
poziomie podstawowym: polski – 94%, 
angielski – 100%, niemiecki – 100%, 
matematyka – 94%, historia – 100%, 
WOS – 93%, biologia – 100%. Poziom 
rozszerzony: WOS – 75%, pozostałe 
przedmioty – 100%. Średnie wyniki z 
poszczególnych przedmiotów, poziom 
podstawowy: polski – 55%, angielski 
– 70%, niemiecki – 62%, matematyka 
– 65%, historia – 67%,  WOS – 41%, 
biologia – 71%, geografia – 55%. 
Poziom rozszerzony: polski – 70%, 
angielski – 81%, WOS – 40%, geografia 
– 46%.

Ewa Dziwisz
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
Szóstego lutego 2009 roku w naszej szkole odbył się konkurs z przedmiotu 

„reklama” na najlepsze „Okno wystawowe”. W konkursie udział brała klasa 
III Technikum Handlowego. Organizatorem konkursu była Pani Patrycja 
Sierżant. Oceniającymi była młodzież ze szkoły, która głosowała na najlep-
szą pracę. Wygrała drużyna pod nazwą „Sportusie”, która przedstawiła okno 
wystawowe sklepu sportowego. W skład drużyny weszły: Karolina Gąsior, 
Ola Borysiuk, Emilia Bienias, Anita Kowalczyk. Nagrodą były oceny celują-
ce oraz punkty z zachowania. 

 
Nagrodzone „okno wystawowe”.

STUDNIÓWKA  
ANNO DOMINI 2009

Poloneza, czas zacząć... – słowa wypowiedziane przez dyrektora  Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica Pana Stefana 
Sitkowskiego, otworzyły najważniejszy bal uczniowski, zwany studniówką. 
Uroczystość odbyła się w sali restauracji „Przystań”. Oto jak wyglądali nasi 
tegoroczni maturzyści. Zdjęcia ze zbiorów Pana Jacka Łuczaka.

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z wychowawczynią,  
Panią Danutą Adamczyk.

Technikum Ekonomiczne z wychowawczynią, Panią Anną Durniewicz.

Technikum Mechaniczne z wychowawcą, Panem Januszem Cholawo.

Technikum Handlowe z wychowawcą, Panem Jerzym Ostaszem.
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RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W STRZELEWIE SKŁADA GORĄCE 

PODZIĘKOWANIA SPONSOROM NASZEJ SZKOŁY:
ROMANOWI SANIUKOWI

JOLANCIE BEDNAREK
MICHAŁOWI BOCIARSKIEMU

MAGDALENIE GRZELAK
B.B. SZYMCZAK

DOROCIE SZYŁKO
ZA ICH WSPARCIE FINANSOWE PRZY ORGANIZACJI  

CHOINKI SZKOLNEJ
Przewodnicząca
Renata Langner

Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej „ZDROWIE” 

w Nowogardzie 

ZAPRASZA 
WSZYSTKIE AMAZONKI 

z NOWOGARDU i OKOLIC 
na spotkanie przy kawce (herbatce)

- charakter spotkania zapoznawczy,organizacyjny
- cel - utworzenie klubu AMAZONEK
Spotkanie odbędzie się dnia 25.02.2009 r. (środa) godz. 
17.00 w świetlicy budynku laboratorium przy szpitalu w 
Nowogardzie.

PRZYJDŹ  DO NAS 
- NIE BĘDZIESZ SAMA 
- CZEKAMY NA CIEBIE

Prezes Fundacji 
Lidia Bogus

reklama

PZW „Tęczak” informuje…
Zapraszamy wędkarzy zrzeszonych w kole PZW „Tęczak”, w dniu 22 

lutego o godz. 10.00 na zebranie sprawozdawczo-wyborcze do sali konfe-
rencyjnej  Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości . 

Zarząd 

Uwaga wędkarze
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW zaprasza na Zebranie Sprawo-

zdawczo – Wyborcze . Zebranie odbędzie się w stołówce Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 73 w dniu 15 
lutego br.

Początek  o godz. 9.00
Serdecznie zapraszamy. Zarząd 

LED-y oświetlą nasze ulice
Dzisiaj prezentujemy kolejny artykuł związany z działaniami zapobie-

gającymi zmianom klimatu. Zapewne wielu Czytelników powie – po co 
nam ta informacja – skoro amerykanie dopiero eksperymentują to w Pol-
sce będziemy nad tym pracować za kilkanaście lat!

Otóż nie – każdy kto przeczytał artykuły w poprzednim wydaniu „DN” 
wie, że dyrektywy unijne o wycofywaniu z używania i produkcji tradycyj-
nych żarówek zmusza kraje europejskie do szybkich prac wdrożeniowych 
nowego typu źródeł światła . Będą to zapewne diody LED..

W kilku amerykańskich miastach 
trwają testy oświetlenia ulic lampami 
zbudowanymi na bazie świecących 
diod (tzw. LED’ów). Nowa technolo-
gia pozwala na ogromne oszczędno-
ści poprzez mniejsze zużycie prądu 
oraz dłuższą żywotność diod.

W samych tylko Stanach Zjedno-
czonych Ameryki rocznie na oświet-
lenie ulic miast oraz autostrad zużywa 
się kilkanaście miliardów kWh energii 
elektrycznej! W wyniku przeprowa-
dzonych analiz ustalono, iż amery-

kańskie ulice w 2005 roku oświetlane 
były w 83 procentach przez wysoko-
ciśnieniowe świetlówki sodowe, w 11 
procentach przez świetlówki rtęciowe, 
a zaledwie na 1 procencie ulic zainsta-
lowane były diodowe źródła światła. 
Ten stan z całą pewnością w najbliż-
szym czasie ulegnie zmianie!

Obecnie na ulicach kilku ame-
rykańskich miast  m. in. w Austin 
prowadzone są testy nowoczesnego 
systemu oświetlenia ulic opartego na 
modułach utworzonych z wysokowy-

dajnych i bardzo jasnych świecących 
diod (LED).

Głównym powodem wymiany 
oświetlenia jest długowieczność diod, 
które w optymalnych warunkach ter-
micznych mogą świecić nawet do 50 
000 godzin, co jest o około 26 000 go-
dzin dłużej, niż tradycyjne „żarówki” 
stosowane dziś w lampach ulicznych. 
Dodatkowo, LED’y zużywają znacznie 
mniej prądu! Ze względu na 2-krotnie 
dłuższą żywotność diod, koszty obsłu-
gi oświetlenia są również niższe, gdyż 
istnieje mniejsza konieczność serwi-
sowania lamp.

Jednym z niewielu mankamentów 
wymiany źródła światła na LED’y, 

jest dość wysoki - na dzień dzisiejszy 
- koszt niezbędnych urządzeń steru-
jących oświetleniem oraz dbających o 
zachowanie optymalnych warunków 
pracy diod. Również koszt samych 
diod jest dość duży.

Według specjalistów zaangażowa-
nych w pilotażowy projekt oświetlenia 
miast diodami, poniesiony przez mia-
sto wydatek na nowe oświetlenie zde-
cydowanie się opłaca! Już po około 4 
latach użytkowania koszt systemu się 
zwraca. Należy pamiętać, iż tego typu 
oświetlenie ulic, przy 12 godzinach 
dziennej pracy ma zagwarantowaną 
żywotność na około 11-12 lat. 

Opr. LMM
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OGŁOSZENIA drObNE

NierUCHomoŚCi
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 

w Gryficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 

15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB 
W OKOLICACH NOWOGARDU 
(MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ 
UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ CE-
NIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie � pokojo-
we w dobrej, ul. Traugutta. Cena 
�0 tys. zł. Tel. 091 �9 �� 0��. 

•  poszukuję garażu do wynajęcia 
na ul. Bema lub leśnej od zaraz. 
�9� 1�� 11�. 

• Sprzedam 2 działki z możliwością 
przekształcenia na budowlane 50 i 
49 arów w Ostrzycy. Tel. 091 419 10 
70, 607 647 102.

• Wynajmę mieszkanie 3 lub 2 po-
kojowe (po remoncie) na dłuższy 
okres czasu. Tel. 693 850 197.

• Sprzedam dużą działkę budowla-
ną 981 m kw w Nowogardzie. Tel. 
507 023 231, 091 39 20 057.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu. Tel. �9� ��0 ���.

• Nowogard, ul. Boh. Warszawy – pół 
domu – góra, 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, poddasze do adaptacji, 380 
tys. do negocjacji. 501 307 666.

• Ziemię rolną 1 ha i 3 ha na wyjeź-
dzie z miasta, możliwość zabudo-
wy, 17 zł/ m kw. 502 103 432.

• Nowogard 4 km działka 23 ary pod 
budowę i ziemię rolną tanio sprze-
dam. 889 133 882.

• Sprzedam segment w zabudowie 
szeregowej w Nowogardzie, wyso-
ki standard. Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam górę domku. Tel. 091 
39 208 66.

• Sprzedam mieszkanie 77 m kw na 
ul. Boh. Warszawy, cena 250 tys. zł. 
Tel. 0608 622 920.

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 46 m kw, 2 pokoje, po remon-
cie, I piętro, ul. 15 Lutego, cena 
3300 zł/ m kw. Tel. 663 517 793.

• do wynajęcia – hala �00 m kw 
+ pomieszczenia socjalne 100 
m kw + pomieszczenia biurowe 
��0 m kw, całość ogrodzona, 
plac utwardzony �000 m kw, 
prąd, woda, telefon, ogrzewa-
nie, 1� km od Nowogardu, cena 
�000 zł netto/ miesięcznie. Tel. 
�0� ��� 1�9.

• Sprzedam mieszkanie – suterena 
ok. 45 m kw, po kapitalnym remon-
cie. Tel. 515 171 584, 507 023 080.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie na ul. Zamkowej, 

wysoki parter, cena 180 tys. zł. Tel. 
698 48 58 57.

• Sprzedam mieszkanie do częścio-
wego remontu, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka; Dobra, ul. A. Krajowej 3/2. 
Tel. 091 39 14 839, 667 567 631.

• Sprzedam mieszkanie w Żabo-
wie, ok. 100 m kw po kapitalnym 
remoncie, cena 140 tys. zł – moż-
liwość zamiany mieszkania na 
Nowogard, ewentualna dopłata. 
604 154 316.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe w nowym budownictwie. Tel. 
607 407 240.

• Szukam do wynajęcia 1 lub 2 po-
kojowego mieszkania w Nowogar-
dzie. Tel. 697 469 366.

• Sprzedam kawalerkę w Szczecinie 
30 m kw, ścisłe centrum, własność 
notarialna, widna kuchnia, 5 pię-
tro, balkon. Możliwość adaptacji 
strychu, cena 160 000. Tel. 51 097 
44 50.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 
24 m, I piętro za kwotę 90 tys. Tel. 
504 951 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe. 889 928 444.

• do wynajęcia mieszkanie � po-
kojowe. Tel. �0� 9�� ��9.

• Sprzedam garaż przy ul. Zamko-
wej, cena 10 tys.Tel. 798 964 337.

• Sprzedam kawalerkę po remoncie 
w Nowogardzie, bezczynszową. 
510 557 204, 607 289 586.

• Szukam garażu do wynajęcia w 
Nowogardzie. Tel. 667 897 812.

• Posiadam 3 pokojowe mieszkanie 
do wynajęcia ul. Boh. Warszawy. 
Tel. 698 669 875.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszo-
wą ul. Bema. Tel. 609 182 872.

moTorYzaCJa
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 

prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 118 000 km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 41 000 zł, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam nowy rower trzykoło-
wy; Mercedes 124 2,5 diesel, 1991 
r.; ciągnik Fergusson International. 
Tel. 606 312 832.

• Sprzedam Fiat Seicento, 1998 r., poj. 
900, cena 3500 zł do uzgodnienia. 
Tel. 091 350 30 83, 509 142 641.

• Sprzedam Ford Escort kombi, 1,8 
diesel, 1992 r., 1700 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 693 344 667.

• Sprzedam Volkswagen Passat 
kombi, 1992 r., poj. 1800 cm3 oraz 
opony + felgi 4 szt. 145 x 80 x 13. 
Tel. 693 605 862.

rolNiCTwo
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam Ciągnik URSUS 385 oraz 

łubin słodki tel. 668 316 103. 
• Sprzedam przyczepę rolniczą 4,5 t 

– sztywną, deszczownię szpulową, 
rury aluminiowe. Tel. 0695 18 30 
33.

• Sprzedam ciągnik MTZ 82, lata 
osiemdziesiąte, niska kabina, cena 
12 900 zł. 0502 56 23 78.

• Sprzedam ciągnik rolniczy John 
Deere 3030; pług Charrlles Naud, 
4 skibowy + piąta dołączana i szta-
plarkę Dan Track ENOX. 091 39 107 
14.

USŁUGi
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• dYwaNopraNie. 0�0� ��� 1��.
• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0�0� �1� ��1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�0� 
��� 1��.

• pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-
y). Tel. 0�0� ��� 1��.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. �0� ��� 1��.

• Świecowanie uszu. Nowogard, 
ul. zielona �. 091 �9 �0� 1�.

• zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. �0� �0� 0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• miX remoNTowo-BUdowla-
NY – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. 
Tel. �0� 9�1 �0�.

• remoNTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Naprawa rTV Sawicki, K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• proFeSJoNalNY wizaŻ - ma-
kiJaŻe: ŚlUBNe, dzieNNe, 
wieCzorowe, okoliCzNoŚ-
Ciowe. Nowe TreNdY maki-
JaŻU STUdNiÓwkoweGo! Tel. 
��� �9� �0�.

• profesjonalne obróbki bla-
charskie i dachy papowe. 
��� ��� ���.

• remonty. �0� 9�0 1��.
• wynajem 9 osobowych komfor-

towych busów, kraj – zagranica, 

ceny umowne. Tel. ��� �� �� �1.
•  Korepetycje z j. angielskiego 

– poziom podstawowy, gimna-
zjum, matura, 18 zł/godz. Tel. 
781 228 441.

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazu-
ra i terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Tel. 0600 626 268. 

• Remonty, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura itp. tel. 505 361 971. 

•  Wykonam usługi minikoparką – 
prace ziemne, wykopy pod kable, 
wodę, fundamenty. Tanio, facho-
wo, szybko. Tel. 790 243 575. 

• BrUk – liN – usługi brukarskie 
oraz ogólnobudowlane. Robert 
Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.pl.

• Tłumaczenia tekstów (prace dy-
plomowe, teksty specjalistycz-
ne, techniczne, itp.) z języka 
angielskiego na polski i odwrot-
nie. Cena tłumaczenia �0 zł za 
stronę a�. przy większej ilości 
materiału cena do negocjacji. 
Tel. �0� �00 ��9, �0� ��� �9�; 
email: tlum@czenia.org.

• wolny pojazd do 1,� t Nowo-
gard – Szczecin od �.00 do �.00 
i Szczecin – Nowogard od 1�.�0 
do ��.00 w dni robocze. Tel. 
�91 ��1 ��1.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych. Tel. �� �� ��  
���.

• „dUr-daCH” – pokrycia i re-
monty dachów. Tel. 691 621 141, 
880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 �9 �� ���, 
�9� 0�� ��0.

• Transport, przeprowadzki wnosze-
nie – znoszenie. 0696 138 406.

• pieczenie ciast na zamówienie. 
Tel. �91 ��� 1��.

• Tipsy żelowe i naturalne, tanio. 
�09 ��� ���.

• Transport – MAX. 604 963 120.

praCa
• Potrzebne panie do opieki w 

Niemczech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika 

i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię kierowcę C+E z do-
świadczeniem, Polska – Niemcy, 
Polska kółka. 607 585 561.

• Zatrudnię pracowników (małżeń-
stwo) na fermę. Zapewniam dobre 
warunki płacowe i mieszkaniowe. 
Tel. 0502 56 23 78.

• Zatrudnię panią z wykształceniem 
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Przewozy  
zagraniczne  

pod adres
Tel. 508 301 853

Dortmund, Kolonia i inne

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

C.O., WOD.- KAN., GAZ

Tel. 697 914 690
508 055 569

Uwaga wędkarze! 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że dnia 22.02.2009 r. 
o godz. 10.00 odbędzie się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze w 
sali RCP ul. Wojska Polskiego 3. 

Zarząd Koła

FUH „TRRREK”
mYJNia ręCzNa 

i aUTomaTYCzNa
warSzTaT:
- geometria kół
- zbieżność kół
- wymiana klocków  
   hamulcowych
- wymiana oleju, itp.

ul. armii krajowej ��
Nowogard

Czynne �.00 - 1�.00

reklama

kredYTY  
BaNkowe

gotówka i konsolidacja
tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

geodezyjnym. Tel. 091 39 25 900, 
886 339 035.

• Młoda dziewczyna poszukuje pra-
cy w sklepie. Tel. 606 718 188.

• Zatrudnię recepcjonistkę 
– kelnerkę w hotelu Oskar. Tel. 
602 474 266.

iNNe
• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-

wek@vp.pl
• poszukujemy muzyków do ka-

peli – emerytów lub rencistów. 
Tel. �0� ��� 90�.

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego tel. 091 �1� �� ��, 
�0� �9 9� ��. 

• VaillaNT – części zamienne do 
pieców gazowych c.o. różne, 
nowe i używane, pompy, czujki 
nagrzewnice. Tel. 0�91 ��� ���.

• pieCe gazowe c.o. Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda /dwufunkcyjne/ 
cena 1�00 zł, gwarancja serwi-
sowa. Tel. �91 ��� ���.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, 
kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaillaNT, wersja świeczkowa 
��0 zł mało używane, gwarancja 
serwisowa. �91 ��� ���.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd ��0 

V, małe gabaryty, moc 1�-�1 
kw, ekonomiczne, idealne do 
domku, warsztatu, baru, pubu, 
cena 1�0 zł. �90 ��0 ��0.

• Sprzedam drewno pocięte, w klo-
ckach, 450 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Węgiel – ekogroszek w ilości ca-
łopojazdowej 24 tony z dostawą 
490 zł brutto. Tel. 032 232 27 86, 
609 130 302, 783 40 00 06. 

• renowacja antyków, rzeźbiarstwo 
– profesjonalnie. 600 189 093.

• Sprzedam drzewo opałowe z do-
wozem. 889 354 058.

• Sprzedam drzewo opałowe z do-
wozem. 66 33 49 053.

• matematyka – wszystkie po-
ziomy. Nowa matura z mate-
matyki – profesjonalnie. Tel. 
�0� 1�� ���.

• SPRZEDAM PŁASZCZ Z LISA BIA-
ŁEGO I KURTKĘ BRĄZ Z TCHÓRZO-
FRETKI, STAN DOBRY, ROZMIAR 
ŚREDNI, PRZYSTĘPNA CENA. TEL 
091 39 20 893 PO 18.

• Intarsjowany XIX wieczny stół, 4 
krzesła sprzedam. 600 189 093.

• Sprzedam fotelik samochodowy 
dla dziecka (firmy – Baby4) cena 80 
zł oraz wózek spacerowy w bardzo 
dobrym stanie (cena 300 zł). Tel. 
781 932 923.

reklama

aUTo – mYJNia
„kiNGa i aGa”

ul. Zamkowa 7, tel. 504 322 807
zaprasza na promocję
od 10.02 do 28.02 09 r.

przy myciu z woskiem mycie szyb  
z zewnątrz GRATIS
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY od poNiedziaŁkU do SoBoTY:
Trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), �.10(1-6), 
�.�0(D), �.00(1-6), �.��(7), �.�0(7), �.��(1-6), �.00(1-6), �.�0 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.�0(D), 11.��(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.�0(7),1�.�0(7), 1�.��(1-6), 1�.��(D), 1�.�0(D), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 
1�.��(1-6), 1�.��(D), 1�.�0(1-6),1�.�0(D), 1�.�0(D), 1�.��(D), 
19.1�(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard �.�0(1-6), �.�0(1-6), �.��(1-6), �.00(1-6), 
�.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.��(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 1�.0�(1-6), 1�.�0(D), 1�.00(7), 1�.��(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.�0(1-6),1�.��(D), 1�.10(D), 1�.1�(D), 1�.0�(1-6), 1�.��(1-6), 
1�.00(DR), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 19.00(D), 19.��(D), 19.�0(1-6), �0.1�(D), 
�1.�0(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

informacja pkS 
091 �9-�1-��� lub 091 ��-9�-�1�

Nowogard 09.02.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiÓw, Filia NowoGard
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Dekarz, cieśla 
4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych

oFerTY praCY z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie) 

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowiązani na 
bieżąco informować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę praco-
dawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie 
religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozostaniu 
lub nie pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 
poszukujących pracy, a osoba podejmująca 
pracę jest obowiązana złożyć takie 
oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany 
zawiadomić w formie pisemnej, w okresie 
do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy 
o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 1��

przewÓz oSÓB - romaN BiŃCzYk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

reGUlarNa liNia mikroBUSowa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

regularna linia meTro        tel. �0� �19 �00
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), �.��(FP), �.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.��(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.��(FP), �.��(FP), 9.��(L1P), 10.��(L3), 1�.�0(L1), 1�.��(L1), 
1�.��(L1P), 1�.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Olimpia pokonała  
Radovie

„Błotne kolarstwo”

Przełajowe Mistrzostwa 
w Nowogardzie!

W dniu 21 lutego 2009 roku  na 
trasie przylegającej do stadionu 
„Pomorzanina” rozegrane zostaną 
Mistrzostwa Okręgu Zachodniopo-
morskiego w kolarstwie przełajo-
wym.

Pięć kategorii wiekowych (Żak, 
Młodzik, Junior młodszy, Junior i 
starsi ) spowoduje, że do naszego 
miasta zawitają najlepsi kolarze z 
kilkunastu klubów.

Przygotowania w toku
W piątek 6 lutego zebrał się w Ra-

tuszu sztab przygotowujący Mistrzo-
stwa Regionu  Zachodniopomor-
skiego w Kolarstwie Przełajowym.

Na spotkaniu zjawili się przedsta-
wiciele wszystkich organizatorów : 
Klubu LUKS Panorama – Chrabąsz-
cze Nowogard,  UM Nowogard,  M-
G Z LZS Nowogard, LKS Pomorza-
nin Nowogard  i Klub JF DUET  z 
Goleniowa. 

Podczas spotkania ustalono głów-
ne sprawy organizacyjne – wytycze-
nie i zabezpieczenie trasy,miejsca 
parkingowe,  zaplecze lokalowe i 
gastronomiczne dla zawodników 
i kibiców, ustalono rodzaj nagród i 
sposób ich wręczania.

Okazało się, że wiele spraw jest już 
gotowych – i nie ma się co dziwić 
– działacze nowogardcy znani są z 
sumienności i zaangażowania w or-
ganizacje tego typu zawodów, a gdy 
dodamy  bogate tradycje i doświad-
czenie możemy być pewni, ze zawo-
dy przebiegną sprawnie. 

W imieniu organizatorów zapra-
szamy rzesze kibiców tej niezwykle 
trudnej, ale widowiskowej dyscypli-
ny sportu

LMM
Zdjęcia archiwalne  
z „Wyścigu Mikołajkowego 2007”

W sobotę (07.02) drużyna Olimpii Nowogard rozegrała swój pierwszy 
w tym roku mecz towarzyski. Spotkanie zostało rozegrane na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią w Drawsku Pomorskim, a rywalem naszej drużyny 
była Radovia Radowo Małe. Mecz zakończył się zwycięstwem Olimpii 2: 1, 
bramki dla naszego zespołu zdobyli: Waiss i Kowalczyk.

Pierwsza połowa była wyrówna-
na gra głównie toczyła się w środku 
pola. Obie drużyny stworzyły sobie 
po kilka dogodnych sytuacji do zdo-
bycia bramki, ale żadna nie została 
wykorzystana. Początek drugiej po-
łowy meczu był podobny do pierw-
szej, jednak od 70 minuty zaczęli 
przeważać zawodnicy z Radowa. 74 
Minuta meczu, zespołowa akcja za-
wodników Olimpii D. Stachowiak 
wrzuca piłkę z lewej strony boiska i 
Waiss z 6 metrów zdobywa bramkę 
głową. Od tego momentu Radovia 
uzyskuje ogromną przewagę, niemal 
nie schodzi z połowy zawodników 
Olimpii. W 81 minucie po błędzie 

obrony Olimpii piłkarze z Radowa 
doprowadzają do remisu. W 83 mi-
nucie kontra zawodników Olimpii i 
Kowalczyk z 25 metrów umieszcza 
piłkę w okienku bramki Radovii. 
Mimo jeszcze dwóch dogodnych 
sytuacji dla zawodników z Radowa 
Małego wynik nie uległ już zmianie 
i mecz zakończył się zwycięstwem 
Olimpii 2:1 

Skład Olimpii: Piskorz, Górecki, 
Garbat, D. Stachowiak, Szewc, Kub-
ski, Nadzieja, Wnuczyński, Waiss, 
Dudka, M. Stachowiak.

Grali również: Kowalczyk, M. No-
wak, Majczyna, Wasyluk, K. Nowak

Inf.własna

Podziękowanie
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego 

„Olimpia” Nowogard 
chciałby serdecznie podziękować 

za udostępnienie hali sportowej naszym 
zawodnikom Dyrektorowi ZSO, 

Panu Leszkowi Beceli.Trening Olimpii
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Informujemy, że 

10 lutego �009 r.
wtorek w godz. 1�.�0 - 1�.�0 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklama

23 lutego 2009 r. godz. 16.30

akUmUlaTorY
ul. Boh. warszawy 10� • NowoGard

www.autopart.pl

reklama

w obiektywie Jana korneluka  -Szampańskie otwarcie pasażu pod Biedronką

kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

16.02 br. godz. 16.00

reklama
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Czarne chmury  
nad rolnictwem

kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

Zapraszamy od pn-pt. w godz. 8.00-18.00, w sob. w godz. 9.00- 14.00

Sprzedaż części i maszyn rolniczych
Naprawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych

rozdrabniacze do gałęzi
rabat Na maSZyNy rolNicZe 20%
NoWoGarD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 39 27 114 • kom. 0604 24 90 72

Obwodnica 
Kręta droga  
- kręte słowa

Tel. 091 392 16 16
Szczegóły 

na stronie 5
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Serdeczne podziękowanie 
Salonowi Pogrzebowemu 
„Kredo” za profesjonalne 
i życzliwe zorganizowanie 

ceremonii pogrzebowej 
mojej mamy 

śp. Anny  
GAN 

oraz Panu, który 
grą na trąbce uświetnił 
tą smutną uroczystość 

składa J. Gan

Wszystkim przyjaciołom, 
którzy pomagali mi w tych 

ciężkich po śmierci  

mojej mamy 

śp. ANNY 
GAN 
składam 

serdeczne 
podziękowanie 

J. Gan

poDZiękoWaNia

Przetargi, przetargi, 
przetargi…

Po uchwaleniu budżetu urzędnicy wzięli się ostro do pracy. Przygotowywany 
jest szeroki front inwestycyjny. Ogłoszono właśnie przetargi na budowę budynku 
Szkoły Podstawowej nr 4, na przebudowę klatki schodowej Przedszkola nr 1 i bu-
dowę pieszojezdni przy ul. Poniatowskiego.  Szczegóły i zakres robót najbardziej 
interesują potencjalnych wykonawców – my prezentujemy zakres robót ciągu 
pieszojezdni, by przybliżyć Czytelnikom ogrom zagadnień jakie występują przy 
prostej zdawałoby się inwestycji. Informujemy jednocześnie, że już niebawem 
ogłoszony będzie przetarg na budowę Boiska „Orlik” – Urząd Marszałkowski 
zakwalifikował bowiem Nowogard do kontynuowania tej inwestycji i przydzie-
lił na ten cel 333 tysiące złotych. Gmina ma swoje środki, więc nic nie stoi na 
przeszkodzie, by ponownie szukać wykonawcy.

Póki co jest natomiast wiele niejasności towarzyszących budowie ul. Bema w 
ciągu drogi powiatowej Nowogard – Truskolas. Okazuje się bowiem, że minister 
Schetyna zbyt się pospieszył z prezentacją Programu Budowy Dróg Lokalnych 
– nie ma jeszcze rozporządzeń wykonawczych, gmina ma więc pieniądze ale 
wirtualne – nie ma promesy, nie może więc ogłaszać przetargu. A czas nagli 
– ulica powinna być przebudowana do końca grudnia, a jak widać procedury 
przetargowe są czasochłonne.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego 
wraz z chodnikami przy ul. Ks.J. 
Poniatowskiego (droga wojewódzka 
nr 106) w Nowogardzie.

„Przedmiot zamówienia obejmuje 
wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z 
kostki betonowej typu POLBRUK 
gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z 
kruszywa łamanego i stabilizowanego 
cementem o łącznej gr. 20 cm. Długość 
projektowanego odcinka ciągu pieszo-
jezdnego wynosi 262 m, a szerokość 
5,00 m. Ciąg pieszo-jezdny na całym 
odcinku jest oddzielony od jezdni 
pasem zieleni o zmiennej szerokości. 
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wy-
maga wycinki drzew rosnących w 
pasie drogowym. W celu odwodnienia 
powierzchni ciągu pieszo-jezdnego 
należy wykonać ściek w formie muldy. 
Wody opadowe odprowadzone będą 
poprzez wpusty uliczne do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Zamówienie 
dotyczy również wykonania chodnika 
z kostki betonowej typu POLBRUK 
gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z 
kruszywa stabilizowanego cementem o 
gr. 10 cm. Szerokość chodnika 1,50 m, 

długości 220,33 m. Chodnik łączy się 
z ciągiem pieszo-jezdnym i prowadzi 
do końca zabudowań. Dodatkowo od 
strony skrzyżowania ul. Ogrodowej z 
ul. Poniatowskiego do projektowanego 
ciągu pieszo-jezdnego należy wykonać 
chodnik o długości 13 m i szerokości 
1,50m. W zakres robót wchodzi rów-
nież wykonanie wjazdów do posesji o 
konstrukcji jak dla ciągu pieszo-jezdne-
go. Powierzchnia projektowanego ciągu 
pieszo-jezdnego wynosi 1392,0 m2. 
Powierzchnia projektowanego chodni-
ka wynosi 350,0 m2. Powierzchnia pro-
jektowanych zjazdów wynosi 227,0 m2. 
Zakres robót objętych przedmiotem 
zamówienia: - budowa ciągu pieszo-
jezdnego, - budowa chodnika, budowa 
wjazdów do posesji,  odwodnienie cią-
gu pieszo-jezdnego,  przebudowa kabla 
energetycznego 0,4 kV, przebudowa 
oświetlenia ulicznego, przebudowa 
kabla telekomunikacyjnego, wykonanie 
organizacji ruchu, wykonanie obsługi 
geodezyjnej z inwentaryzacją powy-
konawczą. Szczegółowy zakres prac 
oraz materiały z jakich należy wykonać 
przedmiot zamówienia określa załączo-
na dokumentacja techniczna.” 

opr. LMM

700-lecie Nowogardu

Środowe wieczory  
z Franciszkiem Karolewskim

Franciszek Karolewski - kronikarz nowogardzki pragnie podzielić się swoją 
wiedzą i półmilionową kolekcją zdjęć z mieszkańcami Nowogardu.

Pragnie w ten sposób przyczynić się do promocji miasta w roku jego jubile-
uszu, a jednocześnie umożliwić lepsze poznanie dziejów i czasów najnowszych 
naszego miasta.

Namiastkę tego co nas czeka mie-
liśmy w środę 11 stycznia. 

Na zapowiadany w naszej gazecie 
pokaz multimedialny przybyło kil-
kudziesięciu mieszkańców grodu. 
Mogliśmy obejrzeć Nowogard na 
starych zdjęciach i pocztówkach – od 
początku XX wieku  do pierwszych, 
tragicznych dni końca II wojny świa-
towej – innymi słowy pięknie rozwi-
jające się miasto, jego mieszkańców 
i tragedię bezprzykładnych znisz-
czeń. W kręgu zainteresowań Pana 
Franciszka jest szerokie spektrum 
zagadnień – interesują go zasłużeni 
mieszkańcy, architektura miasta, za-

kłady pracy, ciekawe obiekty, kościoły 
i wyznania, szkolnictwo, służba zdro-
wia, drogownictwo, po nasz skromny 
Dziennik Nowogardzki.

Cały cykl pokazów zaplanowany 
jest na rok obchodów 700-lecia 
miasta. W każdą środę inny temat. 
Zapraszamy w środę 18 stycznia 
do Biblioteki Miejskiej na godzinę 
17.00.

Zapoznamy się z historią i dniem 
dzisiejszym Zakładu Karnego. Prze-
dziwne losy tego budynku i ludzi z 
nim związanych są naprawdę fascy-
nujące…

Lesław M.Marek

Uwaga wędkarze
Zarząd Miejsko-Gminnego 

Koła PZW zaprasza na Zebra-
nie Sprawozdawczo – Wybor-
cze . Zebranie odbędzie się w 
stołówce Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie, przy ul. 
Bohaterów Warszawy 73 w 
dniu 15 lutego br.

Początek  o godz. 9.00
Serdecznie zapraszamy.

Zarząd 
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b i U r e X
stemple  

i pieczątki
Nowogard, ul. 700 lecia 13

Zatrudnię do pracy
BLACHARZA 

SAMOCHODOWEGO
na dobrych warunkach
tel. 091 39 20 303

605 276 271

Hala magazynowa  
wysokiego składowania

W Nowogardzie ruszyła nowa inwestycja. Jest to budowa hali wysokiego 
składowania o powierzchni 2200 m kwadratowych. Inwestorem jest firma 
Hurtpol, a magazyny będą się znajdować na terenie byłej mleczarni, przy ulicy 
Cmentarnej. O to, jaki obiekt powstanie i czy zmieni on coś w nowogardzkiej 
strukturze zatrudnienia, zapytaliśmy Dyrektora Zarządzającego Hurtpolu, 
Andrzeja Szłapę.

Red. – Na kiedy planowane jest 
zakończenie inwestycji?

A. Sz. – Pierwotnie planowaliśmy 
jej zakończenie na przełomie drugie-
go i trzeciego kwartału 2009 r. Jednak 
już wiadomo, że mrozy opóźnią za-
kończenie inwestycji.

Red. – Co jest powodem tak dużej 
inwestycji?

Andrzej Szłapa – Firma rozwinęła 
się. Mamy problemy magazynowo 
– logistyczne. Jeśli chcemy więcej 
sprzedawać – musimy inwestować. 
W hali składowany będzie towar, 
którym handlujemy, czyli armatura, 
płytki, ceramika.

Red. – Mówi Pan o rozwoju firmy, 
nie odczuwacie skutków kryzysu?

A. Sz. – Jesteśmy firmą funkcjonu-
jącą w branży budowlanej. Inwestycje 
developerskie są wręcz wstrzymy-

wane. Już zaobserwowaliśmy spadek 
dynamiki sprzedaży. Pogorszył się też 
spływ należności, mamy coraz więcej 
nieterminowych płatności. Mamy 
duże plany. Czy uda się je zrealizo-
wać, zależy od rynku.

Red. – Czy powstanie nowego 
obiektu pozwoli na zwiększenie za-
trudnienia? 

A. Sz. – Na pewno powierzchnie 
magazynowe muszą być przez kogoś 
obsługiwane. O ile osób zwiększymy 
zatrudnienie, trudno w tej chwili 
powiedzieć. Liczymy na pomoc 
lokalnych władz. Będziemy wnio-
skować o całkowite lub częściowe 
umorzenie podatku od gruntów i 
nieruchomości. Mamy nadzieję, że 
będzie to wyglądało inaczej, niż w 
latach poprzednich.

Ewa Dziwisz
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Z okazji urodzin 
żonie, mamie i babci 

Wiesławie 
KOZA 

dużo zdrowia, szczęścia 
oraz pogody ducha 

życzą: 
mąż, córki Jolanta  
i Barbara z mężem  

i dziećmi

ŻycZeNia

Czarne chmury 
nad rolnictwem

Rok 2009 będzie dla wielu gospodarstw tragiczny. Ale prawdziwy dra-
mat nastąpi wtedy, kiedy polegną największe gospodarstwa nastawione na 
eksport - takie dramatyczne stwierdzenia pojawiają się w poważnych dzien-
nikach ogólnopolskich. Przyjrzyjmy się sprawie bliżej.

sprzedawaliśmy po 12-14 zł za kg 
- teraz po 5,3 zł. Masło przed rokiem 
eksportowaliśmy po 12 zł za kg, te-
raz cena zbytu spadła poniżej 8 zł. 
Polskie mleczarstwo jest uzależnione 
od eksportu, więc eksportujemy pro-
dukty mleczne mimo niskich cen. Jak 
mówią mleczarze, „jeśli nie sprzeda-
my za granicę 30 proc. produkcji kra-
jowej, to w kraju zrobi się bryndza”.W 
dodatku wkracza już kryzys światowy 
– Chiny i Indie przyhamowały zakup 
naszego mleka w proszku i serów. Jeśli 
przedłużą te ograniczenia - a wydaje 
się to niemal pewne - nasze mleczar-
stwo może stać się ofiarą kryzysu. I to 
na lata - bo krowy wyrzyna się szybko, 
ale odbudowa stad trwa całymi latami.  
Paradoksalnie, choć ceny spadają, 
coraz więcej mleka rolnicy dostarcza-
ją do skupu. W tym roku prawie o 4 
proc. więcej. Dlaczego? Bo od lat in-
westowali w nowe obory, nowoczesny 
sprzęt, dobre, wysokomleczne rasy 
krów. I teraz daje to efekty - z każdym 
rokiem mleka jest więcej, niezależnie 
od spadających cen. Nie da się krowie 
zawiązać wymion - jeśli już osiągnę-
ła wreszcie wysoki poziom, to daje 
mleko, choć jego cena spada. Dlatego 
musimy eksportować, bo bez eksportu 
ceny w kraju jeszcze bardziej spadną. 

Bez siewnego ziarna i nawozów!
Jest kiepsko - ale będzie gorzej, bo 

na spadek dochodów rolnicy zarea-
gowali cięciem wydatków na inwesty-
cje. Bo w rolnictwie nie ma czystych 
dochodów - zawsze ich część trzeba 
zainwestować. Im większe jest go-
spodarstwo, im wyższe ma dochody 
- tym więcej. Nie chodzi tylko o kup-
no nowej maszyny, bo stara się roz-
pada, czy o naprawę dachu w oborze, 
by krowom na łby się nie lało. Także 
o proste, a konieczne wydatki, by w 
następnym roku można było znowu 
coś z pola zebrać. Trzeba więc kupić 
dobre ziarno na siew, nawozy, by ro-
śliny lepiej rosły, środki chemiczne, 
by zniszczyć chwasty i szkodniki. Na 
tym właśnie teraz rolnicy oszczędzają.  
Firmy handlujące środkami produk-
cji dla rolnictwa narzekają na totalny 
spadek obrotów - rolnicy nie kupują 
ich wytworów. A oszczędności w rol-
nictwie zawsze kończą się spadkiem 
plonów, bo jeśli rolnicy nie posieją 
dobrego ziarna, nie podsypią nawoza-
mi, nie zniszczą chwastów i szkodni-
ków, nie ma siły - plony będą kiepskie.  
Co to oznacza? Że w tym roku, nawet 
gdyby nie było kryzysu w gospodarce, 
nawet przy dobrej pogodzie, rolnicy 
zbiorą mniej ziarna, a owoce i warzy-
wa będą mniejsze i gorszej jakości. 
Dochody tych rolników będą niskie. 
Jednak prawdziwym niebezpieczeń-
stwem jest załamanie się eksportu na-
szej żywności - i to już wynika z ogól-

noświatowego kryzysu gospodarcze-
go. To właśnie grozi nam w tym roku.  
Od eksportu bardzo uzależnieni są też 
drobiarze. Produkują o kilkadziesiąt 
proc. mięsa drobiowego więcej, niż 
rynek krajowy jest w stanie wchłonąć. 
Wystarczy, by kraje unijne przykręciły 
kurek z zakupami, a 20-30 proc. na-
szych ferm pójdzie pod młotek. 

Co na to rząd? Rząd dobija! 
Rok 2009 będzie dla wielu gospodarstw 
tragiczny - nie przetrwają. Ale praw-
dziwy dramat będzie wówczas, kiedy 
polegną najlepsi, największe gospo-
darstwa nastawione na eksport swoich 
produktów. Bo choć mamy w kraju ok. 
1,9 mln rolników, tylko 5 tys. to wiel-
cy dzierżawcy mający gospodarstwa 
przekraczające 300 ha. Ta grupa daje 
ponad połowę całej produkcji rolnej. 
To są najbardziej efektywne gospodar-
stwa w kraju, rdzeń naszego rolnictwa.  
Tymczasem właśnie teraz, w tym 
trudnym czasie, minister rolnictwa 
przygotował projekt ustawy (jest na 
etapie uzgodnień międzyresorto-
wych), która ma doprowadzić do zli-
kwidowania wielkich gospodarstw 
rolnych opartych dziś na dzierżawie 
ziemi państwowej. Część ziemi ma 
zostać im odebrana i rozprzedana 
między drobnych rolników. Resztę 
dzierżawcy będą mogli sobie wyku-
pić, tyle że w czasie kryzysu żaden 
bank pewnie nie da im na to kredytu.  
Eksperci ekonomiczni nie znajdują 
uzasadnienia celu tej ustawy. Wia-
domo, że cel jest tylko polityczny 
- ustawa na pewno spodoba się drob-
nym rolnikom, a ci stanowią główny 
elektorat PSL-u, które rządzi w Mini-
sterstwie Rolnictwa. Za to ekonomiści 
świetnie widzą skutki negatywne pro-
jektu: większość dużych gospodarstw 
tego eksperymentu nie przeżyje.

Pozostaje nam tylko napisać jak wi-
dzą problemy rolnictwa partie opozy-
cyjne. 

O tym w kolejnym wydaniu „DN”
Opr. LMM

Udane żniwa – klęska urodzaju!
 Właściwie w każdej dziedzinie pro-

dukcji rolnej było w tym roku źle. Ale 
najgorzej było z najważniejszym na wsi 
towarem - zbożami. Ich cena decyduje 
o cenach mąki i chleba, ale też mięsa, 
bo zboża to pasza dla świń i drobiu. 
Jeszcze w lipcu, w czasie żniw, czyli 
teoretycznie w okresie najniższych 
cen zbóż, rolnicy sprzedawali pszeni-
cę po 650-700 zł za tonę. Większość 
zresztą nie bardzo chciała tę cenę za-
akceptować. - Na jesieni będzie dro-
żej, będziemy sprzedawać po 900 zł 
- mówili wtedy. Mogli na to liczyć, bo 
zwykle po żniwach, czyli od wrześ-
nia, zboża drożeją. A przecież 900 zł 
to nie abstrakcja - po tyle już rolnicy 
sprzedawali pszenicę wczesną wiosną 
zeszłego roku. Dziś za tonę pszeni-
cy dostają najwyżej 450 zł. Sprzedają 
ją zatem poniżej kosztów produkcji. 
Ceny tak spadły wcale nie z powo-
du kryzysu finansowego na świecie, 
tylko z powodu pogody. Żniwa bo-
wiem były w Polsce udane, a w ca-
łej Unii wręcz bardzo udane. Mamy 
więc dość dużą podaż, a to oznacza 
zawsze niskie ceny. Na tym nie ko-
niec - do Polski z Ukrainy, zwanej nie 
bez przyczyny spichlerzem Europy 
od września napływało tanie ziarno 
i dodatkowo obniżało ceny w kraju. 
Ziarno bez ceł. Co prawda Bruksela w 
wyniku głównie naszych starań wpro-
wadziła od listopada zeszłego roku cło 
na ukraińską pszenicę, ale na razie na 
ceny wpływu to nie ma. Bo i owszem, 
cła są (i to spore - 95 euro za tonę), ale 
w praktyce ukraińskie zboże nadal do 
nas napływa - nadal obowiązują duże 
bezcłowe kontyngenty. W ich ramach 
Ukraina może bez cła sprzedać do 
Unii rocznie ok. 2,4 mln ton ziarna. 
Od 1 stycznia 2009 r. zaczął obowią-
zywać nowy kontyngent - kolejne 2,4 
mln ton ukraińskiego zboża bez cła.

Rozpacz sadowników!
W Grójeckiem, zwanym centrum 

polskiego sadownictwa, jeszcze w li-
stopadzie na drzewach wisiały jabłka, 
bo nie opłacało się ich zbierać - ceny 
skupu były niższe od kosztów produk-
cji. Według sadowników wyproduko-
wanie kilograma owoców kosztowało 
ich ok. 30 gr, a zakłady przetwórcze 
płaciły za 1 kg ok. 20 gr. Z tych samych 

powodów wcześniej zostawili na plan-
tacjach część zbiorów wiśni, porzeczek 
i truskawek. 

Nadmiar wieprzowiny ale z Ukra-
iny…

W hodowli świń jest kiepsko już od 
jakichś dwóch lat. Od dwóch lat zda-
niem rolników mamy zbyt niskie ceny 
skupu, by hodowla się im opłacała. 
Dlatego coraz więcej z nich z hodowli 
świń rezygnuje. W 2008 r. ich pogło-
wie spadło w Polsce poniżej 16 mln 
sztuk, czyli poniżej poziomu zaopa-
trzenia kraju w wieprzowinę. Więcej 
zjadamy, niż produkujemy. W 2008 
r. staliśmy się importerem netto wie-
przowiny - o kilkadziesiąt proc. więcej 
mięsa wieprzowego sprowadziliśmy, 
niż wyeksportowaliśmy. I ta różnica 
między importem a eksportem bę-
dzie się zwiększała systematycznie na 
korzyść importu także w tym roku. 
Podobny dołek świński już mieliśmy, 
ale tym razem mamy dołek, a jedno-
cześnie niskie ceny skupu, co oznacza, 
że rolnicy nie mają impulsu do zwięk-
szania produkcji. Nasze gospodarstwa 
są małe, więc są w nich koszty wysokie 
produkcji. Przeciętna polska ferma 
hoduje 30 sztuk świń, podczas gdy w 
Niemczech 255 sztuk, a w Czechach - 
85. W Danii czy w USA na przeciętnej 
fermie trzyma się ponad tysiąc sztuk. 
Szybko z obecnego dołka nie wyjdzie-
my.

Może być bryndza czyli mar-
ność… 

Najbardziej przerażeni cenami sku-
pu wydają się jednak hodowcy krów 
mlecznych. Rok temu za litr mleka do-
stawali ok. 1,32 zł (średnio w kraju) - te-
raz przeciętnie 90 gr. Do tego cena spa-
da systematycznie i wszystko wskazuje 
na to, że dalej będzie spadać. Zbliżamy 
się do bardzo niebezpiecznej granicy 
88 gr za litr - na tyle wyliczył Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa koszty produk-
cji jednego litra mleka w przecięt-
nym polskim gospodarstwie rolnym. 
Spadają też przychody mleczarni. 
Tu nie pogoda zawiniła ani nieefek-
tywne gospodarowanie. Niskie ceny 
mleka wywołało załamanie na mię-
dzynarodowym rynku - gwałtownie 
spadły ceny mleka w proszku i ma-
sła. Mleko w proszku, nasz sztanda-
rowy produkt eksportowy, rok temu 
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy
że dnia 11.02.2009 r. 

przeżywszy lat 73 zmarł

śp. Zenon Piątkowski
Msza św. żałobna zostanie odprawiona 

w kaplicy cmentarza Nowogard 
w dniu 14.02.2009 r. o godz. 14.00

                                                      Rodzina

Czy w Nowogardzie 
wzrasta bezrobocie?

Obserwując statystyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, można 
odnotować stały wzrost liczby bezrobotnych w Gminie Nowogard. Co jest tego 
powodem? Kryzys gospodarczy, zwolnienia w stoczni, Załomiu, czy Rieterze?W 
październiku 2008r. mieliśmy 1399 zarejestrowanych bezrobotnych, w listopa-
dzie -  1420, w grudniu – 1545, z czego 933 stanowiły kobiety, a w styczniu 
2009r. liczba bezrobotnych wzrosła do 1734 osób, z czego 991 stanowiły ko-
biety. O podsumowanie danych statystycznych poprosiliśmy Panią Małgorzatę 
Bernacką, Zastępcę Dyrektora PUP Filia w Nowogardzie.

„Odnotowany w styczniu wzrost 
liczby bezrobotnych na terenie na-
szej gminy nie dotyczył grupy osób 
zatrudnionych poprzednio w stocz-
ni. Pracownicy stoczni i spółek za-
leżnych (jeśli byli zatrudnieni na 
umowę o pracę przed 31 październi-
ka 2008 r.) są objęci przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu w Warszawie 
programem zwolnień monitorowa-
nych. Program ten zakłada m.in. 
indywidualne poradnictwo i szkole-
nia zawodowe, pośrednictwo pracy, 
doradztwo gospodarcze i dofinanso-
wanie na założenie i rozwój własnej 

firmy. Mamy nadzieję, że działania 
agencji okażą się na tyle skutecz-
ne, że osoby te nie będą musiały 
rejestrować się w urzędzie pracy. 
W ostatnich miesiącach ubiegłego 
roku odnotowaliśmy dwa zwolnie-
nia grupowe zgłoszone przez  firmę 
TELE-FONIKA KABLE w Zało-
miu  i  przez Xella Sp. z o.o. w Rur-
ce.  W wyniku zwolnień w filii PUP 
zarejestrowało się 7 osób. Koniec 
i początek każdego roku jest okre-
sem wzrostu bezrobocia z uwagi na 
kończące się programy aktywiza-
cyjne (prace interwencyjne, roboty 
publiczne, staże, prace społecznie 
użyteczne itp.) a także z powodu 
wygasania umów zawartych przez 
pracodawców na czas określony do 
31 grudnia. Ale jak widać kolejki 
oczekujących na rejestrację nie ma. 
Natomiast wszystkim bezrobotnym 
jesteśmy w stanie zapewnić zmia-
nę kwalifikacji zawodowych, pod 
kątem potrzeb rynku pracy, staże, 
dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, szkolenia – indywidu-
alnie dostosowane do potrzeb oraz 
doradztwo zawodowe.”

Ewa Dziwisz

Małgorzata Bernacka

Dodatek mieszkaniowy
Jesteśmy coraz bogatsi?

Od 1994r., to jest od momentu, w którym Gmina Nowogard rozpoczęła przyjmowanie 
wniosków o dofinansowanie kosztów utrzymania zajmowanego lokalu do końca 2008r. 
wypłacana przez gminę wysokość dodatków mieszkaniowych znacznie spadła. Szczyto-
wy okres wypłacanych w Nowogardzie dodatków (zgodnie z obliczeniami urzędników) 
przypadł na rok 1999, kiedy suma wypłaconych przez gminę dodatków wyniosła około 
2 mln 250 tys. zł. W 2008r. była to już kwota tylko 700 tys. zł. Wysokość średniego wy-
płacanego dodatku również spadła z 200 zł na 175zł. Jesteśmy coraz lepiej uposażeni 
finansowo? Czy tak jest naprawdę?

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy 
gospodarstwo domowe musi spełniać 
kilka zasadniczych kryteriów. M.in. po-
siadać tytuł prawny do lokalu (dodatek 
przysługuje również osobom bez tytułu 
prawnego do lokalu, ale oczekującym 
na przysługujący im lokal zamienny 
lub socjalny), zajmować lokal miesz-
kalny o odpowiedniej powierzchni 
użytkowej, uzależnionej od ilości osób 
oraz osiągać dochód nieprzekraczający 
175% najniższej emerytury (1113,51 
ł), w gospodarstwie jednoosobowym 
i 125%, w rodzinach wieloosobowych 
(795,36 zł) na jednego członka gospo-
darstwa domowego. I tu już zaczyna się 
matematyczna wyliczanka, czy komuś 
ów dodatek przysługuje lub nie, oraz w 
jakiej wysokości. W zależności od tego, 
czy jest to gospodarstwo jedno, czy wie-
loosobowe musi samodzielnie pokrywać, 
w zależności od dochodu odpowiedni 
procent wydatków na zajmowany lokal. 
W przypadku braku w mieszkaniu CO 
lub ciepłej wody, przyznawany jest od-
powiedni ryczałt. Reasumując, wysokość 
dodatku jest uzależniona od wysokości 
wydatków na lokal i dochodu gospodar-
stwa domowego (im wyższe wydatki, a 
niższe dochody, tym wysokość dodatku 
jest większa). Jednak od kwietnia do 
września 2008r. przebadano obniżenie, 
zgodnie z ustawą o dodatkach mieszka-
niowych do 70% ponoszonych wydatków, 
dodatku mieszkaniowego u 34 rodzin. 
Kwota obniżenia wyniosła od 0,19 zł do 
maksymalnie 66,83 zł. Dodatek mieszka-
niowy w Gminie Nowogard otrzymało w 
styczniu 311 rodzin, na łączną kwotę 54 
tys. 932 zł. Dlaczego tak mało? Jesteśmy 
tacy bogaci?

Trzeba wiedzieć, że od 2003r. dodatki 
mieszkaniowe przestały być dofinan-

sowywane przez budżet państwa, tym 
samym wzrosły koszty zobowiązanych do 
ich wypłaty gmin. Dano jednak do dyspo-
zycji gmin, narzędzia do weryfikowania 
danych, takie jak wywiad środowiskowy 
i oświadczenie majątkowe, co spowodo-
wało ograniczenie udzielania pomocy 
gospodarstwom domowym. Cyt.: „”W 
przypadkach budzących wątpliwości, 
takie jak zwiększona liczba osób w 
mieszkaniu lub też bardzo niskie do-
chody, jak również zakup samochodu, 
nieruchomości, czy wartościowego 
sprzętu elektronicznego, kierowany 
jest do domu wnioskodawcy wywiad 
środowiskowy, mający na celu ustalenie 
stanu faktycznego i zbadanie wydatków 
gospodarstwa domowego. W przypad-
ku niezgodności pomiędzy wydatkami 
a dochodami (większe wydatki niż 
dochody) zachodzi uzasadnione do-
mniemanie, że gospodarstwo domowe 
posiada dochody, których nie ujawnia. 
Odmawia się również wypłaty dodatku, 
przy stwierdzeniu, że gospodarstwo 
domowe z uwagi na swój majątek może 
samodzielnie ponosić wydatki związane 
z utrzymaniem lokalu.”

Na dzień dzisiejszy przeprowadza się 
średnio 3 do 5 wywiadów środowisko-
wych. Różnie to z tymi naszymi „docho-
dami” bywa. Wiadomo. Ale czy aż tak 
wzrosły dochody rodzin najuboższych?  
  Jedno jest w tym wszystkim pocieszające. 
Nasi radni,  w podjętej na ostatniej Sesji 
uchwale podnieśli dodatek mieszkaniowy 
do 90% wydatków normatywnych. Cze-
kamy tylko na wejście w życie uchwały. 
Zgodnie z przeliczeniami urzędników, 
gmina wyda na nie przez okres roku w 
przybliżeniu około 900 tys. zł.

Ewa Dziwisz

Matka z 3 promilami opiekowała 
się pięciorgiem dzieci

W dniu 10 lutego w godzinach 
wieczornych młody mężczyzna po-
wiadomił goleniowskich policjantów 
o tym, że jego matka będąc pod 
wpływem alkoholu opiekuje się pię-
ciorgiem jego młodszego rodzeństwa. 
Patrol interwencyjny pod wskazanym 
adresem w Goleniowie zastał 44-let-
nią Małgorzatę J.,  która miała pod 
swoją opieką pięcioro małoletnich 
dzieci w wieku 2,5 roku, 3,5 roku, 6, 
11 i 12 lat. Kobieta była tak pijana, 
że miała problemy z mówieniem i z 
utrzymaniem równowagi. Po prze-
badaniu na zawartość alkoholu w 
organizmie okazało się, że ma 2,9 %o. 
Wynik ten rósł jeszcze, kolejne ba-
danie po godzinie wykazało 3,2 %o. 
O sytuacji policjanci powiadomili 

pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Goleniowie. 
Spośród najbliższej rodziny dzieci nie 
było osoby, która mogłaby się nimi 
zająć. Pijana mama trafiła do Izby 
Wytrzeźwień,a jej dzieci odwiezione 
zostały do Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej. 

Z policyjnych ustaleń wynika, 
że rodzina ta objęta jest od kilku 
lat nadzorem kuratora sądowego. 
Matka ma ograniczoną władzę ro-
dzicielską.     

O zdarzeniu powiadomiony został 
Sąd Rodzinny w Goleniowie.

Opr. Ewa Dziwisz

ZaWiaDomieNie
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akUmUlatory
ul. boh. Warszawy 103 • NoWoGarD

www.autopart.pl

W obiektywie Jana korneluka  - Foto zagadka

Z którego miejsca wykonałem tę fotografię? 
Dla Czytelnika, który przyśle prawidłową od-

powiedź redakcja przewiduje nagrodę plus na-
groda od autora (płyta CD). 

Na odpowiedź czekam do czwartku.
janko
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu  
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. wykształcenie wyższe
2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata 
działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na wskazanym sta-
nowisku
3. zdolność planowania i myślenia strategicznego 
4. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel, Power Point 
5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
7. posiada obywatelstwo polskie jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem in-
nych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej
8. kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka 
polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej 
9. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami
10. umiejętność zarządzania personelem 
11. samodzielność, dyspozycyjność oraz kreatywność 
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorzą-
dzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Prawo działalności gospo-
darczej, ustawy o finansach publicznych
2. ukończone studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu przygotowania i zarządzania 
projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
3. dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
4. prawo jazdy kategorii B
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych w tym przygotowy-
wanie materiałów i działań zmierzających do realizacji celów zapisanych w Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na lata 2007-2015
2. opracowywanie rocznych planów rozwoju Gminy i przedkładanie ich Burmistrzowi
3. pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania
4. opracowywanie zagadnień z zakresu celu partnerstwa publiczno-prywatnego
5. działania w zakresie pozyskiwania inwestorów
6. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
7. nadzór nad prowadzoną ewidencją przedsiębiorców
8. nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych
9. podejmowanie działań związanych z promocją gminy i rozwojem turystyki 
10. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub potwierdzających prowadzenie 
działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww stanowisku
6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  
8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pra-
cy na wskazanym stanowisku    
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 
2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”
10. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 24 lutego 2009r. do 
godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopi-
skiem: „nabór na stanowisko kierownika wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy „ 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości 
przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpa-
trywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Dagmara Piasecka  
nr tel. (091)3926204. 
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 4.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na 
test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zosta-
ną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
oraz na tablicy ogłoszeń.
Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kan-
dydata/tki  na czas określony a następnie  na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Kupię drewno 
tartaczne, 
nadające się  

na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

USŁUGI- Sklep w piwnicy
Dom Rzemiosła

ul.  3 Maja 48, g. 9 - 17
Naprawy bieżące rowerów i konserwacja

ostrzenie noży i nożyczek
Naprawy sprzętu użytkowego  
w gospodarstwie domowym

KURKI NIOSKI
odchowane, powyżej 7 tygodni

pełen program szczepień
SPRZEDAż OD 17 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie

żabowo 13, tel. 091 39 106 66

reklamareklama

WIECZÓR HISZPAÑSKI

muzyczna podró
w rytmach flamenco

wiolonczela

Ma gorzata Biernat 
fortepian

Andrzej Janaszek

14.02.2009 R.    (SOBOTA)              GODZ. 17.00

NOWOGARDZKI DOM KULTURY,      SALA WIDOWISKOWA

WST P  WOLNY

DORADZTWO PRAWNE
Nowogard, ul. 3 Maja 55

Czynne od pon. do pt. 10 – 16
Sprawy cywilne, karne, administra-
cyjne, z prawa pracy, ubezpieczeń, 

egzekucyjne, komornicze
Tel. 503 61 77 39
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

�9-12.01.2009 r. 

reklama

reklama

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów oraz ich 
Rodzin przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

ogłasza zapisy na wycieczkę w góry 
w okolice Wisły w miesiącu maju. 

Wszyscy chętni mogą zgłaszać się w celu potwierdzenia swojego uczest-
nictwa wraz z dokonaniem przedpłaty 100 zł od osoby. Zapisów i wpłaty 
można dokonać w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 w pomieszczeniu Za-
rządu. Termin wpłat do 30.01.2009. Kontakt telefoniczny 091 39 26 077,
0518 546 950, 0601 750 697.

Przewodniczący Zarządu Koła, 
członek K.Zw. EiR Zarz. 
Główny Jerzy Tębłowski

Czytelnicy piszą
Uwagi do artykułu z wypowiedzią 
radnego Roberta Czapli

Moim pierwszym wrażeniem po przeczytaniu w/w artykułu był niesmak 
i gniew – złość na jego termin wydania i charakter artykułu pisanego ręką 
młodego polityka! Tak wyraźnie to trzeba podkreślić, że tyle populizmu 
politycznego naraz nie czytałam od ostatniej „Harcowiady”. Radny Ro-
bert Czapla z racji pełnionej funkcji w RM i zawodowego wykształcenia 
ekonomicznego popełnia nie „świadomie” błędy co do funkcji i roli skarb-
nika  w gminie. Nie mogę przejść obojętnie wobec tego faktu, ponieważ 
tutaj kształtują się – w mediach również – świadomość innych mieszkań-
ców – młodych ludzi, chcę podzielić się spostrzeżeniami z innymi osobami. 
Nie uczestnicząc w sesjach RM nie oceniam pracy radnych, ale świado-
mość mieszkańców jest opierana o informację z prasy lokalnej – również. 
Należałoby najpierw zacytować zdanie, że rolą skarbnika jest wykonanie 
dokumentów finansowych i zamknięcie tego w ramy księgowej ewidencji 
i budżetu. Rozumiem, że projekt budżetu proponuje burmistrz przy współ-
pracy z Radą Miasta i przedkłada do uchwalenia radzie. Kwestionowa-
ny przez Pana sposób dzielenia pieniędzy z budżetu jest moim zdaniem 
kontynuacją metod z poprzednich, odległych kadencji i nie widzę różnic 
w tym temacie. W polityce kadrowej również. Wybór pomiędzy hojnym 
burmistrzem za 200 tys. a zwolennikami budowy padliniarni  w Glicku jest 
nieporównywalny i samo -  przemawia, że tego rodzaju zakład jest nie do 
wybaczenia decydentom za zgodę, w obecnej sytuacji – przez wyborców. 
Temat plaży miejskiej uważam zachwyt demagogii dla mieszkańców – wy-
borców. Całą prawdę znają nieliczni – tak sądzę. Jeśli radny Rafał Szpil-
kowski „majstrował” przy budżecie – finansach od roku, więc pytam kto 
decydował o budżecie przez poprzednie lata, że gmina jest tak zadłużona? 
Kto „majstrował”, że uzbrojone , atrakcyjne działki budowlane sprzedają 
się w porze urlopowej Rady np. Os. Gryfitów. Radny nie musi się znać na 

finansach. Wystarczy, że logicznie myśli, czego Panu również życzę. Mam 
wrażenie, że parcie dla władzy i samorządowej posady odbiera racjonal-
ne skojarzenia. Wszystko będzie w swoim czasie – wiedza + uczciwość + 
prawda + doświadczenie, a sukces gwarantowany – życzę tego Panu rów-
nież. Czy gminie potrzebna jest Lewica? Sądzę, że znaczna część miesz-
kańców jest poza partiami politycznymi – bezstronna. Gminie na pewno 
potrzebni są radni, którzy są mądrzy w ocenie danej sytuacji – mądrością 
narodu, sumienni, rzetelni, uczciwi, z wysokim morale etycznym. Życzenia 
Noworoczne składał Pan w imieniu Klubu Radnych Lewicy, więc aby stały 
się spełnione, to proszę podjąć działania, zrobić wszystko, co możliwe, aby 
naprawić błąd w decyzji kolegów min. z klubu, aby nie powstał w Glicku 
zakład typu utylizacja padliny, czy zanieczyszczeń chemicznych. Jeśli za-
kład nie powstał 8 lat temu, gdy było wysokie bezrobocie, a każda oferta 
pracy była przyjmowana jako zbawienie, obecnie sytuacja jest inna i inne 
wymagania, więc warunki powinny być spełniane naszych oczekiwań, 
a nie tylko oferentów zainteresowanych doraźnym zyskiem. Mieszkańcy 
potrzebują godnych warunków w pracy i godnego traktowania. Sądzę, że 
mylone są pojęcia: rządzić i zarządzać – to nie jest tożsame i może wpro-
wadzać w błąd świadomość mieszkańców. Ja rozumie to tak, że rządzić to 
można tylko swoim majątkiem, firmą, z pełną odpowiedzialnością prawną 
i finansową za decyzje. Zarządzać, to inaczej wykonywać wolę właścicie-
la. Więc Pan póki co, gminą można tylko zarządzać, tzn. wypełniać wolę 
mieszkańców – wyborców.   

Pozdrawiam z życzeniami zrozumienia dla tematu
Halina Saja

Uwaga wędkarze! 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” in-
formuje, że dnia 22.02.2009 r. o 
godz. 10.00 odbędzie się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze w 
sali RCP ul. Wojska Polskiego 3. 

Zarząd Koła

kreDyty  
baNkoWe
gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

Sprzedaż drewna 
opałowego i odpadów 
tartacznych iglastych

Zapewniamy transport
Tel. 509 930 161

SALON GLAZURY  
I WYPOSAżENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

Informuję, że w związku z akcją  

Tygodnia Pomocy  
Ofiarom Przestępstw  

w dniach 23 lutego 2009 roku  
do 27 lutego 2009 roku od godz. 7.30 do 17.00  

w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie  
odbędą się dyżury prokuratorskie,  

podczas których ofiary przestępstw będą  
mogły uzysakć bezpłatne porady prawne.

Prokurator Beata Belcarska

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271
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O obwodnicy

Kręta droga  
- kręte słowa

Od wielu już lat prezentujemy Państwu cykliczne teksty, których tematem 
jest nowogardzka obwodnica w ciągu drogi S-6. Wielokrotnie zamieszcza-
liśmy też wypowiedzi Czytelników, zwłaszcza te, które oceniały propono-
waną trasę przebiegu obwodnicy. Pisaliśmy o tym, że przygotowywana do 
realizacji trasa północna niesie za sobą wiele zagrożeń, nie rozwiązując w 
pełni przesunięcia ruchu tranzytowego poza miasto i jest w wielu aspektach 
gorszym rozwiązaniem od postulowanej przez wiele osób trasy południo-
wej. W środę po raz pierwszy od lat głos w sprawie tekstów zamieszczanych 
w DN zabrała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Szczecinie. Przedstawiamy Państwu w całości ten tekst z dodanymi naszymi 
uwagami do poszczególnych fragmentów komentarzy GDDKiA.

Prezentujemy Państwu komentarz 
Generalnej Dyrekcji Dróg i Auto-
strad Oddział w Szczecinie do ar-
tykułu “Obwodnica północna pod 
potrzeby konia trojańskiego!” za-
mieszczonego w Dzienniku Nowo-
gardzkim 23.01.2009:

1. W artykule twierdzi się:
„Najwyższa pora, by mieszkań-

cy gminy Nowogard dowiedzieli się 
komu potrzebna jest właśnie północ-
na obwodnica. Padlina z Niemiec  ok. 
milion ton mączki mięsno – kostnej 
do spalenia z zakładów SARIA Reth-
mann Niemcy, musiała by jechać 
przez Nowogard, przez co południo-
wa obwodnica nie spełniała by wy-
magań transportowych – (40 tirów 
dziennie)…” 

Komentarz GDDKiA:
Obwodnica Nowogardu potrzeb-

na jest mieszkańcom Nowogardu. 
Według Generalnego Pomiaru Ru-
chu z 2005 roku średnio na dobę 
przez Nowogard przejeżdża 1297 
samochodów ciężarowych. Ten 
uciążliwy ruch tranzytowy należy 
wyprowadzić z miasta możliwie naj-
szybciej. Jakakolwiek potencjalna 
inwestycja w rejonie Nowogardu 
nigdy nie miała wpływu na wybór 
wariantu przebiegu obwodnicy. O 
preferowaniu wariantu I północne-
go zadecydowano już na początku 
lat 90, na długo przed przedstawio-
nym w artykule rzekomym ciągiem 
zdarzeń, który miał doprowadzić 
do wyboru wariantu północnego. 
Decyzję tą poprzedziła analiza wie-
lu czynników, natężenie ruchu na 
drogach w rejonie planowanej inwe-
stycji, kolizje z istniejącym zainwe-
stowaniem (m. in. linie kolejowe), 
warunki terenowe, ingerencja w 
środowisko naturalne i efektywność 
ekonomiczna.

Rekomentarz DN
Jeżeli o rozwiązaniu północ-

nym zadecydowano na początku 
lat 90, to przypominamy, że dzi-
siaj upłynęło prawie 20 lat od tego 
czasu. Jeżeli decyzję tę poprzedziła 
wzmiankowana analiza, to pytamy 
na jakich danych, z którego okresu 
czasowego była oparta? (zwłaszcza 
jest to ważne w przypadku trasy 
stargardzkiej)

2. W artykule twierdzi się:
„Od początku wyglądało tak: przed 

2000 r. brane były pod uwagę dwie 
wersje, południowa i północna. Po 
roku 2000, gdy właścicielem terenu 
po J. W. w Glicku stał się Jarosław 
Smal, już południowej wersji, mimo 
że eksperci twierdzili że jest lepsza, 
nie brano pod uwagę.”

Komentarz GDDKiA:
W toku opracowywania obwod-

nicy Nowogardu pod uwagę brano 3 
warianty: wariant I północny (przy-
jęty jako podstawa do opracowywa-
nia projektu budowlanego), wariant 
II północny (przecinający ulicę Bema 
w Nowogardzie) i wariant III połu-
dniowy. Wariant południowy został 
wskazany jako najmniej korzystny 
już w przygotowywanej w 1992 roku 
koncepcji programowej obwodnicy 
Nowogardu. Koncepcję tą przygo-
towywano następnie dla uznanego 
za najbardziej korzystny wariantu I. 
Następnie w roku 2000 na posiedze-
niu Komisji Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych (KOPI) zadecydo-
wano o aktualizacji koncepcji dla 
wariantów północnych, kolejny raz 
odrzucając wariant południowy. W 
żadnym razie na przebieg obwod-
nicy nie miały wpływu zmiany sto-
sunków własnościowych w rejonie 
Nowogardu. GDDKiA O/Szczecin 
nie są znane żadne stwierdzenia 

„ekspertów” w sprawie rzekomej ko-
rzystności wariantu południowego. 

Rekomentarz DN
Z komentarza wynika, że jednak 

ostateczną decyzję podjęto znacz-
nie później, czyli w roku 2000. 
Dyrekcja oprócz urzędowego po-
twierdzenia ważności kolejnego 
ciała - KOPI, ani słowem nie wspo-
mina o argumentacji za i przeciw. 
Być może KOPI należałoby prze-
łożyć na kopy wymierzone wobec 
podnoszących już wtedy zastrze-
żenia. 

3. W artykule twierdzi się:
„Południowej lokalizacji zanie-

chano definitywnie po podjęciu 11 
lipca 2002 r. padliniarskiej uchwały 
R.M., która wówczas przesądziła o 
przyjęciu północnego wariantu jako 
jedynego rozwiązania. Że obwodnica 
północna – jej 3 wersja powyżej kur-
ników ma być budowana…”

Komentarz GDDKiA:
O wyborze wariantu preferowa-

nego do realizacji zadecydowała Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad. Natomiast ostatecznego 
wyboru i zatwierdzenia wariantu 
przewidzianego do realizacji doko-
nano w decyzji środowiskowej wy-
danej przez Wojewodę Zachodnio-
pomorskiego. Realizowany wariant 
nr 1 podlegał analizie od początku 
prac przygotowawczych. Na posie-
dzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć 
inwestycyjnych  (KOPI) GDDP w 
dniu 11 styczna 2000 roku zadecy-
dowano o kontynuacji prac koncep-
cyjnych nad wariantami północny-
mi I i II.  Na kolejnym posiedzeniu 
KOPI w 2003 roku po sporządzeniu 
aktualizacji koncepcji programowej 
obwodnicy Nowogardu  zadecydo-
wano o wyborze wariantu I. Następ-
nie projektem budowlanym objęto 
preferowany wariant 1. Na żadnym 
etapie prac przygotowawczych na 
wybór preferowanego wariantu nie 
miała wpływu uchwała R. M. No-
wogardu z 11 lipca 2002 roku.

Rekomentarz DN
Niestety znowu to samo co w 

punkcie 2. Czyżby chodziło o to, 
aby przestraszyć rozum czytel-
ników DN “powagą i ważnością”, 
które potwierdzają bezdyskusyjną 
słuszność rozwiązania. A gdzie ar-
gumenty?

4. W artykule twierdzi się:
„Decyzja Wojewody z dnia 22 

lipca 2008 r. (znak SR-Ś-4/6613/6-
23/2007) o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacje 
przedsięwzięcia budowa obwodnicy 
Nowogardu w ciągu drogi krajowej 
nr 6 w żadnym ze swoich 8 punktów 

nie ujmuje dwóch podziemnych - do-
słownie jezior wody pitnej z których 
korzysta Nowogard a leżących po-
między Karskiem a Warnkowem.”

Komentarz GDDKiA:
Powyższe twierdzenia są nie-

prawdziwe. W decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia bar-
dzo wyraźnie mówi się o ujęciu wód 
podziemnych i środkach zabezpie-
czających które należy zastosować. 
Poniżej przytaczamy punkt numer 4 
z 8 punktowej części IV decyzji.

IV . W projekcie budowlanym na-
leży uwzględnić:

4. Ze względu na przebieg trasy 
obwodnicy przez fragment strefy 
ochronny pośredniej komunalnego 
ujęcia wód podziemnych w Nowo-
gardzie ul. Kościuszki

a. zastosowanie systemu odwod-
nienia drogi przy wykorzystaniu 
zamkniętej kanalizacji deszczowej; 
ścieki opadowe przed wyprowadze-
niem do wód lub do ziemi oczysz-
czać w osadnikach i separatorach;

b. wyloty oczyszczonych ścieków 
opadowych wyprowadzić poza gra-
nice strefy ochronnej ujęcia. 

Ujęcia wody w Nowogardzie nie są 
zlokalizowane pomiędzy Karskiem a 
Warnkowem. Poniżej zamieszczamy 
mapę z lokalizacją ujęć.

 Rekomentarz DN
Oczywisty zamęt w odpowie-

dzi. W artykule DN pisano o pod-
ziemnych jeziorach. Rozmiar tych 
basenów wodnych jest znacznie 
szerszy aniżeli zaznaczona strefa 
ochronna. Wyznaczona strefa, to 
zabięg administracyjny, który nie 
bierze pod uwagę rzeczywistej po-
wierzchni wód podziemnych.

5. W artykule twierdzi się:
„Z raportu oddziaływania na śro-

dowisko i z map PUWiSu wynika, 
że nad nimi i przez strefy ochronne 
pośrednie i bezpośrednie obejmujące 
swoim zasięgiem od Karska po Warn-
kowo dwa podziemne zasoby wody 
zasilające ujęcia wody pitnej dla No-
wogardu przebiegać ma obwodnica. 
Nie ma żadnych ekspertyz hydrogeo-
logicznych w tym miejscu choć raport 
oddziaływania na środowisko nie 
wyklucza katastrofy samochodowej 
w tym miejscu”   

Komentarz GDDKiA:
Twierdzenie że planowana ob-

wodnica przecina strefę ochrony 
bezpośredniej mija się z prawdą. 
Obwodnica Nowogardu będzie na 
niewielkim odcinku przecinać skraj 
obszaru ochrony pośredniej ze-
wnętrznej ujęcia wody. Zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w decyzji 
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środowiskowej na odcin-
ku przebiegającym przez 
obszar ochrony pośred-
niej ujęcia wody zostanie 
zastosowany szczelny sy-
stem kanalizacji. Wody 
opadowe i wszelkie inne 
zanieczyszczenia mogące 
pojawić się na drodze będą 
wyprowadzane poza ob-
szar ochrony pośredniej. 
Oprócz tego zastosowane 
będą urządzenia podczysz-
czające: piaskowniki i se-
paratory substancji ropo-
pochodnych. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę na 
to że w strefie ochrony po-
średniej wewnętrznej i ze-
wnętrznej ujęcia wody dla 
Nowogardu występuje już 
znaczne zainwestowanie, 
które zlokalizowane jest 
znacznie bliżej ujęć wody 
niż planowana obwodni-
ca Nowogardu., np. przez 
strefę ochrony pośredniej 
wewnętrznej przebiega 
droga wojewódzka nr 106.

Poniżej zamieszczamy 
ukazującą rzeczywisty za-
kres kolizji planowanej 
obwodnicy Nowogardu ze 
strefą ochrony pośredniej 
zewnętrznej ujęcia wody 
Warnkowo.

Rekomentarz DN
Tutaj podobnie jak w 

punkcie 4. GDDKiA tylko 
o ujęciach wody a w DN 
było o basenach podziem-
nych dla ujęć wody - róż-
nica zasadnicza i wcale nie 
subtelna. 

6. W artykule twierdzi się:
„Natomiast stężenia trującego tlen-

ku azotu ze spalin wg. prognoz na 
lata 2010 - 2025, mają wielokrotnie 
przekroczyć dopuszczalne stężenia w 
pasie do 100 m. po obu stronach pasa 
jezdni w rejonie zlewni wody zaopa-
trującej studnie koło Warnkowa, w 
wyniku dyfuzji wraz z opadami do-
stawać się będą do gruntu i zasobów 
wody.”

Komentarz GDDKiA:
Przedstawione w raporcie oddzia-

ływania na środowisko prognozy 
wielkości emisji zanieczyszczeń ga-
zowych z pojazdów – w tym dwu-
tlenku azotu, oparte były na dostęp-
nych w czasie sporządzania raportu 
wskaźnikach emisji i prognozowa-
nego natężenia ruchu. Przeprowa-
dzone na ich podstawie symulacje 
komputerowe pozwoliły określić 
maksymalny zasięg ponadnorma-

tywnego oddziaływania tlenków 
azotu na środowisko. Należy pod-
kreślić, że określony w drodze ob-
liczeń zasięg (~100 m po obu stro-
nach pasa jezdni) przekraczania 
poziomów dopuszczalnych może 
wystąpić przez okres 0,2 % czasu w 
roku (tj. ~18 godzin w roku), przy 
najbardziej niekorzystnych warun-
kach meteorologicznych mających 
decydujący wpływ na rozpraszanie 
zanieczyszczeń. Jednocześnie zaost-
rzanie norm emisji spalin będzie w 
przyszłości zmniejszać ilość emito-
wanych związków azotu. W związ-
ku z powyższym nie przewiduje się 
aby prognozowane stężenie tlenków 
azotu miało wpływ na jakość wody 
w ujęciu Warnkowo. Ponadto na od-
cinku przechodzącym przez strefę 
zewnętrzną ochrony pośredniej ujęć 
zostanie zastosowana szczelna kana-
lizacja deszczowa, z której odpływy 
będą zlokalizowane poza obszara-
mi ochronnymi. Dzięki temu wody 
opadowe o potencjalnie najwięk-

szym zanieczyszczeniu wszelkimi 
związkami trafią do gruntu poza 
obszarem na którym mogły by mieć 
jakikolwiek wpływ na jakość wody 
w ujęciach.

Rekomentarz DN
Zaostrzenie norm emisji spalin 

spowoduje także zaostrzenie kry-
teriów norm dopuszczalności. Ale 
argument zanieczyszczenia po-
wietrza ujęty został w tekście DN 
tylko fragmentarycznie. Należy go 
rozumieć znacznie szerzej, wiatry 
północno - zachodnie (przewa-
żające na tym terenie) przywieją 
wszelkie zanieczyszczenia na za-
budowany obszar miasta, podczas 
gdy w przypadku południowej ob-
wodnicy nastapiłoby rozproszenie 
zanieczyszczeń na obszary słabo 
zaludnione.

Dyrekcja powiedziała co wiedzia-
ła. Trzeba przyznać, że niewiele. 
Wypowiedź ta nacechowana jest 
arbitraryzmem i dającą się wyczuć 

arogancją dla kompleksowej argu-
mentacji, która wielokrotnie padała 
w dyskusji za południowym prze-
biegiem obwodnicy. Przedmiotowy 
artykuł DN, który Dyrekcja GDD-
KiA po latach wreszcie zauważyła 
był jednym z wielu i nie traktował 
tematu obwodnicy kompleksowo. 
Psy szczekają -  karawana jedzie 
dalej. Niestety na tej karawanie 
własnie psy siedzą Oby w przypad-
ku obwodnicy nie stało się tak jak w 
przypadku Słajsina. DN pisał, pisał... 
a decydenci zrobili jak chcieli i wy-
sypiska od 1 lutego nie mamy. Nie 
mamy też dużych pieniędzy, których 
miasto w wykonanie tego wysypiska 
zainwestowało. Polemika GDDKiA 
z Dziennikiem pełna krętych słów, 
jak kręta nowogardzka okrężnica - 
przepraszam - obwodnica.

Marek Słomski
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NierUcHomoŚci
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 

Gryficach, tel: 507 100 356.
• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 

ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Dobrej, ul. traugutta. cena 80 tys. 
zł. tel. 091 39 2� 087. 

•  poszukuję garażu do wynajęcia 
na ul. bema lub leśnej od zaraz. 
693 128 117. 

• Sprzedam 2 działki z możliwością 
przekształcenia na budowlane 50 i 49 
arów w Ostrzycy. Tel. 091 419 10 70, 
607 647 102.

• Wynajmę mieszkanie 3 lub 2 pokojowe 
(po remoncie) na dłuższy okres czasu. 
Tel. 693 850 197.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu. tel. 69� 770 724.

• Nowogard, ul. Boh. Warszawy – pół 
domu – góra, 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, poddasze do adaptacji, 380 
tys. do negocjacji. 501 307 666.

• Ziemię rolną 1 ha i 3 ha na wyjeździe z 
miasta, możliwość zabudowy, 9 zł/ m 
kw. 502 103 432.

• Nowogard 4 km działka 23 ary pod bu-
dowę i ziemię rolną tanio sprzedam. 
889 133 882.

• Sprzedam segment w zabudowie sze-
regowej w Nowogardzie, wysoki stan-
dard. Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam górę domku. Tel. 091 39 208 
66.

• Sprzedam mieszkanie 77 m kw na ul. 
Boh. Warszawy, cena 250 tys. zł. Tel. 
0608 622 920.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 
m kw, 2 pokoje, po remoncie, I piętro, 
ul. 15 Lutego, cena 3300 zł/ m kw. Tel. 
663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 
45 m kw, po kapitalnym remoncie. Tel. 
515 171 584, 507 023 080.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie na ul. Zamkowej, wysoki 
parter, cena 180 tys. zł. Tel. 698 48 58 
57.

• Sprzedam mieszkanie do częściowego 
remontu, 2 pokoje, kuchnia, łazienka; 
Dobra, ul. A. Krajowej 3/2. Tel. 091 39 
14 839, 667 567 631.

• Sprzedam mieszkanie w Żabowie, ok. 
100 m kw po kapitalnym remoncie, 
cena 140 tys. zł – możliwość zamiany 
mieszkania na Nowogard, ewentualna 
dopłata. 604 154 316.

• Szukam do wynajęcia 1 lub 2 pokojo-
wego mieszkania w Nowogardzie. Tel. 
697 469 366.

• Sprzedam kawalerkę w Szczecinie 30 
m kw, ścisłe centrum, własność nota-

rialna, widna kuchnia, 5 piętro, balkon. 
Możliwość adaptacji strychu, cena 
160 000. Tel. 51 097 44 50.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 24 
m, I piętro za kwotę 90 tys. Tel. 504 
951 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
889 928 444.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we. tel. 604 9�� 769.

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej, 
cena 10 tys.Tel. 798 964 337.

• Sprzedam kawalerkę po remon-
cie w Nowogardzie, bezczynszową. 
510 557 204, 607 289 586.

• Szukam garażu do wynajęcia w Nowo-
gardzie. Tel. 667 897 812.

• Posiadam 3 pokojowe mieszkanie 
do wynajęcia ul. Boh. Warszawy. Tel. 
698 669 875.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową 
ul. Bema. Tel. 609 182 872.

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy 2600 m kw, Żabowo, cena 60 tys. 
Tel. 091 39 25 049.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 
w nowym budownictwie. 601 54 11 
64.

• Do wynajęcia boks o powierzchni ok. 
17 m kw w Pasażu Handlowym JW. Tel. 
601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. 
700 Lecia, IV piętro. Tel. 091 39 26 602, 
601 40 00 73.

• Zamienię mieszkanie o pow. 40 m kw 
w Bieńczycach 4/1 gm. Nowogard na 
zadłużone mieszkanie w Nowogar-
dzie. Tel. 790 607 530.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 
m kw przy ul. Zamkowej, częściowo 
umeblowane, cena 225 tys. Tel. 880 34 
17 34.

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m kw (II 
piętro) w domu wolnostojącym. Tel. 
091 39 23 209.

• Do wynajęcia pomieszczenia usługo-
we o pow. 30 m kw i 100 m kw. Tel. 694 
484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomiesz-
czenia, najchętniej pod usługi fryzjer-
skie lub kosmetyczne. Tel. 694 484 
480.

motoryZacJa
• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 

prod grudzień 2004, bordowy metalik, 
przebieg 118 000 km, zadbany, książ-
ka serwisowa, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, w Polsce od lutego 2008, 
NOWE: klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klimatronic, 
bezwypadkowy, cena 41 000 zł, tel: 
0605 522 340.

• Sprzedam Fiat Seicento, 1998 r., poj. 
900, cena 3500 zł do uzgodnienia. Tel. 
091 350 30 83, 509 142 641.

• Sprzedam Volkswagen Passat kombi, 

1992 r., poj. 1800 cm3 oraz opony + fel-
gi 4 szt. 145 x 80 x 13. Tel. 693 605 862.

• Sprzedam Volkswagen Golf III, TD, 
1993 r., cena 4500 zł do uzgodnienia. 
Tel. 692 831 280.

• Sprzedam Skodę Favorit, 1990 r., prze-
gląd techniczny do końca 07.2009r., 
ubezpieczenie do 10.2009 r., nie wy-
maga nakładów finansowych, gotowa 
do jazdy. Tel. 091 39 20 827.

• Sprzedam STARA 1142 turbo, 1996 r.; 
siewnik „Poznaniak”; przyczepę 4,5 to-
nową. Tel. 603 839 782.

• Sprzedam Daewoo Lanos 1,5, 16V, 
1999 r., cena 7500 zł do negocjacji. Tel. 
501 333 075.

rolNictWo
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam przyczepę rolniczą 4,5 t – 

sztywną, deszczownię szpulową, rury 
aluminiowe. Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam owies dobrej jakości. 
606 406 341.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 
091 39 18 316, 0513 407 233.

• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Sprzedam Trajler. 607 73 98 66.

USŁUGi
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNopraNie. 0604 373 143.
• transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
�16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tir-y). 
tel. 0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. tel. 604 373 143.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. tel. 
�03 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• miX remoNtoWo-bUDoWla-
Ny – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. tel. 
607 921 703.

• remoNty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• NapraWa rtV Sawicki, K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• proFeSJoNalNy WiZaŻ - maki-
JaŻe: ŚlUbNe, DZieNNe, WiecZo-
roWe, okolicZNoŚcioWe. NoWe 
treNDy makiJaŻU StUDNiÓWko-
WeGo! tel. 783 29� 806.

• remonty. �08 920 13�.
• Wynajem 9 osobowych komforto-

wych busów, kraj – zagranica, ceny 
umowne. tel. 728 3� 28 31.

• Usługi ogólnobudowlane – dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268. 

• Remonty, malowanie, szpachlowanie, 
glazura itp. tel. 505 361 971. 

•  Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• brUk – liN – usługi brukarskie oraz 
ogólnobudowlane. Robert Kaźmie-
rowski. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.pl.

• tłumaczenia tekstów (prace dyplo-
mowe, teksty specjalistyczne, tech-
niczne, itp.) z języka angielskiego 
na polski i odwrotnie. cena tłuma-
czenia 30 zł za stronę a4. przy więk-
szej ilości materiału cena do nego-
cjacji. tel. �06 800 779, 608 6�4 492; 
email: tlum@czenia.org.

• Wolny pojazd do 1,� t Nowogard 
– Szczecin od 6.00 do 8.00 i Szczecin 
– Nowogard od 17.30 do 22.00 w dni 
robocze. tel. 691 841 361.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. tel. 66 77 84  333.

• „DUr-DacH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 �7�, 69� 08� 470.

• Transport, przeprowadzki wnoszenie 
– znoszenie. 0696 138 406.

• pieczenie ciast na zamówienie. tel. 
691 732 124.

• tipsy żelowe i naturalne, tanio. 
609 464 332.

• transport – MAX. 604 963 120.
• Angielski-korepetycje. Gimnazjum, 

szkoła średnia. Tel. 661 209 448.
• Pogotowie komputerowe, pomoc w 

obsłudze, itp. Tel. 516 64 79 23.
• piekę ciasta na zamówienie. �04 78 

29 10.
• Organizowanie kuligów. 607 73 98 60.

praca
• Potrzebne panie do opieki w Niem-

czech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię blacharza, mechanika i 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1313-16.02.2009 r. 

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis
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ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SprZeDaŻ cZęŚci 

NoWycH i UŻyWaNycH

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

reklama

aUto – myJNia
„kiNGa i aGa”

ul. Zamkowa 7, tel. 504 322 807
zaprasza na promocję
od 10.02 do 28.02 09 r.

przy myciu z woskiem mycie szyb  
z zewnątrz GRATIS

reklama

lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię panią z wykształceniem 
geodezyjnym. Tel. 091 39 25 900, 
886 339 035.

• Młoda dziewczyna poszukuje pracy w 
sklepie. Tel. 606 718 188.

• Zatrudnię recepcjonistkę – kelnerkę w 
hotelu Oskar. Tel. 602 474 266.

• Potrzebna pani do opieki nad osobą 
leżącą. Bardzo dobre warunki. Tel. 609 
272 720.

iNNe
• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@

vp.pl
• poszukujemy muzyków do kape-

li – emerytów lub rencistów. tel. 
60� �76 908.

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego tel. 091 418 82 68, 603 
39 93 46. 

• VaillaNt – części zamienne do 
pieców gazowych c.o. różne, nowe i 
używane, pompy, czujki nagrzewni-
ce. tel. 0691 686 772.

• piece gazowe c.o. Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 
zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
/dwufunkcyjne/ cena 1200 zł, gwa-
rancja serwisowa. tel. 691 686 772.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, 

kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaillaNt, wersja świeczkowa 4�0 
zł mało używane, gwarancja serwi-
sowa. 691 686 772.

• elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-21 kW, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, baru, 
pubu, cena 1�0 zł. 790 �40 �20.

• Sprzedam drewno pocięte, w klockach, 
450 zł za przyczepę. Tel. 514 740 538.

• Węgiel – ekogroszek w ilości całopo-
jazdowej 24 tony z dostawą 490 zł 
brutto. Tel. 032 232 27 86, 609 130 302, 
783 40 00 06. 

• renowacja antyków, rzeźbiarstwo 
– profesjonalnie. 600 189 093.

• matematyka – wszystkie poziomy. 
Nowa matura z matematyki – profe-
sjonalnie. tel. 604 124 623.

• SPRZEDAM PŁASZCZ Z LISA BIAŁEGO 
I KURTKĘ BRĄZ Z TCHÓRZOFRETKI, 
STAN DOBRY, ROZMIAR ŚREDNI, PRZY-
STĘPNA CENA. TEL 091 39 20 893 PO 
18.

• Intarsjowany XIX wieczny stół, 4 krze-
sła sprzedam. 600 189 093.

• Sprzedam fotelik samochodowy dla 
dziecka (firmy – Baby4) cena 80 zł oraz 
wózek spacerowy w bardzo dobrym 
stanie (cena 300 zł). Tel. 781 932 923.

• Sprzedam Laptop Dell Inspirion 1300, 
procesor Celeron 1,6 GHz, dysk twardy 
60 GB, pamięć RAM 256 MB, nagrywar-
ka DVD. Cena 800 zł. Tel. 602 406 601.

Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej 

„Zdrowie” 
w Nowogardzie przy udziale Centrum Radiologii i Diagnostyki Obra-
zowej w Szczecin-Zdroje już 14 lutego rozpoczyna bezpłatny Pro-
gram Profilaktyki Raka Piersi skierowany dla kobiet w wieku 50-69 lat. 
Oferta składa się z kompleksowej porady:
-badanie mammograficzne piersi
-wynik badania oraz konsultacja lekarska
Panie zainteresowane badaniem po zarejestrowaniu zostaną do-
wiezione do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej miesz-
czącego się w Szczecin Zdrojach.
Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji prowa-
dzonej przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowo-
gardzie w godzinach od 8.30-14.00 tel. 091 39 21356 i Lidię Bogus 
od 14.oo do 18.oo tel.0505393636.
Jedyny koszt jaki ponosi uczestniczka programu to 5 zł na wspar-
cie nowogardzkiego szpitala.

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

Informujemy, że 

24 lutego 2009 r.
wtorek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

16.02 br. godz. 16.00
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 Witamy wśród nas...

Syn Edyty 
Szydłowskiej 
ur. 9.02.09 z Lestkowa

Córka Moniki 
Mastalskiej ur. 9.02.09 
z Węgorzyna

Córka Elwiry Wąsik 
ur. 3.02.09 
z Nowogardu

Córka Beaty 
Dębowskiej 
ur. 4.02.09 
z Borkowo Wielkie

Alicja córka Eweliny 
Pragier ur. 5.02.09 
z Łożnicy

Syn Marty Tereszczuk 
ur. 5.02.09 
ze Szczecina

Syn Magdaleny Gasek 
ur. 7.02.09 
z Łobza

Córka Agnieszki 
Michalskiej 
ur. 9.02.09 
z Osowa

Córka Ewy 
Budzyńskiej 
ur. 9.02.09 
z Radowa Małego

Syn Eweliny 
Olszewskiej 
ur. 11.02.09 z Chojny

Syn Anety Kochelskiej 
ur. 5.02.09 z Błotna

Syn Małgorzaty 
Juszkiewicz 
ur. 6.02.09 
z Nowogardu

„I tak warto żyć!”
- Był taki czas, kiedy mogłam żyć jak każda inna dziewczyna w moim 

wieku… – pisze 23 letnia Paulina Skrzyniarz, absolwentka II LO w No-
wogardzie. – Dziś chciałabym, tak jak kiedyś zachłysnąć się świeżym 
powietrzem i poczuć piasek pod stopami

28 sierpnia 2008 r. straciłam 
wszystko, a moje plany legły w gru-
zach! Niezapomniana środa zaczęła 
się jak każdy inny dzień tygodnia. 
Pobudka, śniadanie, wyjście do pra-
cy i związane z nią emocje. Dramat 
rozpoczął się od męczącego bólu 
głowy, po powrocie z pracy. Miała 
pomóc tabletka i kilka godzin snu. 
Poprawy jednak nie było. Z czasem 
ból się nasilił, ręce zrobiły się ciężkie 
i pojawiły się pierwsze problemy z 
oddychaniem. 

W nocy trafiłam na pogotowie. 
Straciłam oddech i przytomność. 
Po akcji reanimacyjnej lekarze prze-
wieźli mnie na Oddział Ratunkowy 
szczecińskiego szpitala przy ul. 
Arkońskiej. Tam przeszłam badania 
diagnostyczne – punkcję rdzenia 
kręgowego, tomografię komputerową 
i rezonans magnetyczny. To tylko 
mała część dwóch tygodni, podczas 
których przebywałam w śpiączce 
farmakologicznej. 

Wyrok zapadł po przebudzeniu: 
zachorowałam na „poprzeczne, 
pozapalne uszkodzenie rdzenia krę-
gowego”. Zostałam skazana na walkę 
z porażeniem czterokończynowym i 
brakiem własnego oddechu. Walka 
będzie długa, bo nie ma lekarstwa, 

które mogłoby mi pomóc. Ciężko 
było się z tym oswoić. Z bólem - naj-
większym przeciwnikiem - oswoiłam 
się podczas pierwszych czterech 
miesięcy choroby. Wiem, że nie mogę 
mu się poddać. Moim zmaganiom 
towarzyszy częsta gorączka i boles-
ne odsysanie wydzieliny z „drzewa 
oskrzelowego”. Jedyne szanse na po-
wrót do zdrowia to silna wola i bardzo 
kosztowna rehabilitacja.

 Dzięki tracheotomii zaczęłam 
odzyskiwać smak, a żmudne ćwicze-
nia powoli przynoszą rezultaty. W 
nieznacznym stopniu mogę poruszać 
już lewą dłonią. Prawa jest jeszcze 
bezwładna, tak jak reszta mojego 
ciała. Marzę o odzyskaniu własnego 
oddechu, bo bez niego nie mam 
szans na pobyt w specjalistycznych 
klinikach rehabilitacyjnych. Dzięki 
wsparciu, pomagającej mi rodzinny 
przybywa mi motywacji do walki o 
zdrowie. Wiem, że nie jest jej łatwo, 
bo tata od roku także zmaga się z 
chorobą. Renta to jedyne, co zostało 
mu po ciężkim udarze. 

Dziś wspominam spotkania z przy-
jaciółmi, kino, prywatki, przeczytane 
książki i towarzyszącą mi muzykę. 
Nie ukrywam – byłam „duszą to-
warzystwa”. Satysfakcję przynosiła 

mi nauka na kierunku Socjologia 
Zachowań Ludzkich Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Spełniałam się także 
pracując w Goleniowie. Dzięki pracy 
mogłam poszerzać swoje horyzonty i 
ciągle się rozwijać. Wiem, że rodzice 
byli ze mnie dumni. 

Wierzę, że tamte czasy powrócą. Że 
kiedyś zachłysnę się świeżym powie-
trzem, a pod stopami poczuję piasek. 
A gdy minie zły czas znów będę mo-
gła pomagać i dawać szczęście swoim 
rodzicom. Wierzę, że moja tragedia 
jest tylko przejściowa i skończy się 
tak, jak historia biblijnego Hioba.

Piszę o tym, bo wierzę, że istnieją 
ludzie, którzy będą chcieli mi po-
móc. 

Paulina Skrzyniarz

Pomóż Paulinie! 
Wpłać pieniądze na jej konto:

Darowizny:
Konto – Paulina Skrzyniarz
77937500020000124730000010

1% DLA PAULINY!!! 
– dla osób rozliczających 
się podatkowo. 

Wpisz w druk PIT ZA 2008 r.:
POLSKIE TOWARZYST WO 

WALKI Z KALECTWEM

Nr. KRS 0000120774 Z dopiskiem: 
„Dla Pauliny Skrzyniarz”. 

Znaleziono klucze 
do odbioru w redakcji DN
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Warto wezwać policję

Cwaniacy to na ubezpieczeniach też próbują za-
robić. Byłem kiedyś na policyjnym seminarium na 
temat przestępczości ubezpieczeniowej. Z danych 
przedstawionych przez fachowców wynika, że 
skala problemu jest ogromna. Szacuje się, że 25-30 
proc. odszkodowań jest wyłudzanych, w sumie na 
kwotę około 2 miliardów złotych. Przy okazji rada. 
Jeśli szkoda komunikacyjna jest „znacznej warto-
ści”, zawsze warto wezwać policję, bo w przeciwnym 
razie ubezpieczyciel – kierowany podejrzliwością 

– i powołując się na Ogólne Warunki Ubezpiecze-
nia, może odmówić wypłaty odszkodowania. Na 
seminarium podano nam „portret pamięciowy” 
potencjalnego wyłudzacza. Zwykle wykupuje poli-
sę daleko od miejsca zamieszkania, często zmienia 
ubezpieczyciela, późno zgłasza szkodę, wykazuje 
ponadprzeciętną znajomość przepisów i procedur 
likwidacji szkód i jest gotowy do daleko idących 
ustępstw, byle tylko szybko rozliczyć szkodę.

W kronikach policyjnych są całe tomy opisujące 
afery samochodowe na grube setki tysięcy i miliony 
złotych. W 2000 r. w środowisku policyjnym szero-
kim echem odbiło się zabójstwo dyrektora Centrum 
Likwidacji Szkód w Bydgoszczy. Został zastrzelony 
za odmowę wypłaty 200 tys. zł odszkodowania ko-
munikacyjnego.

Ubezpieczenie u Pana Boga?

Fatalnie jest z ubezpieczaniem się na wsi. Problem 
dobrze znam, bo żona pracuje w ośrodku doradztwa 
rolniczego. Ileż ona o tych ubezpieczeniach się na-
gada… I mam wrażenie, że z mizernym skutkiem, 
bo nim nastał obowiązek, tylko około 3 proc. rol-
ników ubezpieczało zwierzęta i uprawy. Dane nie 
dotyczą tylko naszego terenu, a są średnią dla całej 
Polski. Rolnikom się chyba wydaje, że dając na tacę 
kupują sobie ubezpieczenie u Pana Boga. A przecież 
na wsi licho też nie śpi. Ulewne deszcze, podtopie-
nia upraw, susza, przymrozki, gradobicia, wichury, 
pioruny. Raz jeden z premierów próbował eduko-
wać rolników mówiąc „trzeba było się ubezpieczyć”, 
widząc rozmiar klęski tuż przed powodzią stulecia. 
Słabo wypadł w roli nauczyciela, a rolnicy do dziś 
patrzą spode łba na agentów ubezpieczeniowych.

Od lipca 2008 r. gospodarstwa rodzinne mają już 
obowiązek ubezpieczać przynajmniej połowę swo-
ich upraw. Informacja jeszcze nie dotarła pod strze-
chy, bo ciągle wykup polis jest na niskim poziomie 
(mają na to czas do czerwca 2009r.). Rolnicy też nie 
wiedzą, że mogą korzystać z dopłat do ubezpieczeń, 
o które lobby chłopskie zabiegało od lat. W 2008 r. 
państwo przeznaczyło na dopłaty ponad 200 milio-
nów złotych (nie dotyczy sadowników) i nie cała 
kwota została przez wieś wykorzystana. Inna rzecz, 
że rolnicy nieufnie podchodzą do ubezpieczeń, bo 
firmy mataczą i zwlekają z wypłatą odszkodowań, 
oddalają roszczenia pod byle pretekstem. Przeko-
nali się o tym plantatorzy rzepaku, którzy wiosną 
2008 r. ponieśli straty wskutek przymrozków. Przy 
okazji wyświechtana już może rada: trzeba czy-
tać dokładnie podpisywaną umowę, bo może być 
jednostronnie korzystna. Nie wolno zapominać 
o powiedzeniu: „najważniejsze jest to, co zapisano 
drobnym drukiem”.

Rolnicy w 2008 r. mieli dochody znacznie niższe 
niż w roku poprzednim. Ceny zboża, mleka spadły 
o połowę. A ubezpieczenie nie tanieje. Również 
dlatego, że powstaje efekt błędnego koła: składki 
są wysokie, bo niewielu rolników się ubezpiecza, 
niewielu się ubezpiecza, bo składki są wysokie...

A jak padnie?

Żona ciągle podkreśla, że na wsi nie ma tradycji 
ubezpieczania majątku, zdrowia, życia. Ubezpie-
czenie na życie powiązane z tzw. – uwaga, brzyd-
kie słowo – dożyciem, jest mało popularne, nawet 
wśród bogatych rolników. Ubezpieczenie to – obra-
zowo mówiąc – jest swoistym osobistym autocasco. 
Co miesiąc na konto odkładamy pewną kwotę. W ra-
zie najgorszego, rodzina otrzymuje odszkodowanie 
określone w umowie. Jeśli dożyjemy wieku emery-
talnego, możemy korzystać ze zgromadzonych 
pieniędzy, których po latach powinno być całkiem 
sporo. Gdybyśmy w trakcie trwania ubezpieczenia 
zrezygnowali z opłacania składek i wycofali zgro-
madzone pieniądze, poniesiemy stratę, tj. wycofa-
my mniej niż wpłaciliśmy.

W czasie kryzysu wszystko może upaść. Firma 
ubezpieczeniowa także. Ostatnio żona kręcąc się 
po gospodarstwach rolnych spotyka się z pytaniami. 

Co wtedy? Co z odszkodowaniami za powstałe stra-
ty np. na polu, gdy firma ubezpieczeniowa upadła? 
Zasięgnąłem języka, gdzie trzeba i okazuje się, że 
w razie bankructwa firmy ubezpieczeniowej Ubez-
pieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wypłaci 
100 proc. należnego świadczenia w przypadku OC 
komunikacyjnego, OC rolników i ubezpieczenia bu-
dynków rolniczych. W przypadku samochodowego 
OC zabezpieczenie nie dotyczy szkód powstałych 
poza granicami Polski.

Z polisy na życie UFG wypłaci mniej, bo tylko 50 
proc. należnej kwoty i nie więcej niż 30 tys. euro. Po-
lisy na życie wygasną automatycznie w ciągu trzech 
miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości ubezpieczy-
ciela. Polisy nieobowiązkowe, inne niż na życie (np. 
samochodowe autocasco, ubezpieczenie mieszkania 
czy zdrowotne), wygasają jeszcze szybciej - w ciągu 
miesiąca od upadku ubezpieczyciela. Nie są objęte 
ochroną Funduszu. Możemy jedynie liczyć na tzw. 
reasekuratora. Jest to firma, która w razie kłopotów 
zobowiązana jest do przejęcia części lub całości zo-
bowiązań upadłego ubezpieczyciela.

Chcesz poznać więcej rad aspiranta Fortuny? 
Zadać mu pytanie? Skomentować jego wypowiedzi? 
Odwiedź blog internetowy: www.fortunaradzi.pl

Z danych nadzoru finansowego wynika, że w 2007 
roku na ubezpieczenia upraw rolnicy wydali około 
109 mln zł, w 2006 roku 56 mln zł, a w 2005 niecałe 
30 mln zł. Z około 10,5 mln hektarów upraw tylko 
1,1 mln jest ubezpieczonych. Eksperci szacują, że 
w najbliższych latach ubezpieczeniami będzie 
objęte 4-5 mln ha.

Rolnicy, którzy uzyskali w 2007 roku dopłaty 
bezpośrednie do gruntów rolnych z UE, spełnią 
obowiązek ubezpieczenia, jeśli uporają się z for-
malnościami do końca czerwca 2009 r. Sankcje za 
brak ubezpieczenia są niewielkie. Opłata na rzecz 
gminy z tytułu niedopełnienia obowiązku to 2 
euro za każdy hektar, jaki powinien być objęty 
ubezpieczeniem. Jeśli przeciętne gospodarstwo 
rolne ma 8 hektarów, z czego 50 proc. powinno być 
ubezpieczone, to średnia kara wyniesie 8 euro. 
Brak polisy nie ma wpływu na ubieganie się o płat-
ności bezpośrednie.

Ubezpieczyć można także kredyt. Ubezpieczenia 
wymagają banki w okresie do czasu uprawomoc-
nienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej. 
Towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje część 
ryzyka, związanego z brakiem możliwości usta-
nowienia hipoteki na danej nieruchomości. Kosz-
ty ubezpieczenia ponosi kredytobiorca do czasu 
dostarczenia do banku dokumentu potwierdza-
jącego prawomocny wpis hipoteki. Zwykle bank 
wskazuje współpracujące z nim towarzystwo 
ubezpieczeniowe.

Banki oferują specjalne pakiety ubezpieczeniowe 
dla kart kredytowych. 
Ubezpieczeniem mogą być objęte:

kradzieże i zagubienie karty
w razie rabunku gotówki wypłaconej z bankoma-
tu za pomocą ubezpieczonej karty do 2 godzin od 
momentu wypłaty gotówki z bankomatu
nieuprawnione użycie karty
od nieuprawnionego użycia karty płatniczej, 
przed zgłoszeniem jej utraty do banku, w przy-
padku Visa Electron do 30 dni, a w przypadku Visa 
Classic i Visa Gold bez limitu czasowego
w podróży
m.in.: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, pomoc 
w podróży oraz nagłe leczenie dentystyczne
gwarancja spłaty kredytu
ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na wypa-
dek trwałej niezdolności do pracy

Niektóre banku oferują także opcjonalnie:
ubezpieczenie zakupu,
ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny,
ubezpieczenie towarów zakupionych przy użyciu 
karty (30 dni od zakupu).

W ubezpieczeniach na życie towarzystwo jest 
zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli:

zatajono lub podano we wniosku nieprawdziwe in-
formacje, które miały wpływ na zaistniałe zdarze-
nie – dotyczy to pierwszych 3 lat ubezpieczenia,
popełniono lub usiłowano popełnić samobójstwo 

– dotyczy to pierwszych 2 lat,
wskutek śmierci podczas działań wojennych,
ubezpieczony został pozbawiony życia przez upo-
sażonego.

W mojej praktyce policyjnej często jestem świad-
kiem do jakich dramatów może prowadzić niefra-
sobliwe podejście do rzeczy materialnych. Teraz 
kradzieży samochodów mamy mniej, ale dawniej 
nie można się było opędzić od kolejnych zgłoszeń. 
I w wielu przypadkach dziwiłem się właścicielom 
pojazdów, dlaczego nie wykupili autocasco. Stać 
ich było na wypasione samochody, ale na ubezpie-
czenie już nie. Wiem, że tanie nie jest, ale licho nie 
śpi i każdego dopaść może. Pewien znajomy miał 
właśnie takie wypasione auto. Jest emerytem, 
więc jeździł nim niewiele. W weekendy na działkę, 
a w tygodniu czasem na zakupy. Samochód stawiał 
w osiedlowym garażu zamkniętym na porządne 
zamki. Któregoś dnia poszedł do garażu po samo-
chód, otworzył zamki, a w środku... pusto. Jakimś 
cudem złodzieje wyprowadzili auto i odjechali nim 
w siną dal. Przepadło jak kamień w wodę. Właści-
ciel nigdy nie przypuszczał, że ktoś ukradnie mu 
auto zabezpieczone alarmem i innymi gadżetami. 
Gdyby miał wykupione ubezpieczenie, otrzymałby 
rekompensatę w gotówce. A tak, łzy, rozpacz i chy-
ba rodzinna pożyczka do spłaty.

Fortuna radzi… jak minimalizować koszty nieszczęśliwych zdarzeń?

KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnych upominków.

Nagrodzimy osoby, które nadeślą najciekawsze 
i najpełniejsze odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W jakiej firmie ubezpieczasz, 
lub ubezpieczyłbyś samochód?

2. Czy kiedykolwiek sam zgłosił się 
do Ciebie agent ubezpieczeniowy? 
Jeśli tak, to z jakiej firmy i jaką 
polisę chciał Ci sprzedać?

3. Podaj nazwy przynajmniej pięciu polis 
jakie możesz wykupić u agenta ubez-
pieczeniowego w swojej miejscowości.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: konkurs@fortunaradzi.pl
Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

Dać na mszę czy lepiej się ubezpieczyć?
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  5

Rozwiązania krzyżówki nr 5 – ŚWIATOWY 
DZIEŃ CHOREGO – nadesłali: Stanisława Po-
korska (Nowogard), Halina Stefańska (Nowogard), 
Eliza Zawadzka (Orzechowo), Halina Szwal (No-
wogard), Barbara Bartosik (Nowogard), Józef Gó-
rzyński (Nowogard), Jerzy Siedlecki (Nowogard), 
Krzysztof Kępa (Nowogard), Urszula Skowron 
(Nowogard), Teresa Januszonek (Nowogard), 
Danuta Jurczelaniec (Nowogard), Alicja Wypych 
(Nowogard), Bogumiła Urtnowska (Kulice), 
Franciszek Palenica (Nowogard), Teresa Powalska 

(Nowogard),Halina Kawczyńska (Nowogard), 
Krystyna Porada (Nowogard), Andrzej Czarnowski 
(Osowo), Katarzyna Saja (Nowogard), Władysław 
Kubisz (Nowogard), Pelagia Feliksiak (Nowogard), 
Elżbieta Lewandowska (Strzelewo), Maria Gontar 
(Czermnica).

Prenumeraty DN na marzec wylosowali:
- Maria Gontar (Czermnica),
- Bogumiła Ustnowska z Kulic,
- Władysław Kubisz z Nowogardu.
                                                           Gratulujemy

ZMIANA HASŁA
Zamiast:
Cała władza w ręce Rad:
Całą władza – ja i brat!

POWYBORCZA PROGNOZA
Prędzej pośród drzew iglastych
Znajdziesz gruszkę lub banana,
Prędzej zwierzę ciągle bite
Polubi swojego pana.
Prędzej kaktus – by rzec można –
Wyrośnie na twojej dłoni,
Szef oceni cię życzliwie,
Nawet gdy o od pracy stronisz.
Prędzej magik po występie
Zdradzi magii tajemnice,
Niż POlityk spełni swoje
Przedwyborcze obietnice.

BEZ SERCA
Mawiał mi ojciec, mawiał dziadek:
_ Spójrz ile panien, wdów i sąsiadek…
Noś serce przy sobie! Na wszelki wypadek.
A nóż w dzień biały lub pośród nocy,
Sentymentalnej ktoś wezwie pomocy…
Tyle w krąg kobiet roztacza swe wdzięki,
Ż w Polsce bez serca, to jak bez ręki!
Dziś, gdy wspomnę, łza płynie z oka…
Kończy się dziadku, mija epoka,
Kiedy przez wzgląd na mniejszą podaż,
Każdy się z mężczyzn czuł jak włodarz
I był, czy mędrzec, czy idiota,
Na wagę srebra, albo złota.
Ja sam, gdy stanę przed lustrem,
Cały drżę z przejęcia,
Przeżywając chyba najdziwniejsze z przeżyć:
- Ta gęba była kiedyś buzią niemowlęcia?!
Nie, w to się nie da uwierzyć!
A była!...I nie ma żadnego powodu
Ukrywać, że będąc malutki –
Też byłem tak zwaną przyszłością Narodu…
Przepraszam dziś Naród za skutki.

BAŚŃ MIESZKANIOWA
Ileż tu baśniowych wątków:
„Wolnoć Tomku w swoim domku…”

LOTNY UMYSŁ
Znam historię o pewnym pilocie
Co wszystko…pojmował w locie.

PODNIEBNE FIKOŁKI
Stewardesa z krwi i kości –
Uwielbia p r z e l o t n e znajomości.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

prZeWÓZ oSÓb - romaN biŃcZyk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

oD poNieDZiaŁkU Do piątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSy oD poNieDZiaŁkU Do Soboty:
trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), 7.00(1-6), 7.2�(7), 7.30(7), 7.��(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.2�(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.��(1-6), 13.2�(D), 13.�0(D), 14.0�(D), 14.20(D), 
1�.��(1-6), 16.3�(D), 16.�0(1-6),17.30(D), 17.�0(D), 18.3�(D), 
19.1�(1-6)

trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.3�(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 12.0�(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.��(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 17.0�(1-6), 17.2�(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.2�(D), 19.40(1-6), 20.1�(D), 
21.40(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie
Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć  
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Nowogard 12.02.2009r.
oFerty pracy pUp GoleNiÓW, 

Filia NoWoGarD
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Dekarz, cieśla 
4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych

oFerty pracy Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterow-
anie)

cyfrowy 
druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3
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Ligowe 
osiągnięcia  
w 2008 roku 

Przegląd kadry seniorów 
po I rundzie

Pierwsze zwycięstwo
Podopieczni Zbigniewa Gumien-

nego trenują cztery razy w tygodniu 
– 2 razy na hali i 2 razy na własnym 
obiekcie. W zimowym okresie przy-
gotowawczym zaplanowano kilka 
meczy kontrolnych. Przeciwnikami 
Pomorzanina będą głównie drużyny 
szczecińskie. Jednak na początek LKS 
wziął udział w V Halowych Mistrzo-
stwach Województwa Zachodniopo-
morskiego o Puchar Kuriera Szcze-
cińskiego, które tradycyjnie odbywają 
się w Pyrzycach.. Pomorzanin zajął 
VI miejsce notując 1 wygraną, 1 remis 
i 4 porażki. Zbigniew Gumienny był 
najbardziej zadowolony z faktu, że 
jego podopieczni mogli skonfronto-
wać swoje umiejętności z zespołami, 
które grają w wyższych ligach

Pogoń II Szczecin - Pomorzanin 
Nowogard 0:1 (0:0). 

Po porażce w pierwszym meczu 
kontrolnym (w Drawsku z tamtejszą 

Drawą 3:1) Pomorzanin w drugim 
kontrolnym meczu pokonał rezerwy 
szczecińskiej Pogoni. Bramkarza Por-
towców pięknym strzałem z ponad 20 
metrów pokonał Bartek Piotrowski. 
Cały zespół bardzo dobrze zagrał w 
defensywie. Pogoń nie miała klarow-
nych sytuacji do zdobycia bramki. 
Natomiast Pomorzanin mógł wygrać 
wyżej jednak podobnie jak przed ty-
godniem w Drawsku zabrakło zimnej 
krwi pod bramką rywali. Pierwszy 
mecz w barwach Pomorzanina roze-
grał Bartek Stefański, który ma być 
wypożyczony na rundę wiosenną z 
Iny Goleniów. Pokazał się z dobrej 
strony i jeśli oba kluby dojdą do 
porozumiena znacząco wzmocni 
ofensywę zespołu. Kolejny sparing 
LKS rozegra w najbliższą sobotę w 
Pobierowie o godzinie 16.00 - prze-
ciwnikiem będzie Świt Skolwin. 

Opr. LMM

Pomorzanin rozegrał w I rundzie 
14 spotkań. Trener Zbigniew Gu-
mienny skorzystał z usług 23 piłkarzy. 
Kontuzje, kary za kartki oraz rotacje 
w składzie sprawiły, że żaden z za-
wodników nie rozegrał wszystkich 
spotkań w pełnym wymiarze. Piotr 
Nieradka zaliczył 12 meczy w peł-
nym wymiarze, Jakub Tomporowski 
11 meczy, Mateusz Krupski i Łukasz 
Marszałek 10 meczy. Trzej piłka-
rze wystąpili w każdym spotkaniu: 
Paweł Galus, Łukasz Nosek i Jakub 
Tomporowski. Najdłużej na boisku 
przebywał Jakub Tomporowski - 1175 
minut. Nieco krócej grali Łukasz No-

sek - 1131 minut i Łukasz Marszałek 
- 1114 minut. Bramki Pomorzanina 
strzegło trzech bramkarzy. Naj-
częściej trener stawiał na Mateusza 
Krupskiego, który do meczu z Ko-
roną Stuchowo był pewnym punk-
tem zespołu. Łącznie zaliczył 1003 
minuty w 12 meczach. Pierwszym 
zmiennikiem Mateusza Krupskiego 
był Michał Ebert, który rozegrał 167 
minut w 3 meczach. Drugi zmiennik 
czyli Łukasz Baranowski otrzymał 
swoją szansę w Ińsku jednak z uwagi 
na brak dokumentów awaryjnie za-
stąpił go bramkarz II klasy juniorów 
Wojciech Frąckowiak.

Rok 2008 stał pod znakiem wiel-
kich zmian w klubie, sztabie szkole-
niowym oraz w I zespole. Seniorzy 
przeżyli huśtawkę formy i nastro-
jów. Poniżej przedstawiamy krótkie 
podsumowanie ligowych osiągnięć 
I drużyny w 2008 roku. Pomorzanin 
rozegrał 28 spotkań ligowych -13 
przed własną publicznością i 15 na 
wyjeździe. Zanotował 9 zwycięstw, 10 
remisów i 9 porażek. Nasz zespół nie 
prezentował równej formy przez cały 
rok.. Zdecydowanie lepiej wypadł 
jesienią wygrywając 8 z 14 rozegra-
nych meczy. Na taki stan rzeczy miały 
wpływ zmiany, które zaszły w stycz-
niu. Nowy zarząd zdecydował się na 
zatrudnienie Zbigniewa Gumienne-
go, który miał gruntownie przebudo-
wać zespół zajmujący ostatnie miej-
sce w tabeli. Kilku starszych piłkarzy 
pożegnało się z drużyną. Zastąpili ich 
najzdolniejsi juniorzy Pomorzanina. 
Z Iny Goleniów sprowadzony został 
młody bramkarz Mateusz Krupski. 
Runda wiosenna pod względem 
osiągniętych wyników nie należała 
do udanych. Tylko 1 zwycięstwo, 6 
remisów i 7 porażek oznaczało spa-
dek z V ligi. Jednak w grze zespołu 
widać było progres w stosunku do po-
przedniej rundy. Umiejętnie zostali 
wprowadzeni nowi zawodnicy. Już w 
pierwszym zremisowanym 2:2 meczu 
z Vinetą Wolin zakończona została 
niechlubna passa 24 meczy ligowych 
bez punktu. W piątym spotkaniu LKS 
pokonując 3:2 rezerwy Chemika Poli-
ce przerwał serię 28 meczy ligowych 
bez zwycięstwa. Wiele ciepłych słów 
usłyszeli nasi piłkarze i trener po 
remisach w Szczecinie z Świtem oraz 
Hutnikiem. Oba mecze zakończyły 

się wynikiem 1:1 a w pierwszej jede-
nastce Pomorzanina zdecydowaną 
większość stanowili juniorzy. Remis 
ze Świtem był również przerwaniem 
kolejnej niechlubnej passy 15 meczy 
wyjazdowych bez punktu. Spadek do 
Klasy Okręgowej spowodował jeszcze 
większą mobilizację w klubie. Latem 
Pomorzanin przebywał na obozie w 
Czarnocinie. Ciężkie treningi i wiel-
kie zaangażowanie zawodników dały 
efekt w postaci trzeciego miejsca po I 
rundzie i miano najlepszej defensywy 
(tylko 10 straconych bramek). Nasz 
zespół zwyciężył w 8 spotkaniach, 
4 zremisował i odniósł 2 minimalne 
porażki. Wyjazdowe zwycięstwo 4:0 
nad Wichrem Brojce było przerwa-
niem ostatniej fatalnej serii 21 meczy 
bez zwycięstwa na obcym terenie. 
Biorąc pod uwagę ligowe rezultaty 
w roku 2008 

Pomorzanin notował następujące 
serie:

• 10 meczy bez porażki,
• 4 mecze bez remisu,
• 11 meczy bez zwycięstwa,
• 4 wygrane z rzędu,
• 2 remisy z rzędu,
• 3 porażki z rzędu. 
Pomorzanin w chwili obecnej to 

młoda i perspektywiczna drużyna, 
którą cechuje walka do ostatniego 
gwizdka i żelazna konsekwencja 
w realizowaniu założeń Zbigniewa 
Gumiennego. Wszystkim kibicom, 
zawodnikom, trenerom oraz spon-
sorom życzymy życiowych sukcesów 
w 2009 roku i zachęcamy do jeszcze 
cięższej pracy nad sobą. Stawiajmy 
sobie jak najwyższe cele. Sukces osią-
gają ci, którzy do niego dążą. 

Ocena dokonana przez Zarząd LKS Pomorzanin Nowogard 
(strona www.pomorzanin.com)
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

23 lutego 2009 r. godz. 16.30
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Zatrudnię do pracy
BLACHARZA 

SAMOCHODOWEGO
na dobrych warunkach
tel. 091 39 20 303

605 276 271

W miastach powiatu na ulicach 
głównych sytuacja jest dobra, ulice 
są przejezdne choć ruch czasem jest 
utrudniony - miejscami nawierzchnie 
pokrywają się cienką warstwą lodu 
oraz zalega zamarznięte błoto po-
śniegowe Bardzo źle jest na drogach 
powiatowych i gminnych -  drogi te 
nie są uznawane za szlaki ważne i 
nawet w kierunku większych wsi nie 
widać ruchu piaskarek ,a zwały śnie-
gu i zaspy mocno ograniczyły szero-
kość pasa ruchu. Wszyscy rozumieją 
sytuację zimową lecz skoro  przez 
całą noc śnieg właściwie  nie padał,  a 
szlaki są nadal nie przetarte to wnio-
sek może być tylko jeden – brakuje  
środków? 

Zgodnie z obowiązującymi stan-
dardami drogi powiatowe mogą 
być nieprzejezdne do 24 godzin.  W 
Nowogardzie nie było sytuacji by ja-
kaś droga była nieprzejezdna przez 
24 godziny. Zgodnie ze standarda-
mi posypuje się tylko miejsca nie-
bezpieczne czyli wzniesienia, łuki 
zakręty, skrzyżowania, przystanki 
autobusowe itd. Taki standard jest 
narzucony odgórnie. Nie można 
utrzymywać wszystkich dróg na 
„czarno” , bo nie ma takich fundu-
szy. Dlatego piaskarki wyjeżdżają po 
ustaniu zjawiska co wcale nie zna-
czy, że zima zaskoczyła drogowców. 
I jeszcze jedno ważne ustalenie – na 

drogach powiatowych i gminnych 
nie używa się soli, a tylko mieszanki  
piaskowo–solne, które  uszorstniają 
nawierzchnie, ale śniegu nie topią. 
Śnieg więc leży. 

Nowogardzkimi ulicami zajmuje 
się Zakład Usług Komunalnych. Z 
wyjątkiem krajowej szóstki pozosta-
łe ulice posypywane są  mieszanką 
piaskowo-solną, a  piaskarki ruszają 
do pracy dwie godziny po wystąpie-
niu opadów.

Na zimowe utrzymanie dróg przez 
cztery lata ZUK otrzyma 1milion 
200 tysięcy złotych

Opr. LMM

Przypieczona 
pani prezes

Bezpłatne  
Profilaktyczne 
Badanie Piersi

 s. 6

Sukces 
Agaty 
Tychoniec

Życie jest  
darem

 s. 3
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Straży Pożarnej

Franciszek Karolewski 
zaprasza...

W środę 18 lutego, o godzinie 
17.00 w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej odbędzie się kolejny pokaz 
multimedialny dotyczący historii 
miasta Nowogard. Tym razem po-
znamy burzliwe dzieje nowogardz-
kiego zakładu karnego - cela śmierci, 
architektura zamku oraz losy funk-
cjonariuszy, to fascynujące tematy, 
które na pewno zainteresują naszych 
mieszkańców.. 

Następne tematy, to uczniowie i 
pedagodzy nowogardzkich szkół od 
1945 r. do dziś.

Przypominam, że Franciszek Ka-

rolewski postanowił z okazji  ob-
chodów 700-lecia lokacji miasta 
swoje bogate zbiory zdjęć udostęp-
nić mieszkańcom i prezentować je 
cyklicznie przez cały rok  

Zapraszamy mieszkańców nasze-
go miasta i okolic. Szczególne za-
proszenie autor pokazów kieruje do 
nauczycieli nowogardzkich szkół i 
członków Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej oraz sympaty-
ków naszego grodu.

LMM 

Na zdjęciu uczestnicy pierwszego 
pokazu w dniu 11 lutego.

 9 luty godz. 9.40 Błotno
Renault 19 uderzył w drzewo.
9 luty godz. 14.50  przy ul. 3 Maja
Zgłoszono kradzież roweru z parkin-

gu pod bankiem spółdzielczym.
9 luty godz.15.00 Nowogard Lidl
Ujawniono kradzież sklepową na 

kwotę 19, 74 zł. Sprawcę ukarano man-
datem w kwocie 100 zł.

9 luty godz. 17.50 Nowogard War-
szawska

Zgłoszono, że na klatce leży męż-
czyzna.

10 luty Nowogard Lidl
Kradzież sklepowa.
10 luty godz. 13.00 Żabowo
Zgłoszono kradzież części od maszyn 

rolniczych oraz metalowych przedmio-
tów z posesji.

11 luty godz. 13.25 Nowogard 3  
Maja

Dokonano kradzieży z włamaniem 
do firmy REM. Ukradziono przewody 
w szpulach na kwotę 7 tys. zł.

11 luty godz. 5.40 Nowogard ul. 
Młynarska

Nieznani sprawcy po wywarzeniu 
drzwi ukradli ze sklepu papierosy 
oraz art. Spożywczo – przemysłowe na 
kwotę ok. 2 tys. zł.

11 luty godz. 15.30 Węgorza
Podczas kontroli drogowej ujawnio-

no nietrzeźwego rowerzystę. Norbert 
K. Miał 2 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

11 luty godz. 17.40 Węgorza
Podczas kontroli drogowej zatrzy-

mano Stanisława R. Kierującego ro-
werem pod wpływem alkoholu. W 
wydychanym powietrzu maił 1 promil 
alkoholu.

13 luty godz. 17.30 Nowogard ul. 
Warszawska

Kolizja drogowa.
13 luty godz. 20.35 Nowogard 15 

– go lutego
Awantura domowa.
13 luty godz. 24.00 Nowogard Boh. 

Warszawy
Ojciec zgłosił, że 14 letnia córka 

przebywa poza domem. Córkę odna-
leziono pod wpływem alkoholu, miała 
0,94 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

14 luty godz. 21.00 Nowogard ul. 
Wileńska

Teściowa zgłosiła, iż jej synowa będąc 
pod wpływem alkoholu usiłuje zabrać 
dziecko.

10 luty godz. 10.14 Nowogard ul. 
Kwietniowa

Pożar domu jednorodzinnego. 
Jedna osoba poszkodowana została 
odwieziona do szpitala.

10 luty godz. 21.08 Nowogard ul. 
Piłsudskiego

 Pożar sadzy w kominie.

What is Love?
Pod tym tytułem w niedzielę w 

nowogardzkim domu kultury odbył 
się koncert w reżyserii Katarzyny Jar-
mużek. Młoda instruktorka śpiewu 
debiutowała z roli reżysera, jednak 
koncert wypadł świetnie. Występu-
jące w spektaklu zespoły taneczne, 
aktorzy, jak twierdzi autorka, dali z 
siebie wszystko. Nie zawiodła również 
publiczność, która stworzyła gorącą 
atmosferę. Wizualizację do spektaklu 
przygotowywał Adrian Czernicki. 

Akcja spektaklu rozgrywała się w 
Nowogardzie, gdzie trzy dziewczyny, 
porzucone przez ukochanych akurat 
w Walentynki, postanawiają wziąć 
życie we własne ręce. 

Ewa Dziwisz  
fot. Kuba Siwy

Serdeczne podziękowania dla p. 
dyrektor i wszystkich pracownikw 
oraz artystów z NDK - od Kasi Jar-
mużek.
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Kolejna przymiarka  
do „Orlika”

Na stronach internetowych UM czytamy o zamówieniu publicznym.
Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu ogólnodostępnych boisk 

sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie - roboty budowlane w zakresie 
budowy boisk sportowych. Zainteresowane firmy mogą składać swoje ofer-
ty do dnia 10 marca. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę boiska do piłki nożnej o 
wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. 
całkowitej 1860m. kw. (pole

gry 26,0 x 56,0 m)
Wszystkie elementy zgodne właś-

ciwościami określonymi w doku-
mentacji technicznej.

Nawierzchnia do piłki nożnej - 
syntetyczna typu „sztuczna trawa” 
o właściwościach i technologii ukła-
dania określonych w dokumentacji 
projektowej.

Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane 

w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
Budowę boiska wielofunkcyjnego 

o wymiarach 19,1 x 32,1 m o po-
wierzchni 613,11m. kw z polem

do koszykówki (15,1 x 28,1 m) i 
siatkówki (9,0 x 18,0)

Podbudowa - Wszystkie elementy 
zgodne z właściwościami określo-
nymi w dokumentacji projektowej 
Roboty należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową 

Nawierzchnia boiska wielofunk-
cyjnego poliuretanowa wykonana 
o właściwościach i technologii ukła-
dani określonych w dokumentacji 
projektowej .

Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i 

siatka do obręczy – 2 szt
- tablica do koszykówki epoksy-

dowa o wym. 105 x 180cm – 2 szt

- mechanizm regulacji wysokości 
– 2 szt

- konstrukcja do koszykówki 
dwusłupowa, montowana w tulejach 
– 2 szt

Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe 

wielofunkcyjne (badminton, tenis, 
siatkówka) – 2 szt

- siatka do siatkówki – 1 szt
Ogrodzenie terenu - Szczegółowe 

rozwiązania wg dokumentacji pro-
jektowej .

Oświetlenie terenu - Oświetlenie 
obiektu będą stanowiły projekto-
ry zamocowane na 10 masztach o 
wysokości min. 9 m. Szczegółowe 
rozwiązania wg dokumentacji pro-
jektowej. 

Chodniki  - Ciągi komunikacyjne 
i powierzchnia przeznaczona pod 
kontener (na odpadki stałe) – kostka 
polbrukowa gr. min 6 cm. Szczegó-
łowe rozwiązania wg dokumentacji 
projektowej.

Budynek sanitarno-szatniowy
Szczegółowe rozwiązania wg do-

kumentacji projektowej.
Fundamenty pod budynek za-

plecza socjalnego
Fundamenty i roboty związane z 

ich wykonaniem należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projekto-
wą.

Opr. LMM

„Życie jest  
darem bezcennym  
- nie musisz być ofiarą”

Wczesne rozpoznanie raka piersi, 
to szansa na długie życie. Dla wielu 
nowotwor6w szansa na wyleczenie 
wzrasta, jeżeli nowotwór  zostanie 
rozpoznany we wczesnym stopniu 
zaawansowania.

Nowotwór piersi jest najczęstszym 
nowotworem u kobiet i najczęstszą 
przyczyną zgonów.

Średnio, co szesnasta Polka zacho-
ruje na raka piersi. Ta choroba może 
dotyczyć twojej siostry, koleżanki a 
także  ciebie. Często myślisz, że mnie 
to nie dotyczy. Nic bardziej błędne-
go! Wiara we własną nietykalność 
może  być zgubna. Nie czyn tego, za-
dbaj o własne zdrowie i życie.

Zagrożenie rośnie wraz z wie-
kiem. Szczególnie po menopauzie. 
Bardziej narażone są kobiety, u któ-
rych występował rak piersi u krew-
nych pierwszego stopnia (matka, 
siostra), szczegó1nie, gdy zacho-
rowanie wystąpiło w okresie przed 
przekwitaniem. Do innych czynni-
ków  mogących  zwiększać  zagroże-
nie  wystąpienia  raka piersi  należy 
wczesny wiek pierwszej miesiączki, 
późny wiek menopauzy, narażenie 
na promieniowanie jonizujące w 
młodym wieku, długotrwałe stoso-
wanie środków antykoncepcyjnych, 
otyłość (zwłaszcza po menopauzie), 
późny wiek pierwszej ciąży  lub jej  
brak, oraz brak lub krótki - okres 
karmienia piersią.

Wczesne wykrycie raka piersi i 
wdrożenie odpowiedniego  leczenia 
może doprowadzić  do wyleczenia. 
Do istotnych czynników  wykrywa-
nia zmian w piersi należy  okresowe 

badanie obrazowe - USG oraz mam-
mografia.

Kobiety w wieku 35 do 50 roku ży-
cia powinny mieć wykonaną mam-
mografię, co 18-24 miesięcy  oraz 
USG piersi raz na pół  roku. Powyżej 
50 roku życia USG raz na pół  roku, 
natomiast mammografia jeden raz w 
roku.

Kobiety  znajdujące się  w grupie 
ryzyka już powyżej 35 roku życia 
powinny mieć  wykonane USG pier-
si jeden raz na pół  roku a mammo-
grafię  jeden raz w roku.

USG piersi zaleca się wykonywać 
u kobiet w wieku 35-40 lat, jako 
diagnostykę uzupełniającą  badanie 
piersi przez lekarza (1x w roku). U 
starszych kobiet, u których piersi za-
wierają dużo tkanki gruczołowej lub 
włóknistej USG powinno być wyko-
nywane jako badanie uzupełniające 
do mammografii. Sama mammo-
grafia w tych przypadkach może być  
niewystarczająca.

Kobiety w wieku 50-69 lat objęte 
są bezpłatnym Programem Profilak-
tycznym Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi.

Guz wcześnie wykryty ma zazwy-
czaj małe rozmiary, a im mniejszy 
tym mniejsze prawdopodobieństwo  
istnienia przerzutów.

Pamiętaj: zapobieganie jest  lep-
sze od leczenia. Wczesne rozpo-
znanie  stanowi obecnie najlepszą  
metodę  walki z  rakiem piersi.

Materiał opracowany przez 
Samorządową Fundację 

„Zdrowie”
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Serdeczne 
podziękowania  
dla wszystkich, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze  

śp. Zenona 
Piątkowskiego 

składa 
Rodzina 

podZiękowaNia

Czytelnicy piszą...

Pielęgnacja zieleni  
w mieście Nowogard

Rafał Szpilkowski

Pani Szawan, wielka orędownicz-
ka powstania fundacji „Zdrowie”, a 
następnie wielomiesięczna prezes 
tego dziwoląga, poczuła się urażo-
na i domaga się przeprosin. W swo-
im tekście zamieszczonym w „DN” z 
30 stycznia wylewa gorzkie żale, któ-
re o dziwo kieruje akurat do mnie. Że 
jakiś lincz psychologiczny, że szkalo-
wanie ludzi, że kapturowe wyroki. 
Sprawa o tyle dziwna, że w moim tek-
ście, w którym skrótowo odsłoniłem 
kulisy patologicznej działalności fun-
dacji „Zdrowie”, nazwisko p. Szawan 
pojawiło się tylko raz. Nie padły w 
stosunku do niej żadne zarzuty, ani 
oskarżenia. Podałem jedynie suchy 
fakt, że prezes Szawan „w okresie 
X.2004-VIII.2005 otrzymywała 2000 
zł miesięcznie, co daje sumę 22000 
zł.” Chyba mocno musi panią eks-
prezes  przypiekać sumienie, że tak 
emocjonalnie zareagowała na krótką 
wzmiankę o swoim wynagrodzeniu, 
której prawdziwość zresztą sama po-
twierdziła…

Rozmowy z pracownikami szpita-
la, którzy gratulowali mi ujawnienia 
prawdy o fundacji, dają odpowiedź, 
czemu p. Szawan tak ubodło poka-
zanie  jej dochodów. Otóż wielu pra-
cowników szpitala wpłacało składki 
na fundację w szczerym przekona-
niu, że dzięki temu przyczynią się do 
ratowania swojego zakładu pracy. Tak 
się jednak składa, że p. Szawan nigdy 
nie pochwaliła się tym ludziom, że 
za swoją „społeczną” pracę w fun-
dacji pobierała sowite wynagrodze-
nie. Do tego mówiąc w telewizyjnym 
wywiadzie, że „dzień w dzień, sama, 
do późnych godzin nocnych” praco-
wała dla fundacji zapomniała dodać, 
że robotę biurową wykonywała pani 
zatrudniona za 1900 zł miesięcznie 
na stanowisku „asystent zarządu”, a 
sprawy finansowe prowadziła księgo-
wa zatrudniana na umowę o dzieło. 
Zapomniała też dodać, że była jed-
nocześnie zatrudniona na pełnym 
etacie w nowogardzkim szpitalu, za 
co przyjmowała odpowiadające temu 
wynagrodzenie. Czy to wszystko jest 
jakimś przestępstwem? Pewnie nie, 
ale jest coś takiego jak przyzwoitość 
i zwykła ludzka uczciwość. Dlatego, 
pomimo tego, że nie jest pewne, czy 
była prezes usłyszy kiedykolwiek za-
rzuty karne, to jest pewne, że reakcją 
zwykłych ludzi są słuszne i uspra-
wiedliwione -  gniew oraz oburze-
nie. Może zatem to pani Szawan, 
zamiast domagać się przeprosin, 

sama powinna przeprosić kolegów 
i koleżanki ze szpitala, beneficjen-
tów fundacji i społeczeństwo No-
wogardu?

Panowie Nieradka i Kosiński moc-
no przysmażyli boki p. Szawan. Jed-
nak zbytnim uproszczeniem byłoby 
zrzucenie całej winy na barki jednej 
osoby. Przecież zawiódł cały system 
samorządności gminnej. Zawiedli 
członkowie rady fundacji Zdrowie 
którzy zgodzili się na ustalenie ba-
jońskich wynagrodzeń dla prezeski 
i jej asystentki, którzy akceptowali 
plany finansowe i merytoryczne oraz 
sprawozdania z ich realizacji. Za-
wiedli członkowie rady miejskiej, 
którzy najpierw, na podstawie bajek 
pisanych patykiem na piasku  pod-
jęli decyzję o powołaniu fundacji, a 
następnie pozwolili na przekazanie 
przez K. Ziembę 300.000 zł na jej 
konto, zaniedbując kompletnie obo-
wiązek oceny sensowności wykorzy-
stania tych pieniędzy. Najbardziej 
zawiódł burmistrz, który pociągał w 
tej sprawie za sznurki i z pełną świa-
domością faktów co roku wpisywał 
do budżetu kolejne dziesiątki tysię-
cy złotych na podtrzymanie fikcji. 
Jest to kolejna sprawa związana z K. 
Ziembą, gdzie pieniądze podatników 
znikają z budżetu bez żadnych pozy-
tywnych dla naszej gminy efektów. 

Kandydując do rady miejskiej, jako 
jeden z głównych punktów mojego 
programu wyborczego wpisałem ha-
sło „pełna jawność finansów pub-
licznych”. Przez minione dwa lata 
jako radny i przewodniczący komisji 
finansowo-gospodarczej wkładałem 
dużo pracy w realizację tego hasła. 
Zadawałem K. Ziembie wiele niewy-
godnych pytań, składałem dużo nie-
pożądanych interpelacji, nie pozwa-
lałem na zbywanie mnie banalnymi 
kłamstwami. To ja jako pierwszy 
zamieściłem na forum internetowym 
kopię listy umorzeń podatkowych 
zawierającą umorzenie 300.000 zł dla 
p. Bondy. To ja wywalczyłem odrzu-
cenie projektu uchwały, która pozwo-
liłaby K. Ziembie na bezprzetargową 
sprzedaż apteki przy Pl. Wolności 
bogatej szczecińskiej firmie CE-
FARM. To ja poinformowałem spo-
łeczeństwo o sprawie „sołtysówki” za 
600.000 zł, którą burmistrz wynagra-
dza wiernego sobie sołtysa Kubickie-
go. To ja w końcu odsłoniłem kulisy 
działania fundacji „Zdrowie” i bez-
sensownego wydania na nią 300.000 
zł.  W odwecie za to burmistrz i jego 
wierni poddani z M. Krzywanią 
na czele usilnie próbują przypiąć 

mi łatkę wiecznego malkontenta i 
oszołoma.  Odwołanie mnie przez 
nową koalicję z funkcji przewodni-
czącego komisji finansowo-gospo-
darczej przyjąłem ze stoickim spoko-
jem, niemal jako komplement,. Od 
dawna wiedziałem, że stanie się to, 
gdy powiem o jedną prawdę za dużo. 
K. Ziemba musiał poustawiać sobie 
od nowa radę miejską tak, aby nie 
stawiała mu oporu, aby wykonywała 
jego polecenia sprawnie i bez zbęd-
nych dyskusji. 

Jednak burmistrz szukał większej 
satysfakcji. Znalazł ją w draństwie, 
które zrealizował na ostatniej sesji 
rady miejskiej. Otóż K. Ziemba kazał 
radnym swojego nowego klubu wy-
kreślić z projektu budżetu 300.000 
zł przeznaczone na nowocześnie 
wyposażony, ogrodzony i bezpiecz-
ny plac zabaw przy nowogardzkiej 
plaży. Ta kwota wpisana była już do 
zeszłorocznego budżetu, ale sprawa 
została załatwiona tak, jak z boiskiem 
Orlik – tak ogłoszono przetarg, że 
nie zgłosił się żaden wykonawca. Pan 
Ziemba zapewniał, że wczesną wios-
ną ogłosi nowy przetarg. Przyznam, 
że cieszyłem się, iż nowogardzkie 
dzieci będą mogły podczas wakacji 
korzystać zarówno z bezpłatnej pla-
ży, jak i pięknego placu zabaw. W 
swojej naiwności nie podejrzewałem, 
że K. Ziemba zrealizuje swoją żałos-
ną zemstę poprzez wykreślenie pie-
niędzy na tą inwestycję tylko dlatego, 
że byłem największym z jej orędow-

ników. Zapewne zupełnym przypad-
kiem jest to, że dokładnie taką samą 
kwotę – 300.000 zł burmistrz i jego 
nowa koalicja wpisali w budżet 2009 
na … realizację sołtysówki w Karsku. 
Tak, drodzy obywatele, sołtysówka 
jednak powstanie. Pan Kazik za nic 
ma społeczne oburzenie związane z 
ujawnieniem prawdy o tej inwestycji. 
Tak właśnie funkcjonuje Ziembo-
gard – gmina, którą K. Ziemba rzą-
dzi jak jak prywatnym folwarkiem. 
Sprawa fundacji Zdrowie to tylko 
jeden z wielu aspektów tego zjawiska. 
Aż korci, aby zadać pytanie – czy te 
wszystkie bezsensowne wydatki idące 
już w miliony złotych, to tylko prze-
jaw naiwności i niegospodarności, 
czy też jest tak, że pan Ziemba uży-
wa publicznych pieniędzy do pod-
porządkowania sobie sporej grupy 
osób, które stanowią jego świtę i 
otaczają go codzienną adoracją? 

Chyba ktoś jeszcze pamięta tele-
wizyjną reklamówkę wyborczą K. 
Ziemby z 2007 r., w której starsza, 
elegancka pani mówi piękne słowa 
o Wspaniałym Naszym Burmistrzu 
i zachęca do oddania na niego wy-
borczego głosu. Tą panią jest nie 
kto inny, jak p. Halina Szawan, była 
prezes fundacji Zdrowie za 22.000 zł 
z pieniędzy podatników. W ten spo-
sób pani Halinka odwdzięczyła się 
panu Kazikowi. Ziembogard ma się 
dobrze, a co na to społeczeństwo No-
wogardu?

Przypieczona pani prezes

Obejrzałam w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej wystawę „Przyroda gminy 
Nowogard w oczach leśnika”  i ogar-
nęły mnie pewne wątpliwości jak to u 
nas jest w praktyce. Opiekę nad drze-
wami i krzewami w mieście sprawuje 
wynajęta firma. Czy pracownicy tej 
firmy właściwie dbają o zieleń? 

W opracowaniach na temat pie-
lęgnacji drzew i krzewów podawane 
są informacje o sposobie i technikach 
prowadzonych prac , które nie osła-
biają drzewa, a pozwalają zachować 
kształt przez cały okres wegetacji. 
Określają ile gałęzi, który można usu-
nąć  jednorazowo. Jest to około 20%.

Gdy zetniemy więcej gałęzi drzewo 
ratuje  się przed osłabieniem wypusz-
czając  nadmiar bocznych odrośli 
zwanych „wilkami”, które tworzą sła-
be gałęzie w następnych latach wzro-
stu. Chodzę po mieście i często spo-

tykam drzewa po „pielęgnacji” – pnie 
ogołocone z gałęzi! Przygnębiający to 
widok! A może ja się mylę? Co na to 
fachowcy?

Halina Saja
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Dla 

Danuty 
i Jana Skowron

Z okazji �0-lecia 
pożycia małżenskiego 
najserdeczniejsze gratulacje 

oraz życzenia spokoju, 
              pomyślności i zdrowia 

             na dalsze lata 
            wspólnego życia 

            składają 
          Synowie z Rodzinami

ŻYCZeNia

II Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego

Sukces Agaty Tychoniec 

W dniu 3 lutego br. uczennice 
Agata Tychoniec kl. IIIA i Alek-
sandra Fusik kl. IIC uczestniczyły 
w II Bałtyckim Konkursie Języka 
Angielskiego w Koszalinie. Do tego 
etapu zakwalifikowało się 63 uczniów 
spośród 1500 uczestników konkursu. 
W rozgrywkach finałowych Agata 
zdobyła tytuł laureata i wywalczyła 
3 miejsce.  

Konkurs organizowany jest przez 
Instytut Neofilologii i Komunikacji 
Społecznej Politechniki Koszaliń-
skiej I I LO im Dubois w Koszalinie. 
Uczestnikami konkursu są głównie 
uczniowie z 3 województw Polski 
północno -zachodniej. Opiekunem 
Agaty jest Pani Beata Becela.

Inf.własna

 „W świecie legend Pomorza Zachodniego” 

Międzyszkolny Konkurs 
Plastyczny rozstrzygnięty

12 lutego 2009r. w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Nowogardzie odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród w 

gminnym konkursie plastycznym „W 
świecie legend Pomorza Zachodnie-
go” . Konkurs został zorganizowany 

w ramach projektu „Partnerstwo dla 
działania w ramach akcji eTwinning” 
finansowanego ze środków Gminy 
Nowogard. Organizatorem konkur-
su była Pani Katarzyna Gnacińska 
– Olczyk wraz ze Stowarzyszeniem 
Akademia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS” z siedzibą w 
Nowogardzie. Na uroczystość zo-
stali zaproszeni Pani Agata Jakubce-
wicz – nauczycielka historii biorąca 

udział w projekcie, Pani Elżbieta 
Flis wicedyrektor SP 1 w Nowogar-
dzie oraz Pan Franciszek Karolew-
ski  Przewodniczący Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Nowogardzkiej. 
Po krótkim wstępie dotyczącym 
istoty projektu plastycznego, czyli 

ukazaniu jednej z legend Pomorza 
Zachodniego dowolną techniką pla-
styczną  wygłoszonym przez Panią  
Gnacińską – Olczyk  głos zabrał Pan 
Karolewski przybliżając dzieciom i 
ich opiekunom Pomorze Zachodnie 
jako region dzisiejszej Polski mający 
nie tylko bogatą i niezwykle burzli-
wą historię, ale również fascynujący 
zbiór legend, które nierozerwalnie 
się z nią łączą. Po tym wykładzie 
przystąpiono do wręczania nagród. 
Komisja wyłoniła zwycięzców w 
dwu kategoriach:

Kategoria I-III: 1 miejsce Zuzan-
na Plutkowska SP 3 Nowogard,  2 
miejsce Michał Kotulski SP 3 Nowo-
gard,  3 miejsce Wiktoria Bańkow-
ska SP 3 Nowogard.

Kategoria IV-VI: 1 miejsce Greta 
Kowalczyk SP1 Nowogard,  2 miej-
sce Paula Wojtysiak SP Strzelewo,  3 
miejsce Justyna Kosakiewicz  SP 1 
Nowogard. 

14 uczestników uhonorowano 
dyplomami wyróżnienia zaś uczest-
nicy projektu otrzymali Certyfikaty 
Badacza Legend Pomorza Zachod-
niego.  

Zwycięzcom  gratulujemy!!! 
W ramach projektu finansowa-

nego ze środków gminy w SP1 w 
Nowogardzie realizowano również 
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w 
zakresie pięciu edukacji: muzycznej, 
plastycznej, informatycznej, histo-
rycznej i języka obcego. W sumie 
działaniem objęto ponad 150 ucz-
niów tej szkoły. Finałem było zawar-
cie porozumienia z jedną ze szkół 
europejskich i podjęcie współpracy 
w ramach akcji eTwinning. 

Inf. własna

NDK  proponuje…
- 19.02.2009 r. (czwartek), godz. 

17.00, Nowogardzki Dom Kultury 
zaprasza przedstawicieli zespołów 
muzycznych działających na te-
renie gminy Nowogard na kolejne 
spotkanie w sprawie uroczystych 
obchodów 700-lecia lokacji miasta 
Nowogard.

- 20.02.2009 r. ( piątek), godz. 
10.00, Nowogardzki Dom Kultu-
ry  (sala widowiskowa) zaprasza na 
eliminacje rejonowe do Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego 
(recytacja, poezja śpiewana, teatr 
jednego aktora, wywiedzione ze sło-
wa).

- 24.02.2009 r. (wtorek), sala 
widowiskowa - Narodowy Teatr  

Edukacji z Wrocławia i Nowo-
gardzki Dom Kultury zapraszają na 
zorganizowane spektakle dla szkół.

Inf.własna
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

DZIEŃ PATRONA ZSP

HoroSkop
Baran - Trudności w pracy mogą powodować ogólne rozdrażnienie i spa-

dek energii. Brak odpoczynku i niezdrowe odżywianie może się niekorzyst-
nie odbić na Twoim ogólnym samopoczuciu. Staraj się żyć nie tylko bardziej 
spokojnie, ale i ekologicznie.

Byk - Wszystkie ważne i odpowiedzialne sprawy załatwiaj dziś w pierw-
szej części tygodnia. Później wibracje astralne będą mniej korzystne. Poja-
wią się kłopoty, a z nimi chęć ucieczki od odpowiedzialności.

Bliźnięta - Twoje sprawy osobiste zaczną się coraz lepiej układać. Kosmos 
sprzyja teraz ich realizacji. Nie żałuj czasu na spotkania i flirty. W pracy po-
staraj się wykorzystać swoje zdolności.

Rak - Twoje zdrowie i samopoczucie nie są teraz najlepsze. Dużym prob-
lemem będą drobne dolegliwości. To one utrudnią Ci codzienne obowiązki. 
Mogą też doprowadzić do nieporozumień ze współpracownikami. 

Lew - Nowy tydzień zapowiada się pracowicie, a Kosmos obdarzy Cię do-
brą energią. Dzięki niej, ewentualne przeciwności łatwiej będzie pokonać. 
Staraj się mniej emocjonalnie podchodzić do pewnych spraw.

Panna - Dzisiaj trudno Ci będzie powstrzymać emocje. Zwłaszcza w go-
dzinach popołudniowych. Jeśli nie chcesz doprowadzić do konfliktów, to 
musisz znaleźć dla siebie właściwą drogę postępowania. 

Waga - To Twój najlepszy tydzień w tym miesiącu. Praca nie sprawi kło-
potów, a sukcesy będą Cię cieszyć jak nigdy dotąd. Każda Twoja decyzja 
będzie trafna, a przedsięwzięcia odpowiednio docenione.

Skorpion - W tym tygodniu możesz liczyć na wiele udanych przedsię-
wzięć. Szczególnie, jeśli już dzisiaj zabierzesz się za ich realizację. Dobry mo-
ment na załatwianie spraw urzędowych.

Strzelec - Czeka Cię interesujący tydzień. Ostrożnie jednak wydatkuj 
swoją energię. Nadmiar obowiązków może Ci szkodzić. Skoncentruj się na 
swoim życiu uczuciowym, które teraz wymaga uwagi.

Koziorożec - Twoje sprawy uczuciowe nie wyglądają najlepiej. Niestety, 
najbliższe dni nie zapowiadają poprawy. Ważne dyskusje dotyczące tej sfery 
życia, odłóż na bardziej odpowiedni moment.

Wodnik - Pomyślny początek tygodnia. Zachowaj jednak rozwagę i nie 
daj się ponieść nadmiernemu entuzjazmowi. I bez tego zdobędziesz to, cze-
go pragniesz. Twoja aktywność zostanie nagrodzona.

Ryby - Niezbyt sympatyczny początek tygodnia. Wpływy planet nie są ko-
rzystne, a sprawy osobiste i zawodowe mogą sprawiać kłopoty. Zachowaj 
jednak spokój i nie martw się niczym, na zapas.

Je denaste-
go lutego w 
Zespole Szkół 
Ponadgimna-
zjalnych ob-
chodzono uro-
czysty Dzień 
Patrona Szko-
ły, którym jest 
Stanisław Sta-
szic, wybitny 
polski działacz 
oświeceniowy, 
pisarz i pub-
licysta, filozof i tłumacz, geograf i 
geolog, ksiądz katolicki, (choć przez 
20 ostatnich lat życia nie pełnił już 
posługi kapłańskiej), urodzony 6 
listopada 1755 roku w Pile, gdzie 
znajduje się jego muzeum biogra-
ficzne, którego siedzibą jest dawny 
dom Stasziców, przy ul. Browarnej.

Staszic w swoich dziełach dużo 
uwagi poświęcał chłopom, dążył do 
uwolnienia ich od pańszczyzny, sta-
rał się o uniemożliwienie usuwania 
chłopów z ziemi. Z jego inicjatywy 

powstało wiele instytucji oraz ośrod-
ków akademickich.

W testamencie Staszic darował 
chłopom przywiązanych do jego zie-
mi wolność  oraz przepisał im swoje 
grunty. Majątek, który posiadał da-
rował na rozwój kilku wsi. Zmarł 20 
stycznia 1826 roku w Warszawie.

Z okazji tego dnia uczennice klasy 
III Technikum Handlowego: Mag-
dalena Iwan, Joanna Ławniczek, Ka-
tarzyna Modrzejewska oraz Elwira 
Sowul pod przewodnictwem pani 
Sylwii Ostrowskiej-Antczak, zorga-

nizowały wysta-
wę i prezentację 
na temat życia i 
działalności Sta-
nisława Staszica. 
W wystawie zo-
stały wykorzy-
stane materiały 
z muzeum Sta-
nisława Staszica 
w Pile.

Stanisław Staszic

Stanisław Staszic

Wystawa

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej ‘’Zdrowie’’

informuje że dnia 
28-lutego-2009 

organizuje wyjazd 
do Centrum Radiologii 

i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje 

na Bezpłatne  
Profilaktyczne Badanie Piersi

Oferta składa się z kompleksowej porady;
- badanie mammograficzne piersi

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Panie zainteresowane badaniem uzyskają szczegółowe informacje pod-
czas rejestracji prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejo-
nowy w Nowogardzie w godzinach 8.30-14.00 tel.091-39 21 356 i Lidię 
Bogus od 14.00-18.00 tel 0505393636. Jedyny koszt jaki ponosi uczest-

niczka programu to 5 zł.na wsparcie nowogardzkiego szpitala.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

�1�-19.02.2009 r. 

KREDYTY 
BANKOWE

gotówka i konsolidacja
tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

W obiektywie Jana Korneluka - Nowogard „wczoraj”

Neonem po oczach…
Na naszych łamach poruszaliśmy problem neonu na sklepie REY 

na zapleczu dyskontu „Netto”(DN nr 7 z 27.01. 2009 r.). Po publi-
kacji nic się właściwie nie zmieniło. Okazuje się, że nasze spostrze-
żenia były słuszne. Potwierdzają to wpisy na stronie internetowej 
miasta. Cytuję 2 przykłady:

„Od jakiegoś czasu przechodząc 
koło Netto jestem rozdrażniona. 
Powodem jest wielki, kolorowy 
neon - reklama sklepu REY za bu-
dynkiem Netto. Kolorowe (czer-
wone i niebieskie) światła są do-
skonale widoczne nawet z okolicy 
fontanny, odwrócona przodem 
do jeziora WIDZĘ te światła, ich 
odbicie na budynku „Okrąglaka”. 
Chciałabym się dowiedzieć czy 
taka sprawa nie jest regulowana 
prawnie, bo mi to podnosi ciśnie-

nie tylko raz dziennie, jak wracam 
ze szkoły, ale są ludzie, którym to 
„po oknach daje” cały czas i nawet 
nie próbuję się postawić w ich sy-
tuacji, bo by mnie rozniosło”

***
”Czy ktoś się tym zajmuje, czy 

da się cokolwiek z tym zrobić? 
Przyznam, że nic mnie w chwi-
li obecnej tak nie wyprowadza 
z równowagi, nawet rozwalony 
murek nad jeziorem jakoś w mo-
ich oczach nie jest tak tragicz-

ną reklamą Nowogardu jak TO. 
Dodatkowo powiem, że jestem 
kierowcą i codziennie stoję na 
światłach obok NETTO, już zdą-
żyłem się przyzwyczaić, ale wcześ-
niej bardzo często spoglądałem z 
niepokojem w lusterka oczekując 
nadjeżdżającej policji, karetki czy 
straży pożarnej. Niebieski kolor 
neonu, migający na zmianę na 
czerwono bardzo przypomina 
sygnał samochodów uprzywile-
jowanych, co może zdezorien-

tować kierowców i powodować 
zagrożenie w ruchu drogowym.
Ale cóż, efekt jest, neon jest wi-
doczny, dodatkowo piszę sie o tym 
na forum, widać właściciel odniósł 
zamierzony efekt, nie zastanawia-
jąc się jakie mogą być negatywne 
konsekwencje. Hasło: „Bądź wi-
doczny, bądź bezpieczny” nabiera 
w tej sytuacji nowego znaczenia.”

Wierzymy, że tym razem właści-
ciel zareaguje.

LMM

REKlAmA

REKlAmA
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kredYTY  
BaNkowe

gotówka i konsolidacja
tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

w obiektywie Jana korneluka  - Nowogard „wczoraj”

Neonem po oczach…
Na naszych łamach poruszaliśmy problem neonu na sklepie REY 

na zapleczu dyskontu „Netto”(DN nr 7 z 27.01. 2009 r.). Po publi-
kacji nic się właściwie nie zmieniło. Okazuje się, że nasze spostrze-
żenia były słuszne. Potwierdzają to wpisy na stronie internetowej 
miasta. Cytuję 2 przykłady:

„Od jakiegoś czasu przechodząc 
koło Netto jestem rozdrażniona. 
Powodem jest wielki, kolorowy 
neon - reklama sklepu REY za bu-
dynkiem Netto. Kolorowe (czer-
wone i niebieskie) światła są do-
skonale widoczne nawet z okolicy 
fontanny, odwrócona przodem 
do jeziora WIDZĘ te światła, ich 
odbicie na budynku „Okrąglaka”. 
Chciałabym się dowiedzieć czy 
taka sprawa nie jest regulowana 
prawnie, bo mi to podnosi ciśnie-

nie tylko raz dziennie, jak wracam 
ze szkoły, ale są ludzie, którym to 
„po oknach daje” cały czas i nawet 
nie próbuję się postawić w ich sy-
tuacji, bo by mnie rozniosło” 

***
”Czy ktoś się tym zajmuje, czy 

da się cokolwiek z tym zrobić? 
Przyznam, że nic mnie w chwi-
li obecnej tak nie wyprowadza 
z równowagi, nawet rozwalony 
murek nad jeziorem jakoś w mo-
ich oczach nie jest tak tragicz-

ną reklamą Nowogardu jak TO. 
Dodatkowo powiem, że jestem 
kierowcą i codziennie stoję na 
światłach obok NETTO, już zdą-
żyłem się przyzwyczaić, ale wcześ-
niej bardzo często spoglądałem z 
niepokojem w lusterka oczekując 
nadjeżdżającej policji, karetki czy 
straży pożarnej. Niebieski kolor 
neonu, migający na zmianę na 
czerwono bardzo przypomina 
sygnał samochodów uprzywile-
jowanych, co może zdezorien-

tować kierowców i powodować 
zagrożenie w ruchu drogowym. 
Ale cóż, efekt jest, neon jest wi-
doczny, dodatkowo piszę sie o tym 
na forum, widać właściciel odniósł 
zamierzony efekt, nie zastanawia-
jąc się jakie mogą być negatywne 
konsekwencje. Hasło: „Bądź wi-
doczny, bądź bezpieczny” nabiera 
w tej sytuacji nowego znaczenia.”

Wierzymy, że tym razem właści-
ciel zareaguje.

LMM

reklama

reklama
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KREDYTY 
BANKOWE

gotówka i konsolidacja
tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

W obiektywie Jana Korneluka - Nowogard „wczoraj”

Neonem po oczach…
Na naszych łamach poruszaliśmy problem neonu na sklepie REY 

na zapleczu dyskontu „Netto”(DN nr 7 z 27.01. 2009 r.). Po publi-
kacji nic się właściwie nie zmieniło. Okazuje się, że nasze spostrze-
żenia były słuszne. Potwierdzają to wpisy na stronie internetowej 
miasta. Cytuję 2 przykłady:

„Od jakiegoś czasu przechodząc 
koło Netto jestem rozdrażniona. 
Powodem jest wielki, kolorowy 
neon - reklama sklepu REY za bu-
dynkiem Netto. Kolorowe (czer-
wone i niebieskie) światła są do-
skonale widoczne nawet z okolicy 
fontanny, odwrócona przodem 
do jeziora WIDZĘ te światła, ich 
odbicie na budynku „Okrąglaka”. 
Chciałabym się dowiedzieć czy 
taka sprawa nie jest regulowana 
prawnie, bo mi to podnosi ciśnie-

nie tylko raz dziennie, jak wracam 
ze szkoły, ale są ludzie, którym to 
„po oknach daje” cały czas i nawet 
nie próbuję się postawić w ich sy-
tuacji, bo by mnie rozniosło”

***
”Czy ktoś się tym zajmuje, czy 

da się cokolwiek z tym zrobić? 
Przyznam, że nic mnie w chwi-
li obecnej tak nie wyprowadza 
z równowagi, nawet rozwalony 
murek nad jeziorem jakoś w mo-
ich oczach nie jest tak tragicz-

ną reklamą Nowogardu jak TO. 
Dodatkowo powiem, że jestem 
kierowcą i codziennie stoję na 
światłach obok NETTO, już zdą-
żyłem się przyzwyczaić, ale wcześ-
niej bardzo często spoglądałem z 
niepokojem w lusterka oczekując 
nadjeżdżającej policji, karetki czy 
straży pożarnej. Niebieski kolor 
neonu, migający na zmianę na 
czerwono bardzo przypomina 
sygnał samochodów uprzywile-
jowanych, co może zdezorien-

tować kierowców i powodować 
zagrożenie w ruchu drogowym.
Ale cóż, efekt jest, neon jest wi-
doczny, dodatkowo piszę sie o tym 
na forum, widać właściciel odniósł 
zamierzony efekt, nie zastanawia-
jąc się jakie mogą być negatywne 
konsekwencje. Hasło: „Bądź wi-
doczny, bądź bezpieczny” nabiera 
w tej sytuacji nowego znaczenia.”

Wierzymy, że tym razem właści-
ciel zareaguje.

LMM

REKlAmA

REKlAmA
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OGŁOSZENIA drObNE
NierUCHomoŚCi

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gry-
ficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKOLI-
CACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), 
NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
dobrej, ul. Traugutta. Cena �0 tys. zł. 
Tel. 091 39 �� 0�7. 

•  poszukuję garażu do wynajęcia 
na ul. Bema lub leśnej od zaraz. 
�93 1�� 117. 

• Sprzedam 2 działki z możliwością prze-
kształcenia na budowlane 50 i 49 arów w 
Ostrzycy. Tel. 091 419 10 70, 607 647 102.

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu. Tel. �9� 770 7��.

• Sprzedam segment w zabudowie szere-
gowej w Nowogardzie, wysoki standard. 
Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam górę domku. Tel. 091 39 208 
66.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 
m kw, 2 pokoje, po remoncie, I piętro, 
ul. 15 Lutego, cena 3300 zł/ m kw. Tel. 
663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 
45 m kw, po kapitalnym remoncie. Tel. 
515 171 584, 507 023 080.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie na ul. Zamkowej, wysoki par-
ter, cena 180 tys. zł. Tel. 698 48 58 57.

• Sprzedam mieszkanie w Żabowie, ok. 
100 m kw po kapitalnym remoncie, cena 
140 tys. zł – możliwość zamiany mieszka-
nia na Nowogard, ewentualna dopłata. 
604 154 316.

• Szukam do wynajęcia 1 lub 2 pokojo-
wego mieszkania w Nowogardzie. Tel. 
697 469 366.

• Sprzedam kawalerkę w Szczecinie 30 m 
kw, ścisłe centrum, własność notarialna, 
widna kuchnia, 5 piętro, balkon. Możli-
wość adaptacji strychu, cena 160 000. Tel. 
51 097 44 50.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 24 m, I 
piętro za kwotę 90 tys. Tel. 504 951 298.

• do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe. 
Tel. �0� 9�� 7�9.

• Sprzedam kawalerkę po remoncie w No-
wogardzie, bezczynszową. 510 557 204, 
607 289 586.

• Posiadam 3 pokojowe mieszkanie 
do wynajęcia ul. Boh. Warszawy. Tel. 
698 669 875.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową ul. 
Bema. Tel. 609 182 872.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w 
nowym budownictwie. 601 54 11 64.

• Do wynajęcia boks o powierzchni ok. 17 

m kw w Pasażu Handlowym JW. Tel. 601 
47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. 700 
Lecia, IV piętro. Tel. 091 39 26 602, 601 40 
00 73.

• Zamienię mieszkanie o pow. 40 m kw w 
Bieńczycach 4/1 gm. Nowogard na zadłu-
żone mieszkanie w Nowogardzie. Tel. 790 
607 530.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeb-
lowane, cena 225 tys. Tel. 880 34 17 34.

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m kw (II pię-
tro) w domu wolnostojącym. Tel. 091 39 
23 209.

• Do wynajęcia pomieszczenia usługowe 
o pow. 30 m kw i 100 m kw. Tel. 694 484 
485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomieszcze-
nia, najchętniej pod usługi fryzjerskie lub 
kosmetyczne. Tel. 694 484 480.

•  Poszukuje do wynajęcia kawaler-
ki lub 2-pokojowego mieszkania. Tel. 
511 079 453. 

•  Do wynajęcia garaż przy ul. Zamkowej 
tel. 091 39 20 614, 693 404 728. 

moTorYZaCJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. 
rozrząd, klocki i tarcze hamulcowe przód 
i tył, olej i filtry, cena 42100 zł, tel 605 
522 340

• Sprzedam Volkswagen Golf III, TD, 1993 
r., cena 4500 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 831 280.

• Sprzedam Skodę Favorit, 1990 r., prze-
gląd techniczny do końca 07.2009r., 
ubezpieczenie do 10.2009 r., nie wymaga 
nakładów finansowych, gotowa do jazdy. 
Tel. 091 39 20 827.

• Sprzedam STARA 1142 turbo, 1996 r.; 
siewnik „Poznaniak”; przyczepę 4,5 tono-
wą. Tel. 603 839 782.

• Sprzedam Daewoo Lanos 1,5, 16V, 
1999 r., cena 7500 zł do negocjacji. Tel. 
501 333 075.

•   Sprzedam Ford Focus 1.8 TDI 90 KM, rocz-
nik 2000, ABS, autoalarmy, centralny za-
mek, 2x elektryczne szyby, nowe opony 
zimowe, 4x airbag, regulacja kierownicy, 
wspomaganie, webasto na pilota, radio 
cd, klimatyzacja, przebieg 153 tys km. 
Cena 17500,00 zł  do uzgodnienia. Tel. 
663 603 825. 

•  Zamienię na większy lub sprzedam Citro-
en Xara Coupe, 1999r, przebieg 112 tys. 
km, poj. 1,4. Cena 10 000,00 zł. Full opcji. 
Tel. 512 131 562. 

rolNiCTwo

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam przyczepę rolniczą 4,5 t 
– sztywną, deszczownię szpulową, rury 
aluminiowe. Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam owies dobrej jakości. 
606 406 341.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 
091 39 18 316, 0513 407 233.

• Sprzedam Trajler. 607 73 98 66.

USŁUGi

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 �� 7�3, 07�� 79 
�� 70.

• Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 �� 9�9, 0�9� �1� ��1.

• dYwaNopraNie. 0�0� 373 1�3.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0�0� 
�1� ��1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�0� 
373 1�3.

• pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 
0�0� 373 1�3.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. �0� 373 1�3.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 �07 1�.

• Zespół muzyczny aCord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. �03 �0� 
0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• miX remoNTowo-BUdowlaNY – 
wszelkiego rodzaju remonty. Solidnie, 
dokładnie, tanio. Tel. �07 9�1 703.

• remoNTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Naprawa rTV Sawicki, K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• proFeSJoNalNY wiZaŻ - makiJa-
Że: ŚlUBNe, dZieNNe, wieCZorowe, 
okoliCZNoŚCiowe. Nowe TreNdY 
makiJaŻU STUdNiÓwkoweGo! Tel. 
7�3 �9� �0�.

• remonty. �0� 9�0 13�.

• wynajem 9 osobowych komfortowych 
busów, kraj – zagranica, ceny umowne. 
Tel. 7�� 3� �� 31.

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268. 

• Remonty, malowanie, szpachlowanie, 
glazura itp. tel. 505 361 971. 

•  Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• BrUk – liN – usługi brukarskie oraz ogól-
nobudowlane. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.pl.

• Tłumaczenia tekstów (prace dyplomo-
we, teksty specjalistyczne, techniczne, 
itp.) z języka angielskiego na polski i 
odwrotnie. Cena tłumaczenia 30 zł za 
stronę a�. przy większej ilości materia-
łu cena do negocjacji. Tel. �0� �00 779, 
�0� ��� �9�; email: tlum@czenia.org.

• wolny pojazd do 1,� t Nowogard 
– Szczecin od �.00 do �.00 i Szczecin 

– Nowogard od 17.30 do ��.00 w dni 
robocze. Tel. �91 ��1 3�1.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. �� 77 ��  333.

• „dUr-daCH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 7� �7�, �9� 0�� �70.

• Transport, przeprowadzki wnoszenie 
– znoszenie. 0696 138 406.

• pieczenie ciast na zamówienie. Tel. 
�91 73� 1��.

• Tipsy żelowe i naturalne, tanio. 
�09 ��� 33�.

• Transport – MAX. 604 963 120.

• Angielski-korepetycje. Gimnazjum, szko-
ła średnia. Tel. 661 209 448.

• Pogotowie komputerowe, pomoc w ob-
słudze, itp. Tel. 516 64 79 23.

• piekę ciasta na zamówienie. �0� 7� �9 
10.

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 66.

•  Usługi hydrauliczne tel. �00 3�� �1�, 
091 39 79 109. 

•  Dachy, podbitki i docieplenia tel. 0669 
320 592. 

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo do-
brych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię panią z wykształceniem geode-
zyjnym. Tel. 091 39 25 900, 886 339 035.

• Młoda dziewczyna poszukuje pracy w 
sklepie. Tel. 606 718 188.

• Zatrudnię recepcjonistkę – kelnerkę w 
hotelu Oskar. Tel. 602 474 266.

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 091 39 21 373, 091 39 
27 122. 

iNNe

• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@
vp.pl

• poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
�0� �7� 90�.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opa-
łowego tel. 091 �1� �� ��, �03 39 93 
��. 

• VaillaNT – części zamienne do pieców 
gazowych c.o. różne, nowe i używane, 
pompy, czujki nagrzewnice. Tel. 0�91 
��� 77�.

• pieCe gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda /dwufunk-
cyjne/ cena 1�00 zł, gwarancja serwi-
sowa. Tel. �91 ��� 77�.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, kuch-
ni wiszące firmy niemieckiej Vail-
laNT, wersja świeczkowa ��0 zł mało 
używane, gwarancja serwisowa. 
�91 ��� 77�.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Informuję, że w związku z akcją  

Tygodnia Pomocy  
Ofiarom Przestępstw  

w dniach 23 lutego 2009 roku  
do 27 lutego 2009 roku od godz. 7.30 do 17.00  

w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie  
odbędą się dyżury prokuratorskie,  

podczas których ofiary przestępstw będą  
mogły uzysakć bezpłatne porady prawne.

Prokurator Beata Belcarska

• elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 3�0 V, małe gabary-
ty, moc 1�-�1 kw, ekonomiczne, ideal-
ne do domku, warsztatu, baru, pubu, 
cena 1�0 zł. 790 ��0 ��0.

• Sprzedam drewno pocięte, w klockach, 
450 zł za przyczepę. Tel. 514 740 538.

• Węgiel – ekogroszek w ilości całopojaz-
dowej 24 tony z dostawą 490 zł brutto. 
Tel. 032 232 27 86, 609 130 302, 783 40 
00 06. 

• renowacja antyków, rzeźbiarstwo – pro-
fesjonalnie. 600 189 093.

• SPRZEDAM PŁASZCZ Z LISA BIAŁEGO I 
KURTKĘ BRĄZ Z TCHÓRZOFRETKI, STAN 
DOBRY, ROZMIAR ŚREDNI, PRZYSTĘPNA 
CENA. TEL 091 39 20 893 PO 18.

• Intarsjowany XIX wieczny stół, 4 krzesła 
sprzedam. 600 189 093.

• Sprzedam Laptop Dell Inspirion 1300, 
procesor Celeron 1,6 GHz, dysk twardy 
60 GB, pamięć RAM 256 MB, nagrywarka 
DVD. Cena 800 zł. Tel. 602 406 601.

•  Sprzedam laptopa HP Compaq nx7400, 
bogate oprogramowanie oryginalne,  
cena 2300 zł, tel 605 522 340.

•  Sprzedam aparat fotograficzny z 
etui FujiFilm s6500 na gwarancji,  
cena 1100 zł, tel 605 522 340.

•  Sprzedam wyprawkę dla dziewczynki 0-3 
miesiące tel. 663 517 778. 

KURKI NIOSKI
odchowane, powyżej 7 tygodni

pełen program szczepień
SPRZEDAŻ OD 17 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

reklama reklama
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 39�07�7, 091 39 �7 �7� 
 tel.kom. �00 �3� 3��

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY od poNiedZiaŁkU do SoBoTY:
Trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), �.10(1-6), 
�.�0(D), 7.00(1-6), 7.��(7), 7.30(7), 7.��(1-6), �.00(1-6), �.�0 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.��(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.30(7),1�.�0(7), 1�.��(1-6), 13.��(D), 13.�0(D), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 
1�.��(1-6), 1�.3�(D), 1�.�0(1-6),17.30(D), 17.�0(D), 1�.3�(D), 
19.1�(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard �.30(1-6), 7.�0(1-6), 7.3�(1-6), �.00(1-6), 
�.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 1�.0�(1-6), 1�.�0(D), 13.00(7), 13.��(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.30(1-6),1�.��(D), 1�.10(D), 1�.1�(D), 17.0�(1-6), 17.��(1-6), 
1�.00(DR), 1�.0�(D), 1�.30(D), 19.00(D), 19.��(D), 19.�0(1-6), �0.1�(D), 
�1.�0(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

informacja pkS 
091 39-�1-��7 lub 091 ��-9�-31�

Nowogard 16.02.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiÓw, Filia NowoGard
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Dekarz, cieśla 
4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych
5. Pracownik produkcji
6. Nauczyciel matematyki

oFerTY praCY Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterow-
anie)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 1��

prZewÓZ oSÓB - romaN BiŃCZYk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

od poNiedZiaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NiedZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

reGUlarNa liNia mikroBUSowa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

regularna linia meTro        tel. �0� �19 �00
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), �.��(FP), �.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.��(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.��(FP), 7.��(FP), 9.3�(L1P), 10.��(L3), 13.�0(L1), 1�.��(L1), 
1�.3�(L1P), 1�.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Halowa Piłka Nożna

Turniej wyzwolenia  
Nowogardu

W najbliższa sobotę 21.02.2009 Zapraszamy wszystkich sympatyków pił-
ki halowej na turniej OLDBOJÓW  z okazji Wyzwolenia Nowogardu który 
odbędzie  się na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr2 przy 
ulicy Bohaterów Warszawy.Turniej rozpocznie się od godziny 10.00.

Do sportowej rywalizacji przystąpią następujące zespoły:
1.Ina Ińsko
2.Mewa Resko
3.Iskra Golczewo
4.ENEA
5.Pracownicy Służb Więziennych 
6.Budowlani -PBO  (organizatorzy turnieju)

Karolina Kubicka

SP 2
Skoczyć wysoko…

W sobotę 14 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się zawody skoku 
wzwyż które miały na celu wyłonienie reprezentacji szkoły w tej  dyscyplinie.

W zawodach brali udział chłopcy jak i dziewczynki z klas IV,V i VI.
Zawodnicy rywalizacje rozpoczęli na wysokości 80cm a później sukcesywnie 

tyczka była podwyższana o 5cm.Najwyżej skoczył uczeń z klasy VI  Giziński 
Hubert uzyskał  wynik 125cm .Każdy z uczestników któremu się nie powiodło 
miał dodatkowo dwie próby.

Klasyfikacja:
Dziewczęta kl.IV
I Miejsce    Kusiak Paulina
II Miejsce   Pabisiak Natalia
III Miejsce  Królikowska Paulina 
Chłopcy kl. IV
I Miejsce    Jaskulski Maciej
II Miejsce   Pertkiewicz Mateusz
III Miejsce  Seroński Mariusz
Dziewczęta kl.V
I Miejsce    Łokaj Karolina
II Miejsce   Latusz Weronika
III Miejsce  Latusz Malwina

Chłopcy kl. V
I Miejsce    Górecki Damian          
II Miejsce   Augustynek Krzysztof   
III Miejsce  Michał  Ludwig
Dziewczęta kl.VI 
I Miejsce    Daćkowska Katarzyna
II Miejsce   Adamczyk Alicja
III Miejsce   Gajda Katarzyna
Chłopcy kl. VI
I Miejsce     Giziński Hubert
II Miejsce    Kot Mateusz
III Miejsce   Marcinkowski Patryk

Uczniowie z klas szóstych którzy 
stanęli na podium będą reprezen-
tować szkołę w zawodach miedzy 
szkolnych które odbędą się w sobo-
tę 21.02.2009 także w Szkole Pod-
stawowej nr2. Wyróżnione osoby 
otrzymały dyplomy a uczniowie klas 
najwyższych medale. 

Zestaw do  skoku wzwyż, a także 
dodatkowy sprzęt sportowy został 
pozyskany przez szkołę od Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki.

Sponsorem  medali była firma Bu-
dowlana „BUDRO” pana Rolanda 
Tomkowskiego

Karolina Kubicka

Sparing Pomorzanina

Kolejne  
zwycięstwo

Świt Szczecin-Skolwin - Pomorzanin 
Nowogard 1:2 (0:1)

Bramki: Maciej Gołdyn, Krystian Mi-
klas

Seniorzy tym razem pokonali piątoligo-
wy Świt Skolwin. Spotkanie odbyło się w Pobierowie na nowym obiekcie 
sportowym ze sztuczną nawierzchnią. Mecz toczył się w szybkim tempie. 
Piłkarze walczyli o każdą piłkę czego efektem była duża liczba fauli z obu 
stron. Pierwszą bramkę zdobył strzałem głową Maciek Gołdyn. Wykończył 
precyzyjną wrzutkę Jakuba Tomporowskiego. Był to efekt presingu pod 
bramką rywali, którzy nie mając wyjścia wybili przed siebie futbolówkę. Świt 
wyrównał po przerwie. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem na 
indywidualna akcję zdecydował się Krystian Miklas. Minął dwóch obroń-
ców i ustalił wynik spotkania. Przed naszym zespołem kolejne ciężkie tre-
ningi oraz gry kontrolne. Już w najbliższą sobotę o godz.13.30 w Szczecinie 
mecz z czwartoligowym Hutnikiem. 

www.pomorzanin.com
opr. LMM

1117-19.02.2009 r. 

Halowa Piłka Nożna

Turniej wyzwolenia 
Nowogardu

W najbliższa sobotę 21.02.2009 Zapraszamy wszystkich sympatyków pił-
ki halowej na turniej OLDBOJÓW  z okazji Wyzwolenia Nowogardu który 
odbędzie  się na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr2 przy 
ulicy Bohaterów Warszawy.Turniej rozpocznie się od godziny 10.00.

Do sportowej rywalizacji przystąpią następujące zespoły:
1.Ina Ińsko
2.Mewa Resko
3.Iskra Golczewo
4.ENEA
5.Pracownicy Służb Więziennych 
6.Budowlani -PBO  (organizatorzy turnieju)

Karolina Kubicka

SP 2
Skoczyć wysoko…

W sobotę 14 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się zawody skoku 
wzwyż które miały na celu wyłonienie reprezentacji szkoły w tej  dyscyplinie.

W zawodach brali udział chłopcy jak i dziewczynki z klas IV,V i VI.
Zawodnicy rywalizacje rozpoczęli na wysokości 80cm a później sukcesywnie 

tyczka była podwyższana o 5cm.Najwyżej skoczył uczeń z klasy VI  Giziński 
Hubert uzyskał  wynik 125cm .Każdy z uczestników któremu się nie powiodło 
miał dodatkowo dwie próby.

Klasyfikacja:
Dziewczęta kl.IV
I Miejsce    Kusiak Paulina
II Miejsce   Pabisiak Natalia
III Miejsce  Królikowska Paulina 
Chłopcy kl. IV
I Miejsce    Jaskulski Maciej
II Miejsce   Pertkiewicz Mateusz
III Miejsce  Seroński Mariusz
Dziewczęta kl.V
I Miejsce    Łokaj Karolina
II Miejsce   Latusz Weronika
III Miejsce  Latusz Malwina

Chłopcy kl. V
I Miejsce    Górecki Damian          
II Miejsce   Augustynek Krzysztof   
III Miejsce  Michał  Ludwig
Dziewczęta kl.VI 
I Miejsce    Daćkowska Katarzyna
II Miejsce   Adamczyk Alicja
III Miejsce   Gajda Katarzyna
Chłopcy kl. VI
I Miejsce     Giziński Hubert
II Miejsce    Kot Mateusz
III Miejsce   Marcinkowski Patryk

Uczniowie z klas szóstych którzy 
stanęli na podium będą reprezen-
tować szkołę w zawodach miedzy 
szkolnych które odbędą się w sobo-
tę 21.02.2009 także w Szkole Pod-
stawowej nr2. Wyróżnione osoby 
otrzymały dyplomy a uczniowie klas 
najwyższych medale. 

Zestaw do  skoku wzwyż, a także 
dodatkowy sprzęt sportowy został 
pozyskany przez szkołę od Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki.

Sponsorem  medali była firma Bu-
dowlana „BUDRO” pana Rolanda 
Tomkowskiego

Karolina Kubicka

Sparing Pomorzanina

Kolejne
zwycięstwo

Świt Szczecin-Skolwin - Pomorzanin 
Nowogard 1:2 (0:1)

Bramki: Maciej Gołdyn, Krystian Mi-
klas

Seniorzy tym razem pokonali piąto-
ligowy Świt Skolwin. Spotkanie odbyło 
się w Pobierowie na nowym obiekcie sportowym ze sztuczną nawierzchnią. 
Mecz toczył się w szybkim tempie. Piłkarze walczyli o każdą piłkę czego 
efektem była duża liczba fauli z obu stron. Pierwszą bramkę zdobył strzałem 
głową Maciek Gołdyn. Wykończył precyzyjną wrzutkę Jakuba Tomporow-
skiego. Był to efekt presingu pod bramką rywali, którzy nie mając wyjścia 
wybili przed siebie futbolówkę. Świt wyrównał po przerwie. Gdy wydawało 
się, że mecz zakończy się remisem na indywidualna akcję zdecydował się 
Krystian Miklas. Minął dwóch obrońców i ustalił wynik spotkania. Przed 
naszym zespołem kolejne ciężkie treningi oraz gry kontrolne. Już w najbliż-
szą sobotę o godz.13.30 w Szczecinie mecz z czwartoligowym Hutnikiem. 

www.pomorzanin.com
opr. LMM
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kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

23.02 br. godz. 16.00
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Informujemy, że 

�� lutego �009 r.
wtorek w godz. �.30 - 9.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Wyszomierz

Pamiętali o dzieciach

Mikołaj, choinka i karnawał – to 
wszystko dla dzieci w Wyszomierzu.

31 stycznia nie był łaskawy – za-
brakło światła i wody. Mimo tego 
organizatorzy dostarczyli dzieciom 
wielu atrakcji. Najbardziej oczeki-
wanym gościem był oczywiście św. 
Mikołaj – nie zawiódł oczekiwań 
– prezentów był pełny wór! Dzieci 
dziękowały recytacjami i popisami 

wokalnymi. Po tych atrakcjach było 
karnawałowo – tańce…

Sołtys i Rada Sołecka dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji imprezy, a dzieci wyrazy 
wdzięczności przekazują sponsorom 
: Firmie Poland FUR Produkction 
z Leszczna i Okna PCV z Gryfina  
Państwu Renacie  i Wiesławowi Poź-
niak.                       Inf. Andrzej Kania
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Sprzedaż części i maszyn rolniczych
Naprawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych

rozdrabniacze do gałęzi
rabat Na maSZyNy rolNicZe 20%
NoWoGarD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 39 27 114 • kom. 0604 24 90 72

Tel. 091 392 16 16
Szczegóły 

na stronie 5

18 lat minęło...

czytaj s. 2

Wyprawa 
„Bosmana” na 
Wileńszczyznę
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Osiemnaście lat minęło...
W dniu 23 lutego mija 18 rocznica przybycia do Nowogardu księdza 

dziekana Grzegorza Zakliki. Składając z tej okazji  z serc naszych płynące 
najlepsze życzenia zdrowia i owocnych, długich lat posługi duszpaster-
skiej dziękujemy za wszystko co Ksiądz zrobił dla nowogardzkiego koś-
cioła, parafii, dekanatu, miasta i ludzi tutaj mieszkających. Bóg zapłać! 

Ks. Grzegorz Zaklina urodził  się 
17 stycznia 1945 r. w Jadwisinie 
pow. Wołomin. Święcenie kapłań-
skie przyjął 24 maja 1969 r. w kate-
drze w Poznaniu. W październiku 
1973 roku przechodzi do diecezji 
szczecińsko-kamieńskiej posłany 
przez ks. abpa Antoniego Barania-
ka razem z dwoma innymi księżmi, 
jako wsparcie dla nowo utworzonej 
diecezji. Pracował jako wikariusz w 
Świnoujściu i w Szczecinie. Pierwsza 
parafia – Sielsko k/Węgorzyna.

Przybył do Nowogardu - z dniem 
23 lutego 1991 r. – mianowany pro-
boszczem parafii i dziekanem deka-
natu Nowogard przez ks. bpa Kazi-
mierza Majdańskiego.

03.12.2005 r. W wyniku podpale-
nia spłonęła wieża kościoła. W cza-
sie pożaru dość znacznie ucierpiał 
cały gmach kościoła, a w szczegól-
ności jego wnętrze.

05.12.2005 r. w ratuszu na spot-
kaniu u burmistrza zawiązał się ko-
mitet odbudowy kościoła, na czele 
którego stanął burmistrz Kazimierz 
Ziemba i proboszcz Grzegorz Zakli-
ka.

To dzięki  umiejętnościom orga-
nizacyjnym, nawiązaniu kontaktów 
w kraju i za granicą oraz pełnemu 
poświęceniu  się w sprawie  odbudo-
wy już po roku kościół praktycznie 
został  odnowiony. Wieża już jest na 
etapie ukończenia odbudowy. Koś-
ciół ma odrestaurowaną ambonę, 
odnowione wnętrze, nowe dzwony, 
nowy zegar i na ukończeniu są już 
nowe organy. Ciągle trwają prace or-
ganizacyjne gromadzenia środków 
finansowych na odrestaurowanie 
ołtarza. Te wszystkie  prace zostały 
wykonane dzięki społeczności no-
wogardzkiej naszego miasta i miesz-
kających poza Nowogardem w kraju 
i za granicą. To wielka umiejętność 
organizacyjna i prawdziwa posta-

wa kapłańska spowodowała, że no-
wogardzianie są zdolni do wielkich 
czynów.

Za dokonanie prawdziwie niemoż-
liwych czynów w tak krótkim czasie 
- prac renowacyjnych, umiejętności 
konsolidowania ludzi dobrze życzą-
cych naszemu miastu oraz niena-
gannej postawie człowieka czynu i 
członka Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej oraz za za-
sługi w promowaniu Ziemi Nowo-
gardzkiej został wyróżniony „LAU-
REM CISOWYM 2006”. Na laurach 

nie spoczął. Praktycznie przywró-
cił świetność naszemu kościołowi. 
Mimo nawału prac przy odbudowie 
świątyni znajduje czas na spotykanie 
się z ludźmi potrzebującymi, z myślą 
o nich organizuje Caritas. Cały czas 
ukazują się „Poszukiwania” - ewene-
ment na skalę całej diecezji.

Żyje problemami miasta – jest za-
wsze tam, gdzie są ważne wydarze-
nia, nawet te całkowicie świeckie.

Przypominając 18 rocznicę posłu-
gi księdza Grzegorza w naszej parafii 
i dekanacie dziękujmy Panu Bogu za 
to, że dał nam tak oddanego sprawie 
duszpasterza i godnego szacunku 
człowieka – przewodnika przez me-
andry żywota.

Red.

Kto patronem Nowogardu
Przewodniczący  
Rady Miejskiej sonduje…

W „Dzienniku Nowogardzkim” nr 10 (piątek, 6 lutego br.) zaprezentowaliśmy 
obszerny materiał pogłębiający propozycje parafian kościoła pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego  by 700-lecie Nowogardu uczcić ustanowieniem patrona dla miasta. 
Parafianie w piśmie do Przewodniczącego Rady proponują właśnie patrona parafii 
na patrona Nowogardu.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Krywania poważnie traktuje 
wniosek podpisany przez proboszcza 
Kazimierza Łukjaniuka i na stronie 
internetowej UM zwraca się do miesz-
kanców Gminy o propozycje i opinie w 
tej sprawie:

„Szanowni Państwo, obchodzony 
jubileusz nadania praw miejskich jest 
znakomitym przyczynkiem do budo-
wania tożsamości lokalnej i poczucia 
wspólnoty samorządowej. Budowa ta-
kiej tożsamości jest szczególnie ważna 
na obszarach ziem odzyskanych, na 
których dominuje ludność napływowa, 
wciąż poszukująca wspólnych korzeni. 
Warto zastanowić się, czy do budowa-
nia wzajemnych więzi nie należałoby 
zasięgnąć pomocy patrona miasta. 
 Mieć kogoś za patrona, to znaczy li-
czyć na niego i na nim się opierać. 
Mieć kogoś za patrona, to umieć od-
czytywać dziś z niego model własnej 

postawy życiowej. Dostrzegać te ele-
menty jego tożsamości i działalności, 
które przetrwały próbę czasu. Odna-
leźć w nich sprawdzone motywy dla 
własnych wyborów i postanowień. 
Patronowie - ci których opiece się po-
wierzamy i których bierzemy za wzór 
- to najczęściej święci i błogosławieni. 
Propozycję ustanowienia patrona mia-
sta Nowogard zgłosiła już parafia p.w. 
św. Rafała Kalinowskiego. Jestem bar-
dzo ciekawy Państwa opinii na temat 
potrzeby ustanowienia patrona miasta 
i podanie ewentualnej kandydatury na 
patrona.

Swoje opinie można przekazać do 
Biura Rady, pok. nr 7 w ratuszu, bądź 
na adres email przewodniczacy@no-
wogard.pl”

My ze swej strony udostępniamy tak-
że swoje łamy - wypowiedzi i propozy-
cje Czytelników będziemy publikować

LMM

Mija już 18 lat sprawowania posługi duszpaster-
skiej w dekanacie Nowogard przez ks. Grzegorza 
Zaklikę. Z tej okazji serdeczne podziękowania za 
dotychczasowe osiągnięcia i najszczersze życzenia 
zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności 
na trudnej drodze kapłaństwa 

składają Teresa i Franciszek Karolewscy
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b i U r e X
stemple  

i pieczątki
Nowogard, ul. 700 lecia 13

Zatrudnię do pracy
BLACHARZA 

SAMOCHODOWEGO
na dobrych warunkach
tel. 091 39 20 303

605 276 271

Sesja Rady Powiatu
W czwartek, 26 lutego, o godzi-

nie 12.00 rozpocznie się XXII Sesja 
Rady Powiatu.

Najważniejsze punkty porządku 
obrad to:

Koncepcja funkcjonowania KRS 
„Fala” w Goleniowie:                

a)   stanowisko Zarządu, 
b)   stanowiska Komisji.
1. Przyjęcie Wieloletniego Planu 

Finansowego Powiatu Goleniow-
skiego na lata 2009-2015: 

a)   stanowisko Zarządu, 
b)   stanowiska Komisji,
c)   podjęcie uchwały.
2. Sprawozdanie z działalności  

Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów w Goleniowie za rok 2008.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zadań, na które prze-

znacza się środki Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych,

b) wyrażenia zgody na złożenie 
wniosku o wygaszenie trwałego za-
rządu do nieruchomości stanowią-
cej własność Powiatu, 

c) wyrażenia zgody na złożenie 
wniosku o wygaszenie trwałego za-

rządu do nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Goleniowskiego, 

d) wyrażenia zgody na złożenie 
wniosku o wygaszenie trwałego za-
rządu do nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Goleniowskiego, 

e) udzielenia z budżetu Powiatu 
Goleniowskiego na 2009 r. dotacji 
celowej dla Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Powiatowego w Gole-
niowie,

f) zatwierdzenia projektu planu fi-
nansowego Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym na 2009 r.,            

g) zamiaru likwidacji Technikum 
Rolniczego w Maszewie  wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Maszewie, 

h) zmiany budżetu Powiatu Gole-
niowskiego na 2009 rok i zmienia-
jąca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Goleniowskiego na 
2009 r. 

4. Blok informacyjny:
a)   sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu między sesjami, 
b)   informacje Przewodniczącego 

Rady Powiatu.
Opr. LMM
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Przyjęli szkaplerz…
W dniu 16 lutego, o godz. 18.00 została odprawiona msza św. w intencji 

przyjmujących szkaplerz. Podczas mszy św. tym, którzy pragnęli go nosić 
i zapisali się na listę w zakrystii, zostały nałożone wcześniej przygotowa-
ne szkaplerze. Przyjmujący szkaplerz zobowiązuje się czcić Matkę Bożą, 
naśladować Ją i codziennie odmawiać wyznaczoną modlitwę do Matki 
Bożej w intencji wszystkich noszących karmelitański szkaplerz. 

Organizując w tym właśnie dniu przyjęcie do szkaplerza nawiązano do 
święta Matki Bożej Szkaplerznej, które ma miejsce 16 lipca. Jeżeli tyl-
ko nic nie będzie stało na przeszkodzie, to 16 każdego miesiąca noszący 
szkaplerz spotykać się będą podczas wspólnej modlitwy.

Wielkim czcicielem szkaplerza był Jan Paweł II, który przyjął szkaplerz 
w dniu swojej I Komunii św. i nosił go przez całe życie.

Historia: Do XIII wieku szka-
plerz służył jako ochrona habitu w 
czasie pracy. Od połowy XIII w., to 
jest od wizji św. Szymona Stocka, 
generała karmelitów, szkaplerz stał 
się znakiem opieki Matki Bożej nad 
zakonem, a zarazem źródłem przy-
wilejów i nową formą pobożności 
maryjnej w całym Kościele.

Laikat : Dla osób świeckich wpro-
wadzono do użytku małe szkaplerze. 
Zmniejszona wersja szkaplerza kar-
melitańskiego (lub brązowego) skła-
da się z dwóch małych prostokątów 
sukiennych (najczęściej wełnianych) 
związanych dwiema tasiemkami. 
Nosi się go tak, że jedna część leży 

na piersiach, a inna część na plecach 
wiernego. Kolorem szkaplerza kar-
melitańskiego może być każdy od-
cień brązu lub czarny. Obrazki lub 
symbole nie są potrzebne, ale często 
można je spotkać na szkaplerzach. 
Istnieją też inne szkaplerze przezna-
czone dla świeckich, najczęściej są 
związane z pewnym zakonem, jed-
nakże szkaplerz karmelitański zdo-
był największą popularność. Choć w 
pierwotnym zamyśle powstał on dla 
osób świeckich, to mogą go również 
nosić księża i członkowie innych za-
konów.

Obrzęd nałożenia: Szkaplerz 
brązowy musi być nałożony przez 

upoważnioną osobę przy zachowa-
niu zatwierdzonych obrzędów. Od 
1996 roku każdy ksiądz czy diakon 
katolicki może nałożyć go wierne-
mu, który chce otrzymać szkaplerz. 
Po modlitwie za pomocą dowolnej 
modlitwy maryjnej następuje nało-
żenie szkaplerza tak, jak ma być no-
szony: jedna część na piersiach, dru-
ga zaś na plecach. Jeżeli okoliczności 
za tym przemawiają, to szkaplerz 
może być nałożony tylko na ramię. 
Obecnie w Polsce jest sto kilkadzie-
siąt bractw szkaplerznych, głównie 
przy klasztorach karmelitańskich. 
Wpisanie do jednego z nich jest jed-
nak dobrowolne.

Medalik szkaplerzny: Od 1910 
r. został wprowadzony do użytku 
przez papieża Piusa X medalik szka-
plerzny. Przedstawia z jednej strony 
Najświętsze Serce Jezusa, a z drugiej 
obraz Najświętszej Maryi Panny. 
Medalikiem tym można zastąpić 
szkaplerz sukienny po otrzymaniu 
go z rąk księdza lub diakona. Powin-
no się go nosić na szyi, a nie np. w 
kieszeni.

Uwagi: Szkaplerz sukienny, jak i 
medalik można na krótko zdjąć bez 
utraty związanych z nim odpustów i 
obietnic. Jeżeli ktoś nie nosi szkaple-
rza przez dłuższy czas, w tym czasie 
nie zyska odpustów szkaplerznych. 

Jeżeli chce ponownie praktykować 
nabożeństwo szkaplerzne, nie musi 
znowu przechodzić przez obrzęd 
nałożenia, wystarczy noszenie szka-
plerza. Jeżeli szkaplerz sukienny 
niszczeje, nowy szkaplerz nie musi 
być ani nałożony, ani poświęcony, 
ponieważ jest habitem. Jak wszyst-
kie dewocjonalia zatwierdzone 
przez kościół katolicki może być on 

poświęcony.

Przywileje szkaplerza karmeli-
tańskiego:

- Kto umrze odziany Szkaplerzem 
świętym, nie zostanie potępiony. 

- Noszący(a) Szkaplerz jako 
czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia 
sobie Jej opiekę co do duszy i   ciała 
w tym życiu i szczególną pomoc w 
godzinie śmierci. 

- Każdy(a), kto pobożnie nosi 
Szkaplerz święty i zachowuje 
czystość według stanu, zostanie 
wyprowadzony(a) z czyśćca osobi-
ście przez Matkę Bożą w pierwszą 
sobotę po swej śmierci. 

- Ci którzy należą do Bractwa 
Szkaplerznego są duchowo złączeni 
z zakonem Karmelitańskim i mają 
udział w jego duchowych dobrach 
za życia i po śmierci, a więc; we 
Mszach świętych, Komuniach świę-
tych, umartwieniach, modlitwach, 
postach, itp. 

Wszystkie te słowa wypowiedziała 
sama Matka Boża podczas wizji św. 
Szymona Stocka.

Opr. LMM

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej’’Zdrowie’’
zaprasza wszystkie AMAZONKI  

z NOWOGARDU i OKOLIC
na spotkanie przy kawce(herbatce)

-charakter spotkania zapoznawczy,organizacyjny
-cel-utworzenie klubu AMAZONEK

Spotkanie odbędzie się dnia 25.luty 2009r.(środa) godz.17.00 
w świetlicy budynku

laboratorium przy szpitalu w Nowogardzie.PRZYJDŻ DO 
NAS-NIE BĘDZIESZ SAMA -CZEKAMY NA CIEBIE

    Prezes Fundacji Lidia Bogus

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej ‘’Zdrowie’’

informuje że dnia 
28-lutego-2009 

organizuje wyjazd 
do Centrum Radiologii 

i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje 

na Bezpłatne  
Profilaktyczne Badanie Piersi

Oferta składa się z kompleksowej porady;
- badanie mammograficzne piersi

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Panie zainteresowane badaniem uzyskają szczegółowe informacje pod-
czas rejestracji prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejo-
nowy w Nowogardzie w godzinach 8.30-14.00 tel.091-39 21 356 i Lidię 
Bogus od 14.00-18.00 tel 0505393636. Jedyny koszt jaki ponosi uczest-

niczka programu to 5 zł.na wsparcie nowogardzkiego szpitala.
Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Z okazji 

60 urodzin 
i imienin 

Mirkowi 
GRADZIK 

dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, uśmiechu 

na co dzień 
życzą rodziny: 

Jedynak, Gawłowscy, 
Bartkowiak, Gadzińscy

ŻycZeNia

Dzień otwarty w SP 3 
Dnia 18 lutego 2009 r. Szkołę Podstawową nr 3 odwiedzili przyszli uczniowie 

klas pierwszych i zerowych wraz z rodzicami. Podczas dnia otwartego mogli 
oni zapoznać się z przyszłymi wychowawcami klas I p. Bogumiłą Olejnik i p. 
Iwoną Wiśniewską oraz z wychowawcą grupy „0” p. Marzanną Kijowską. Dzie-
ci mogły uczestniczyć w krótkich zajęciach przygotowanych przez nauczycieli a 
także poczuć się prawdziwymi  uczniami, którymi staną się już  od pierwszego 
września. Mamy ogromną nadzieję, że będą się wtedy czuli tak samo swobod-
nie i śmiało, jak w tym wyjątkowym dniu, a nauka w szkole będzie dla nich 
przyjemnością. 

Dyrektor szkoły Piotr Kazu-
ba podczas prezentacji multime-
dialnej zapoznał Rodziców z ofer-
tą szkoły mówiąc między innymi: 
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowo-
gardzie dobrze uczy każdego ucznia, 
ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i 
rozumieć świat, rozwija społecznie, 
uczy wrażliwości, pomaga uwierzyć 
w siebie, tworzy dobry klimat  przy-
gotowując do przyszłości. Jest to moż-

liwe dzięki wykwalifikowanej kadrze 
pedagogicznej, stałemu doskonaleniu 
metod pracy i aktywizacji uczniów.  
Liczne zajęcia pozalekcyjne, na których 
uczniowie rozwijają zainteresowania, 
przygotowują do konkursów przed-
miotowych, sprawdzianów, zawodów 
sportowych.  Na terenie szkoły działają 
organizacje społeczne. Współpracuje-
my z innymi szkołami i instytucjami. 
Organizujemy wiele imprez, zabaw i 
uroczystości. Są przedstawienia tea-
tralne, koncerty muzyczne, wycieczki 
krajoznawcze i wyjazdy na basen.  
Naszą chlubą jest budynek szkolny. 
Posiadamy 16 sal lekcyjnych. Bieżące 
remonty, systematyczna modernizacja 
i konserwacja sprawiają, że w szkole 
jest czysto i ładnie. Wymienione zostały 
drewniane okna i wykonano renowację 
parkietu w klasach. Duże, przestron-
ne korytarze dają poczucie swobody i 
bezpieczeństwa. Wielka hala sportowa 
pozwala na organizację różnych zawo-
dów i imprez.  Biblioteka jest wyposa-
żona w bogaty księgozbiór. Nowoczesna 
pracownia komputerowa ma dostęp do 
Internetu.  W szkole jest sklepik i duża 

stołówka, w której uczniowie mogą 
zjeść obiad. Świetlica zapewnia ucz-
niom opiekę przed i po lekcjach. Szkoła 
oferuje stałą opiekę pedagoga i pielęg-
niarki. Obszerny teren przylegający 
do szkoły jest ogrodzony. W grudniu 
zakończony został remont placu przy 
szkole. Stare płyty chodnikowe zostały 
wymienione na kostkę brukową .  Dba-
my o zieleń wokół szkoły. Nasz priory-
tet to nauka, sport i kultura. Przygoto-

wujemy się do nadania szkole imienia 
„Polskich Olimpijczyków”  i sztandaru 
szkoły. Rozpocznie się budowa boiska 
„Orlik” na pobliskim terenie. Będzie to 
wspaniałe zwieńczenie  dwudziestolet-
niej historii szkoły. Posiadamy stronę 
internetową  www.sp3nowogard.re-
publika.pl na której znajduje się więcej 
informacji.

LMM 

SP 4 - os. Bema

Wizyta studentów z Holandii
W Nowogardzie gościliśmy grupę studentów z Uniwersytetu Wegeningen 

z Roterdamu - młodzież z wielu kontynentów. W trakcie wizyty egzotyczni 
studenci odwiedzili m.in. Szkołę Podstawową nr 4. Organizatorzy spotkania 
– Wiesław Buczyński, Małgorzata Początek, Renata Lisowska i Elżbieta 
Troczyńska dołożyli wszelkich starań, aby wspólnie spędzone popołudnie 
na długo zostało w pamięci uczniów i nauczycieli.

Spotkanie rozpoczęło się miłym 
akcentem artystycznym – przedsta-
wieniem „Eko – Kapturek” przygo-
towanym przez w/w Panie. Spektakl 
sprowokował gości do wspólnej za-
bawy i stał się płaszczyzną integracji 
działań ekologicznych.

Młodzi przedstawiciele Europy 
Zachodniej mieli także możliwość 
obejrzenia naszych sal lekcyjnych, 
gabinetów, pracowni komputero-
wej i sali gimnastycznej – byliśmy 

dumni, że im się bardzo podobało. 
Wspólne zwiedzanie szkoły wytwo-
rzyło bardzo przyjazną atmosferę  i 
możliwość zbliżenia kulturowego obu 
grup młodzieży. Podczas wymiany 
doświadczeń okazało się, że mamy 
wspólny cel ekologiczny – ochronę 
przyrody.

Było naprawdę przyjemnie – a 
przecież spotkaliśmy ludzi z bardzo 
odległych od nas stron świata.

Inf. własna

Na ratunek dzieciom w Kongo
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie aktywnie włączyła się do akcji  

UNICEF „Na ratunek dzieciom w Kongo”. Akcja trwała od 01.12.2008r. do 
31.01.2009r. W tym czasie w szkole zorganizowano szereg imprez, których 
celem była zbiórka pieniędzy dla dzieci z Konga. „Nieformalna grupa poety-
cka” działająca w szkole, we współpracy z Samorządem Uczniowskim przy-
gotowała „Teatralne Zaduszki”, w których występowały dzieci z naszej szko-
ły. Odbyły się liczne kiermasze świąteczne, z których dochód również prze-
kazany był na dzieci z Konga. W całą akcję włączyła się parafia pw. WNMP 
i dzięki wsparciu ks. proboszcza Grzegorza Zakliki w czasie mszy roratniej  
za SP Nr 1 były zbierane datki, również przekazane na ten cel. Dzięki ks. 
proboszczowi G. Zaklice odbyła się również akcja „Kolędnicy”, w której to 
dzieci zbierały pieniądze od mieszkańców Nowogardu. W całą akcję moc-
no zaangażowało się koło misyjne, działające w szkole, prowadzone przez 
s. Liliannę. Nauczyciele przeprowadzali lekcje dotyczące sytuacji dzieci w 
Kongo. Zebrane pieniądze, w kwocie 1740 zł., zostały przekazane na konto 
UNICEFU. Przeliczając naszą kwotę 1740 zł. można zaszczepić 3500 dzieci 
lub 2140 dzieciom podać specjalny  posiłek  „Plumy Nut”. Nasza szkoła ma 
nadzieję, że dzięki takim akcjom  uwrażliwiliśmy naszą społeczność ucz-
niowską na biedę i krzywdę innych dzieci. Koordynator całej akcji Anna 
Szymańska w szczególności chciała podziękować za pomoc w zbiórce pie-
niędzy ks. proboszczowi G. Zaklice, s. Liliannie, opiekunom SU Pani Róży 
Górczewskiej i Marcie Ziółkowskiej oraz wszystkim dzieciom, które brały 
udział w akcji „Na ratunek dzieciom w Kongo”.

Inf. wlasna                                                                                                                
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reklama reklama

W obiektywie Jana korneluka  - rozwiązanie foto-zagadki

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Poprawne odpowiedzi na fotozagadkę nadesłało do nas (różnymi sposobami) dziesięcioro Czytelników: Zdzisław Labocha, Maria Lomka, Tadeusz Kozieł, 
Dorota Bondarowicz, Kacper Leja, Józef Dobruchowski, Franciszek Tarczykowski, Zofia Jeziorska,Urszula Krawczyk i Ryszard Mroczko. Zdjęcie wykonano 
z pomostu jednego ze zbiorników stawianych przez firmę REM w miejscu dawnej „krochmalni”. Były także odpowiedzi błędne sytuujące fotografa na stacji 
ORLEN i na wieży ciśnień. W wyniku losowania nagrody w postaci prenumeraty „DN” na miesiąc marzec otrzymują: Zofia Jeziorska,  Józef Dobruchowski 
i Tadeusz Kozieł. Płytę ufundowaną przez Jana Korneluka otrzymuje  Zdzisław Labocha (płyta do odbioru w redakcji).

Gratulujemy!

SP Błotno

„W świecie książek  
i dziwów”

     

W dniu 12.02.2009r. w bibliotece 
Szkoły Podstawowej w Błotnie odbyła 
się uroczystość pasowania na czytel-
nika uczniów klasy I. Uroczystość ta 
organizowana jest co roku po feriach 
zimowych. Do tego czasu dzieci powo-
li wrastają w społeczność uczniowską, 
poznają najbliższe otoczenie, szkołę i 
kolegów. Uczniowie znają już cały al-
fabet, potrafią czytać i są już gotowi na 
bliższe kontakty z książką.

W zorganizowaniu imprezy poma-
gali uczniowie kl. IV, którzy pod kie-
runkiem Alicji Bartosik przygotowali 
inscenizację pt: „W świecie książek       i 
dziwów”, wcielając się w różne baśnio-
we postacie.

W trakcie uroczystości panowała 
miła atmosfera podczas której, młodzi 

czytelnicy poznali bibliotekę i jej zbio-
ry, regulamin i zasady poszanowania 
książek a także pochwalili się swoją 
wiedzą o książkach rozwiązując krzy-
żówkę i zagadki.

Najważniejszym jednak momentem 
całej uroczystości, było pasowanie 
wszystkich uczniów kl. I na „rycerzy 
książek”. By podkreślić tak ważne wy-
darzenie w życiu klasy, wychowawca 
i uczniowie otrzymali pamiątkowy 
dyplom, plakat przypominający o 
prośbach książki, godzinach otwar-
cia biblioteki oraz piękne zakładki do 
książek.

Pierwsza wizyta najmłodszych czy-
telników zakończyła się samodzielnym 
wypożyczeniem wybranej książki.

Alicja Bartosik
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Podróże w czasie
Już po raz drugi uczestniczyłam w organizowanym przez Franka Karo-

lewskiego pokazie zdjęć dawnego Nowogardu. Jestem pod wrażeniem. 
Zdjęcia przedstawiają miniony czas: ludzi, których nie ma, zakłady pra-

cy, ulice, domy. Przesuwające się klatki z obrazami przenoszą nas jak w 
transie do epoki, w której byliśmy, dorastaliśmy. Znane ulice pokryte bru-
kiem, domy nisko i zwięźle przy sobie budowane - to dziś już tylko wspo-
mnienie. A przy tym komentarze ludzi, którzy tu byli pierwsi i to wszystko 
jeszcze pamiętają - Pan Kąkolewski, Pan Dżugała. W środę 18 lutego p. 
Karolewski prezentował Zakład Karny. Z mojego balkonu widzę go jak na 
dłoni, ale jak mało o jego historii wiem. Na pokazie historię tę przekazy-
wali Ci co najwięcej wiedzą - Pan Rzecznik Zakładu Karnego, Pani H. An-
drzejewska, Pan Karolewski - przy każdym zdjęciu obszerny komentarz.

Zdjęcia ukazały nam to, czego nie możemy zobaczyć, to co kryje się za 
murami. A jest naprawdę co oglądać. Czas przeznaczony na pokaz to go-
dzina. Ta godzina przenosi nas w przeszłość, odświeża dawne dni, przypo-
mina to co bezpowrotnie usunięte z krajobrazu miasta. I choć Nowogard 
dziś coraz piękniejszy, to tamte czasy brukowanych ulic, drewnianych do-
mów, wąskich uliczek są bezcennym wspomnieniem okresu naszego dora-
stania. Na następne spotkanie Pan Karolewski zaplanował temat „Szkoły, 
nauczyciele i uczniowie”. Ponieważ ma bogatą filmotekę na pewno zo-
baczymy naszych nauczycieli, koleżanki i kolegów ze szkół. Tych spotkań 
będzie wiele bo temat się nie kończy.Tyle jest do obejrzenia. Smutne jest 
tylko to, że nie ma na tych spotkaniach wielu ludzi. Brak zainteresowania 
młodzieży. A opowieść o przeszłości, która się przewija na zdjęciach jest 
czymś co trudno opisać. Jest to dla mnie podróż w miniony, ale piękny czas. 
I za to dziękuję Frankowi.  

Z pozdrowieniami 
J.Cichecka

SP 1

Uczniowie w… tropikach!

W dniu 11.02.2009 r. uczniowie 
klasy VIa - dzięki wychowawcy p. 
Piotrowi Kędzi - pojechali na Tropi-
cal Island- tajemniczą wyspę w oko-
licach Berlina. 

Niemożliwe ? A jednak... Już rano 
w pośpiechu i nieco zaspani ruszyli 
w podróż  autokarem na wyzwa-
nie przygody, paszporty w dło-
niach i cała naprzód!  
Na miejscu czekało tak 
wiele atrakcji, że wszy-
scy natychmiast odna-
leźli swe siły witalne; 
pływali, pluskali i nur-
kowali w niezliczonej 
liczbie basenów, mórz i 
oceanów. Co niektórzy 
odbyli nawet podróż 
w nieznane balonem...  
a co odważniejsi zali-
czyli zjazd z jednej z 
największych zjeżdżali 
wodnych w Europie. W 
międzyczasie by nie tracić sił i ocho-
ty do zabawy, napełniali brzuszki 
wszelakimi smakołykami, które 
można było zdobyć na wyspie. Na 
koniec szaleńcze zakupy w okolicz-

nych sklepikach i szczęśliwi, aczkol-
wiek wykończeni wrócili do Polski.  
To był naprawdę niesamowity wy-
jazd. Udało sie połączyć aktywny 
wypoczynek z chwilą relaksu, zaba-
wy w wodzie z „leniuchowaniem” 
na plaży a także zobaczyć ciekawe 
miejsca i „przetestować” swe umie-
jętności językowe.

Dziękujemy wychowawcy oraz 
opiekunom Paniom A. Ziółkowskiej 
i R. Szymańskiej. Mamy nadzieję na 
szybką powtórkę.

Inf własna

Plaga kłusownictwa
W okolicach wysypiska śmieci 

w Słajsinie znaleziono martwego 
dzika. Zwierze ginęło w męczar-
niach usiłując uwolnić uwięzioną 
nogę. Około 80 – cio kilogramowy 
dzik padł łupem kłusownika, który 
zastawił wnyki. „Ludzie nie zdają 
sobie sprawy, że zwierzę może być 
zarażone włośniem. Zwierzęta, 
które żerują w okolicach śmietni-
ska mogą roznosić również groźne 
choroby. Kłusuje się 
przeważnie z biedy. 
Złapane we wnyki 
zwierzęta usiłują się 
uwolnić, urywając 
sobie kończyny. Jest 
to po prostu męczar-
nia dla zwierzęcia, 
a dla ludzi zagroże-
nie chorobą.” - mówi 
Henryk Grygowski 
z Koła Łowieckiego 
„Ryś”. Z kolei Nad-

leśniczy Tadeusz Piotrowski twier-
dzi, że na naszym terenie zjawisko 
kłusownictwa nie występuje ze zbyt 
dużym nasileniem. Jego powodem 
przeważnie jest bieda, ale też tradycje 
rodzinne. Jednak rokrocznie koła 
łowieckie, straż leśna i uczniowie 
szkół angażują się w akcję poszuki-
wania wnyków, zastawionych przez 
kłusowników.

Ewa Dziwisz
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Sprzedaż drewna 
opałowego i odpadów 
tartacznych iglastych

Zapewniamy transport
Tel. 509 930 161

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271

KOMINKI – SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

OFERUJEMY:
− wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym firm polskich oraz wszystkich europejskich
− piecyki i piece ogrzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
− wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane indywidualnie
− system kominowy „MARYWIL”
− wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej dobrane do kształtu przewodu wraz z montażem
− materiały montażowe do kominków i zabudów
− przeglądy i remonty kominków, wymiana szyb i uszczelek
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm „JOTUL”, „LECHMA”,”MCZ”, 
„PAMA”
Oferta specjalna przy zakupie pieców – transport oraz podłączenie do przewodu 
kominkowego na terenie województwa bezpłatnie.

Kontakt: e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl, www.kominki.nowo.pl
tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep z kominkami – otwarty pn – pt 9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

Czy Twoje serce jest zdrowe? 
ZBADAJ – póki nie jest za późno!

Nieinwazyjne badanie serca najnowszą metodą opracowaną przez Spe-
cjalistów Instytutu Badań Fizykomedycznych w Poznaniu oraz kompu-
terowe badanie stanu zdrowia, zaburzeń energetycznych organizmu me-
todą Y. Ryodoraku. Komputerowe badanie składu masy ciała pomocne w 
kuracji odchudzającej i zaburzeń przemiany materii. 

Badanie płatne wraz z konsultacją
Zapraszamy do gabinetu w Dziwnowie  

ul. Kochanowskiego 2
Informacja: tel. kom. 0600 984 803, 0693 424 386

http:www.cooperation.info.pl

Zatrudnię 
fryzjera/kę
Tel. 607 407 240

Zarząd Powiatu w Goleniowie 
ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych 

na realizację zadania publicznego 
w dziedzinie pomocy społecznej 

w zakresie opracowania i wdrożenia programu pomocy 
dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Oferty należy 
składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Go-
leniowie, ul. Pocztowa 43, w pokoju nr 304 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 27 lutego 2009 r. do godziny 
15.30. Szczegółowe informacje o konkursie opublikowane są 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
w Starostwie Powiatowym w Goleniowie z siedzibą przy ul. 
Dworcowej 1. ( www.powiat-goleniowski.pl )
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Nowogardzka wyprawa 
na Wileńszczyznę

przegraliśmy również 4:1 z drużyną 
„BAŁTYK” Kaliningrad z Rosji, w 
tym spotkaniu byli zdecydowanie 
lepsi. Trzeci mecz zagraliśmy z „MO-
TOREM” Lublin i tutaj my byliśmy 
faworytem, szybko prowadziliśmy 
2:0 i lekceważąc przeciwnika (każdy 
chciał strzelić gola), w efekcie trzy 
kontry Lublinian i przegraliśmy 3:2. 
Ostatni mecz był bardzo wyrówna-
ny, graliśmy z silną drużyną rosyjską 
ze Smoleńska, strzelaliśmy w słupki, 
poprzeczki, a końcówce straciliśmy 
gola i przegraliśmy 1:0. Po turnieju 
odbył się bankiet przy suto zastawio-
nych stołach, gdzie wręczano oka-
załe metrowe puchary zwycięzcom, 
wśród których były nasze panie (9 
osób), które otrzymały duże ilości 
kwiatów. Organizatorzy byli  tak 
zachwyceni naszą ekipą, że w trybie 

pilnym ściągnęli kapelę cygańską, 
która przygrywała do tańca. Po kilku 
godzinach przyjechały tancerki, które 
miały konkurować z naszymi pania-
mi, ale do tego nie doszło bo byliśmy 
już bardzo zmęczeni i wróciliśmy do 
Niemenczyna na ostatni nocleg.

Chęć przyjazdu na MISTRZO-
STWA EUROPY TAXI do Nowo-
gardu wyraziło 7 drużyn, po jednej 
seniorów i weteranów (ukończone 
50 lat) i 5 oldbojów. Chciałbym po-
dziękować Wydziałowi Promocji, 
jak i Browarowi „BOSMAN” Szcze-
cin za wyposażenie naszej drużyny 
w odpowiednią ilość gadżetów oraz 
wszystkim uczestnikom za swój ak-
tywny udział, co stworzyło wspaniały 
klimat naszego wyjazdu.

Andrzej Szafran

W środę 11 lutego o godz:19:00, 
wyruszyła z Nowogardu na Litwę 
16-osobowa ekipa klubu sportowego 
„BOSMAN” Nowogard. Trzy godziny 
później pięciu naszych członków wy-
jechało z Gryfic, w sumie było nas 21 
osób. W czwartek o godz: 11:00 czasu 
litewskiego spotkaliśmy się koło Za-
mku Koweńskiego w Kownie z prze-
wodniczką, która przyjechała z Wil-
na, żeby nas oprowadzić po Kownie.

Warunki pogodowe były bardzo fa-
talne, ale dwie godziny intensywnego 
zwiedzania dostarczyło nam dużo 
wrażeń i wiedzy o Kownie. O godz. 
15:00 wyruszyliśmy w 100 kilome-
trową podróż do Wilna żeby zdążyć 
na mecz towarzyski w piłkę nożną z 
Oldbojami FK „GRANITAS” Wilno. 
Po przyjeżdzie na miejsce doznaliśmy 
szoku. Jechaliśmy na dużą halę z obu-
wiem na parkiet, a hala ze sztuczną 
trawą była większa od naszego sta-
dionu. Płyta podzielona była siatka-
mi na cztery boiska piłkarskie.

Zagraliśmy z kolegami z Wilna 2 x 
30 minut po 7 zawodników - typowy 
sparing. Do przerwy wygrywaliśmy 3 
bramkami, a cały mecz przegraliśmy 
5 bramkami.

 Hitem okazał się nasz klub kibica, 
byli to wszyscy nie grający „nasi” z klu-
bu „Bosman” zaopatrzeni w koszulki 
biało-czerwone szaliki, czapeczki, fla-
gi, każdy posiadał gwizdek, mieliśmy 
ze sobą także bęben. Po zakończeniu 
meczu Litwini zaprosili nas do jednej 
z sal (a było ich kilkadziesiąt)na ban-
kiet, gdzie poznaliśmy się i  wymie-
niliśmy gadżetami, itd. Wieczorem 
wyjechaliśmy  na pierwszy  nocleg do 
Niemenczyna (polskie miasteczko 20 
km od Wilna), gdzie naszym kolegą 

jest Dyrektor Domu Kultury i ma ho-
telik. W piątek z samego rana nasza 
delegacja w składzie: Burmistrz Cho-
ciwla, Burmistrz Golczewa, nowo-
gardzki biznesmen Stanisław Osaj-
da i ja udaliśmy się na spotkanie ze 
Starostą Niemenczyna. Po spotkaniu 
wyjechalismy na zwiedzanie Wilna, 
a kolega Stasiu Osajda udajął się na 
spotkanie biznesowe do Ministerstwa 
Obrony Litwy, które okazało się suk-
cesem i nawiązaniem owocnych kon-
taktów. Po spotkaniu kontynuował z 
nami zwiedzanie Wilna. Obowiązko-
wo zwiedziliśmy Cmentarz na Rossie, 
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
polskie kościoły, cerkiew, itd. Wieczo-
rem udaliśmy się na drugi nocleg do 
Niemenczyna. W sobotę rano udali-
śmy się na opisaną już halę na turniej 
piłkarski Oldbojów. Już od początku 
nasz klub kibica z Nowogardu skupił 
oczy wszystkich i tak już było przez 
cały turniej i po nim. Od razu zjawili 
się organizatorzy i wręczyli naszym 
paniom kwiaty z okazji Walentynek.

Nastąpiło uroczyste otwarcie tur-
nieju, które dokonał były Minister 
Obrony Litwy w obecności Ministra 
Sportu, Ministra Komitetu Olimpij-
skiego i wielu  prominentnych poli-
tyków, z udziałem telewizji i innych 
mediów. Po otwarciu turnieju kilka-
naście aparatów robiło tylko naszej 
ekipie zdjęcia przez kilka minut, na-
wet prominenci byli zainteresowani 
skąd jesteśmy.

Pierwszy mecz w grupie zagraliśmy 
z drużyną opartą na zawodnikach 
„ŻARGILISA” Wilno (wygrali cały 
turniej), grało się z nimi jak równy z 
równym i tylko nasze błędy doprowa-
dziły do przegranej 4:1. Drugi mecz 

Czytelnicy piszą….

Co pod Ratuszem?
Moim zdaniem w centrum miasta potrzebne są reprezentacyjne punkty 

gastronomiczne jak kawiarnia i restauracja, ale także stołówka z posiłkami 
domowymi. Potrzebne jest także muzeum.

Z treści petycji wynika, że Pani 
Krystyna Jarochowicz lubi ludzi 
– tych „małych i dużych’”. Bywalcy 
z wzajemnością oceniają pracę, 
charakter i postawę Pani Krystyny. 
Sądzę, że gotując dobre obiady za 
niską cenę nie mogła osiągać dużych 
zysków. Za charytatywną pracę nie 
powinna spotykać Jej kara w formie 
utraty pracy jedynego źródła docho-
du na krótko przed emeryturą. Pani 
Krystyna będąc w określonym wieku 
– mając dotychczasowe uznanie i 
szacunek – powinna być doceniona 
poprzez takie wyjście z sytuacji, które 
uszanuje Jej dorobek i jednocześnie 
pozwoli  spożytkować Jej możliwo-
ści i doświadczenie oraz kontakty 
z mieszkańcami i konsumentami. 
Odwlekanie załatwienia sprawy od 
roku i nie podawanie innej propo-
zycji powoduje, że problem staje się 
bardziej złożony.

Ze względu na specyfikę „Ratusza” 
przetarg należy skierować do osób 
godnych zaufania publicznego  - nie 
tylko kryteria ceny powinny tu od-
grywać główną rolę.

Propozycja połączenia muzeum 
i kawiarni może się nie sprawdzić. 
Inne warunki są dla przechowywania 
eksponatów (światło, wilgotność i 
czystość powietrza), a inne dla ga-
stronomii. Moja propozycja to dla 
muzeum wygospodarować pomiesz-
czenie w budynku biblioteki – są już 
podjazdy dla niepełnosprawnych, 
a częste wizyty młodzieży szkol-
nej i akademickiej ułatwi jej bliski 
kontakt z historią miasta. Byłoby to 
idealne połączenie teraźniejszości z 
przeszłością.

Należy także „poszukać” miejsca 
na stołówkę z domowymi obiadami 
– może w parterowej przybudówce za 
„hotelem”?                     Halina Saja
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Ulica Nadtorowa
Coś być musi  
za zakrętem…

Podejrzewam, że zacytowany frag-
ment piosenki towarzyszącej seria-
lowym „Zmiennikom” towarzyszy 
również kierowcom jadącym ulicą 
Nadtorową w kierunku miasta. Szcze-
gólnie tym, którzy Nowogardu nie 
znają, a jest ich wielu, bo wracają z 
„dzielnicy przemysłowej”. Prosta dro-
ga nad torami - można więc nacisnąć 
pedał gazu… Nagle koło cmentarza 
niespodzianka – tuż za zakrętem licz-
ni przechodnie idący  na cmentarz i 
nierzadko pojazdy jadące Cmentarną 

i skręcające w lewo w ul. Nadtorową. 
Ostre hamowanie, ucieczka na lewy 
pas lub … stłuczka. Bywa (jak to wi-
dać na foto), że zatrzymać się można 
na metalowych słupach podtrzymu-
jących reklamy. Piesi często unikają 
wpadki w ostatniej chwili. I to piesi 
monitują – zróbcie coś! Konieczny 
jest znak ograniczenia prędkości i to 
do bezpiecznej granicy np. 30 km/
godz. ustawiony w rejonie nowego 
zakładu Jerzego Furmańczyka.

LMM

W Unii jest fajnie
Co prawda Dzień Babci już minął, ale dotarł do nas tzw. „pocztą panto-

flową” pewien list, który poniżej publikujemy. Niektórzy potraktowali go, z 
przymrużeniem oka, my jednak pozostawiamy go ocenie naszych Czytelni-
ków

Kochana Babciu!
W Unii jest fajnie, niczego tu nie brakuje. Cukier jest po 4 zł za kg, benzyna 

po 5,50 zł za litr, masło po 4,10 za kostkę, chleb po 3,20 za bochenek, a paczka 
papierosów po 12 zł. Jeżeli chodzi o nasz dom, to latem przyjechał pan Helmut 
z Berlina. Najpierw postawił piwo, a potem pokazał akt własności z 1937 roku 
i powiedział, że teraz to jego ziemia i wszystko, co na niej stoi lub rośnie. Może 
to i lepiej, bo i tak nie byłem w stanie płacić podatku kastralnego (Babcia wie, 
2% od wartości nieruchomości rocznie). Za to w przytułku mamy kolorową 
telewizję i fajne filmy do oglądania.

Babciu, pracy na razie nie ma, ale mówią, że będzie. Jak dożyję, to za 6 
lat, będę mógł podobno pracować w Niemczech albo na Wyspach. W naszym 
mieście budują nowy Urząd, bo stary już zniszczyli. Unia dała trochę na za-
trudnienie tych kolesi, co się nijak nie zdążyli załapać wcześniej do dzielenia 
grosza. Firma Heńka Kowalskiego startowała w przetargu, ale rozstrzygano go 
w Brukseli i wygrali Szwedzi. Co prawda inżynierów sprowadzili od siebie, ale 
Heniek i tak się cieszy, bo docenili jego kwalifikacje i pozwolili nosić cegły. Niech 
sobie chłop zarobi, bo jego firma już nie wytrzymuje tego zwiększonego VAT 
–u w budownictwie. Chciał wysłać syna na studia do Francji, ale nie miał na 
to pieniędzy, więc siedzą na kupie. Córka jednego gościa z Urzędu miała wię-
cej szczęścia i dostała unijne stypendium. Chłopak Henia jest całkiem zdolny, 
więc zdawał na Politechnikę. Byłby się dostał, gdyby nie konkurencja młodzie-
ży z innych miasteczek unijnych. W końcu tam też, uczelnie są przepełnione. 

Na razie jest na darmowym stażu w hipermarkecie. Ostatnio w mieście poja-
wiło się mnóstwo byłych rolników. Mówią coś o nierównej konkurencji, niskich 
dopłatach i limitach produkcyjnych. Nie wiem, o co im chodzi. Przecież mieli 
najwięcej zyskać na integracji.  Łazi także za pracą coraz więcej stoczniowców. 
Mówią, że będą  u nas jakieś ikebany z kwiatów robić i zakłady fryzjerskie. Ale 
kto im to teraz kupi, jak każdy z takim facetem co się Kryzys nazywa, za pan 
brat żyje. Do domu na przeciwko wprowadziło się młode małżeństwo – Tomek 
i Jacek. To bardzo wrażliwi ludzie. Nawet starają się o adopcję. Pani kurator 
jest bardzo tolerancyjna i świeżo po aborcji, więc mają duże szanse. 

Niech Babcia na razie siedzi na tej Białorusi, bo tu szaleje eutanazja, a 
zwłaszcza, że Ubezpieczalnia już o Babcię pytała. 

To tyle, bo idę po zasiłek. Będę go pobierał jeszcze dwa miesiące, a potem 
jakoś do Babci przyjadę.

Kochający wnuczek Stefek

W kinie Orzeł

ZMIERZCH
 Romans, Thriller USA 2008, 122 min
Bilet – 12 zł, Od lat 15

20.02.2009 godz. 19.00
21.02.2009 godz. 19.00
22.02.2009 godz. 19.00
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gry-
ficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKOLI-
CACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), 
NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Dobrej, ul. traugutta. cena 80 tys. zł. 
tel. 091 39 2� 087.  

• Sprzedam 2 działki z możliwością prze-
kształcenia na budowlane 50 i 49 arów w 
Ostrzycy. Tel. 091 419 10 70, 607 647 102.

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu. tel. 69� 770 724.

• Sprzedam segment w zabudowie szere-
gowej w Nowogardzie, wysoki standard. 
Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 
m kw, 2 pokoje, po remoncie, I piętro, 
ul. 15 Lutego, cena 3300 zł/ m kw. Tel. 
663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 
45 m kw, po kapitalnym remoncie. Tel. 
515 171 584, 507 023 080.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie na ul. Zamkowej, wysoki par-
ter, cena 180 tys. zł. Tel. 698 48 58 57.

• Sprzedam mieszkanie w Żabowie, ok. 
100 m kw po kapitalnym remoncie, cena 
140 tys. zł – możliwość zamiany mieszka-
nia na Nowogard, ewentualna dopłata. 
604 154 316.

• Sprzedam kawalerkę w Szczecinie 30 m 
kw, ścisłe centrum, własność notarialna, 
widna kuchnia, 5 piętro, balkon. Możli-
wość adaptacji strychu, cena 160 000. Tel. 
51 097 44 50.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 24 m, I 
piętro za kwotę 90 tys. Tel. 504 951 298.

• Sprzedam kawalerkę po remoncie w No-
wogardzie, bezczynszową. 510 557 204, 
607 289 586.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową ul. 
Bema. Tel. 609 182 872.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w 
nowym budownictwie. 601 54 11 64.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeb-
lowane, cena 225 tys. Tel. 880 34 17 34.

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m kw (II pię-
tro) w domu wolnostojącym. Tel. 091 39 
23 209.

• Do wynajęcia pomieszczenia usługowe 
o pow. 30 m kw i 100 m kw. Tel. 694 484 
485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomieszcze-
nia, najchętniej pod usługi fryzjerskie lub 
kosmetyczne. Tel. 694 484 480.

•  Poszukuje do wynajęcia kawaler-
ki lub 2-pokojowego mieszkania. Tel. 
511 079 453. 

•  Do wynajęcia garaż przy ul. Zamkowej 
tel. 091 39 20 614, 693 404 728.

• Sprzedam działki budowlane, komplet-
nie uzbrojone. Cena od 14 zł/m kw do 
negocjacji. Tel. 790 786 402 dzwonić po 
17.00.

• Poszukuję pokoju do wynajęcia w Nowo-
gardzie. Tel. 514 486 745.

• Sprzedam mieszkanie w bloku 2 pokojo-
we, bezczynszowe na wsi w okolicy No-
wogardu. Tel. 66 73 20 050.

• Do wynajęcia budynek wolnostojący 
przy ul. Boh. Warszawy 75, 2 kondygna-
cyjny, osobne wejścia, osobne media. Tel. 
602 15 90 15.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 24 m 
kw, I piętro, na kwotę 90 tys. Tel. 504 951 
298.

• Do wynajęcia lokal 30 m kw, cena 950 zł, 
na zakład fryzjerski, sklep, gabinet lekar-
ski, itp. Tel. 696 04 48 33.

• Poszukuję garażu do wynajęcia przy ul. 
Zamkowej. Tel. 721 541 319.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, ul. 
Wojska Polskiego. Tel. 605 444 355.

motoryZacJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. 
rozrząd, klocki i tarcze hamulcowe przód 
i tył, olej i filtry, cena 42100 zł, tel 605 
522 340

• Sprzedam Volkswagen Golf III, TD, 1993 
r., cena 4500 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 831 280.

• Sprzedam Skodę Favorit, 1990 r., prze-
gląd techniczny do końca 07.2009r., 
ubezpieczenie do 10.2009 r., nie wymaga 
nakładów finansowych, gotowa do jazdy. 
Tel. 091 39 20 827.

• Sprzedam STARA 1142 turbo, 1996 r.; 
siewnik „Poznaniak”; przyczepę 4,5 tono-
wą. Tel. 603 839 782.

•   Sprzedam Ford Focus 1.8 TDI 90 KM, rocz-
nik 2000, ABS, autoalarmy, centralny za-
mek, 2x elektryczne szyby, nowe opony 
zimowe, 4x airbag, regulacja kierownicy, 
wspomaganie, webasto na pilota, radio 
cd, klimatyzacja, przebieg 153 tys km. 
Cena 17500,00 zł  do uzgodnienia. Tel. 
663 603 825. 

•  Sprzedam Opel Sintra, poj. 2.0 + gaz, 
1997 r., przebieg 170 tys., liczba miejsc 
– 8, alumy, klima. Tel. 607 690 741. Cena 
14 tys.

• Sprzedam Mitsubishi Carisma, 1,9 TD, 
1998 r., 235 000 km, 90 KM, centralny 
zamek, hak, klimatyzacja, poduszka po-
wietrzna, radio + cd, komputer pokłado-
wy, wspomaganie kierownicy. Dodatko-
wo: alufelgi z oponami letnimi, zapasowy 
kluczyk z pilotem. Tel. 601 230 332.

• Sprzedam Volkswagen Passat, 1,9 TDI, 
1999 r. Tel. 788 452 943.

rolNictWo

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam przyczepę rolniczą 4,5 t 

– sztywną, deszczownię szpulową, rury 
aluminiowe. Tel. 0695 18 30 33.

• Sprzedam owies dobrej jakości. 
606 406 341.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 
091 39 18 316, 0513 407 233.

• Sprzedam Trajler. 607 73 98 66.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto jare, 
siewne. Tel. 602 267 382, 606 26 18 50.

• Sprzedam grykę do siewu, 100 zł za kwin-
tal. Tel. 091 39 106 08, 508 404 704.

• Sprzedam ciągnik rolniczy John Deere 
3030; pług Charlles Naud, 4 skibowy + 
piąta dołączana i sztaplarkę Dan Track 
ENOX. 091 39 107 14.

USŁUGi

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 2� 969, 069� �18 �81.

• DyWaNoPraNie. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
�16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 
0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. tel. 604 373 143.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. tel. �03 602 
029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• remoNty mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• NaPraWa rtV Sawicki, K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Wynajem 9 osobowych komfortowych 
busów, kraj – zagranica, ceny umowne. 
tel. 728 3� 28 31.

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268. 

• Remonty, malowanie, szpachlowanie, 
glazura itp. tel. 505 361 971. 

•  Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• brUk – liN – usługi brukarskie oraz ogól-
nobudowlane. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.pl.

• tłumaczenia tekstów (prace dyplomo-
we, teksty specjalistyczne, techniczne, 
itp.) z języka angielskiego na polski i 
odwrotnie. cena tłumaczenia 30 zł za 
stronę a4. Przy większej ilości materia-
łu cena do negocjacji. tel. �06 800 779, 
608 6�4 492; email: tlum@czenia.org.

• Wolny pojazd do 1,� t Nowogard 
– Szczecin od 6.00 do 8.00 i Szczecin 
– Nowogard od 17.30 do 22.00 w dni 
robocze. tel. 691 841 361.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. tel. 66 77 84  333.

• „DUr-DacH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 �7�, 69� 08� 470.

• Transport, przeprowadzki wnoszenie 
– znoszenie. 0696 138 406.

• Pieczenie ciast na zamówienie. tel. 
691 732 124.

• tipsy żelowe i naturalne, tanio. 
609 464 332.

• transport – bUS MAX. 604 963 120.

• Piekę ciasta na zamówienie. �04 78 29 
10.

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 66.

•  Usługi hydrauliczne tel. 600 382 214, 
091 39 79 109. 

•  Dachy, podbitki i docieplenia tel. 0669 
320 592. 

• Pokrycia dachowe. 696 07 07 08.

• Docieplenia, regipsy, inne prace. 696 07 
07 08.

• Tynki maszynowe i usługi ogólnobudow-
lane. Tel. 788 452 943.

Praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo do-
brych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię panią z wykształceniem geode-
zyjnym. Tel. 091 39 25 900, 886 339 035.

• Młoda dziewczyna poszukuje pracy w 
sklepie. Tel. 606 718 188.

• Zatrudnię recepcjonistkę – kelnerkę w 
hotelu Oskar. Tel. 602 474 266.

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 091 39 21 373, 091 39 
27 122. 

• Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadcze-
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 13

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

niem, stała linia Niemcy – Włochy – Niem-
cy, w systemie 3 na 1. Tel. 609 49 39 89.

• Zatrudnię mechanika do warsztatu sa-
mochodowego w Goleniowie. Tel. 606 
948 278.

• Kobieta, lat 20, podejmie pracę doryw-
czą. Tel. 518 846 727.

iNNe

• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@vp.pl

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. tel. 
60� �76 908.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opa-
łowego tel. 091 418 82 68, 603 39 93 
46. 

• VaillaNt – części zamienne do pieców 
gazowych c.o. różne, nowe i używane, 
pompy, czujki nagrzewnice. tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda /dwufunk-
cyjne/ cena 1200 zł, gwarancja serwi-
sowa. tel. 691 686 772.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, kuch-
ni wiszące firmy niemieckiej Vail-
laNt, wersja świeczkowa 4�0 zł mało 
używane, gwarancja serwisowa. 
691 686 772.

• elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 380 V, małe gabary-
ty, moc 18-21 kW, ekonomiczne, ideal-
ne do domku, warsztatu, baru, pubu, 
cena 1�0 zł. 790 �40 �20.

• Sprzedam drewno pocięte, w klockach, 
450 zł za przyczepę. Tel. 514 740 538.

• Węgiel – ekogroszek w ilości całopojaz-
dowej 24 tony z dostawą 490 zł brutto. 
Tel. 032 232 27 86, 609 130 302, 783 40 
00 06. 

• renowacja antyków, rzeźbiarstwo – pro-
fesjonalnie. 600 189 093.

• Intarsjowany XIX wieczny stół, 4 krzesła 
sprzedam. 600 189 093.

•  Sprzedam laptopa HP Compaq nx7400, 
bogate oprogramowanie oryginalne,  
cena 2300 zł, tel 605 522 340.

•  Sprzedam aparat fotograficzny z 
etui FujiFilm s6500 na gwarancji,  
cena 1100 zł, tel 605 522 340.

•  Sprzedam 2 suczki Husky, 3 miesięczne. 
Tel. 605 930 425.

• Sprzedam tanio wyposażenie gabinetu 
kosmetycznego. Tel. 696 04 48 33.

• Zagubiono dowód osobisty na nazwisko 
CEREMUGA Stanisław w dniu 10.02.2009. 
Tel. 091 39 25 767.

PlaNDeki PVc
PRODUKCJA I NAPRAWA
- plandeki samochodowe  
na naczepy i przyczepy
- różnego rodzaju namioty
- oraz inne

Tel. 091 39 20 131, 0601 373 129

Uwaga wędkarze! 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” in-
formuje, że dnia 22.02.2009 r. o 
godz. 10.00 odbędzie się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze w 
sali RCP ul. Wojska Polskiego 3. 

Zarząd Koła

kreDyty  
baNkoWe
gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

Kupię drewno 
tartaczne, 
nadające się  

na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

USŁUGI- Sklep w piwnicy
Dom Rzemiosła

ul.  3 Maja 48, g. 9 - 17
Naprawy bieżące rowerów i konserwacja

ostrzenie noży i nożyczek
Naprawy sprzętu użytkowego  
w gospodarstwie domowym

KURKI NIOSKI
odchowane, powyżej 7 tygodni

pełen program szczepień
SPRZEDAŻ OD 17 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

DORADZTWO PRAWNE
Nowogard, ul. 3 Maja 55

Czynne od pon. do pt. 10 – 16
Sprawy cywilne, karne, administra-
cyjne, z prawa pracy, ubezpieczeń, 

egzekucyjne, komornicze
Tel. 503 61 77 39

reklama

reklama
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

Informujemy, że 

24 lutego 2009 r.
wtorek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

26.02 br. godz. 16.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1�20-23.02.2009 r. 

 Witamy wśród nas...

Patrycja córka Karoliny 
i Ryszarda Jurkiewicz 
ur. 16.02.09 ze Szczecina

Córka Karoliny Toboła 
ur. 16.02.09 
z Brzozowa

Maja córka Karoliny 
i Marcina Adamek 
ur. 17.02.09 
z Nowogardu

Paweł syn Natalii 
i Michała 
ur. 14.02.09 
z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie uro-
dziło się 2 dzieci

Zdjęcia oraz dane 
personalne nie zosta-
ły opublikowane ze 
względu na brak zgo-
dy rodziców

Uciekając przed kontrolą 
potrącił policjanta!

 
 Kierujący Oplem Vectra 46 – letni Wojciech W. nie zatrzymał się do kontroli 

drogowej.  Podczas ucieczki potrącił policjanta. Został zatrzymany, kiedy ude-
rzył w stojący nieopodal pojazd. Policjant oraz kierujący Oplem z obrażeniami 
ciała trafili do szpitala. 

  Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 
kilkanaście minut po godzinie 18-tej. 
Patrol zmotoryzowany z Komisariatu 
Policji w Nowogardzie zauważył na 
jednej z ulic pojazd, który porusza się 
bez oświetlenia. Policjanci dali sygnał 
do zatrzymania się, jednak kierujący nie 
reagował i zaczął uciekać. Na  skrzyżo-
waniu ul. Sienkiewicza i Mickiewicza 
uciekający samochodem Opel Vectra 
uderzył w wysoki krawężnik i się za-
trzymał. Jeden z policjantów próbował 
unieruchomić  uciekającemu pojazd 
poprzez wyrwanie kluczyków ze sta-
cyjki. Wojciech W. nagle zaczął cofać 
pojazdem potrącając drzwiami inter-
weniującego policjanta. Po przejechaniu 
kilkuset metrów kierujący Oplem Vec-
tra uderzył w inny zaparkowany pojazd 
w wyniku czego doznał obrażeń ciała 
w postaci wstrząśnienia mózgu, urazu 
głowy i klatki piersiowej. Przewieziono 
go do szpitala w Nowogardzie. 

Interweniujący policjant  doznał 
urazu kolana oraz ogólnych potłu-
czeń, aktualnie przebywa w szpitalu 
na obserwacji, a jego życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. 

Od kierującego Oplem Vectra wy-
czuwalna była woń alkoholu, dlatego 
pobrano od niego krew do badań. 
Po badaniach okazało się, że sprawca 
zdarzenia znajdował sie pod wpływem 
alkoholu i miał 2,6 promila we krwi.  Po 
wyjściu ze szpitala, prawdopodobnie 
trafi do aresztu. Zostaną mu postawio-
ne zarzuty naruszenia nietykalności 
cielesnej policjanta na służbie, użycia 
przemocy w celu zmuszenia policjanta 
do zaniechania czynności służbowych 
oraz kierowania pojazdem w stanie nie-
trzeźwości. W wyniku tych zarzutów 
Wojciech W. Może trafić do więzienia 
na okres do 5 lat.  

  Opr. Ewa Dziwisz

Uwaga oszuści
Na terenie Goleniowa pojawiły sie dwie osoby, które podają się za kon-

trolerów energii elektrycznej Operatora Enea, Rejon Dystrybucji Goleniów 
i wyłudzają pieniądze od osób, u których stwierdzają wykrycie nielegalnego 
poboru energii elektrycznej.  Prawdą jest, że Enea prowadzi obecnie sprawdza-
nie nielegalnego poboru energii elektrycznej i wynajęła do tego kontrolerów, 
ale nie pobiera na miejscu za wykrycie nieprawidłowości żadnych pieniędzy . 
Kontrolerzy posiadają legitymacje w kolorze zielonym ze zdjęciem,  wydane 
przez Enea  i  powinni okazać je przed przystąpieniem do kontroli. 

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców o zachowanie  czujności i 
dokładne sprawdzenie kontrolujacych tak, aby nie stać sie ofiarą oszustwa. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy dzwonić pod bezpłatny numer 
telefonu Enea, tj. 991 lub 091 4326712, 091 4326713 albo bezpośrednio na 
telefon pogotowia Policji 997 lub 112 z tel. komórkowego. Jeżeli ktoś już padł 
ofiarą oszustów, prosimy o pilny kontakt z Policją.

 Opr. Ewa Dziwisz

NDK  proponuje…
- 20.02.2009 r. (luty), godz. 10.00, Nowogardzki Dom Kultury  (sala 

widowiskowa) zaprasza na eliminacje rejonowe do Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, 
wywiedzione ze słowa).

- 24.02.2009 r. (wtorek), sala widowiskowa - Narodowy Teatr Edukacji 
z Wrocławia i Nowogardzki Dom Kultury zapraszają na zorganizowane 
spektakle dla szkół.

Inf.własna
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Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego
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KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnych upominków.
Nagrodzimy osoby, które nadeślą najciekawsze 
i najpełniejsze odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Gdybyś mógł odłożyć miesięcznie 
jakąś stałą kwotę z myślą o przyszłej 
emeryturze, to w co byś inwestował?

2. Czy kiedykolwiek spotkałeś się 
z firmą oferująca nieprawdopodobnie 
duże zyski z jakiejś inwestycji finansowej. 
Jaka to była firma?

3. Podaj nazwy przynajmniej trzech 
otwartych funduszy emerytalnych (OFE) 
i oceń ich skuteczność analizując wartość 
jednostek uczestnictwa.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: konkurs@fortunaradzi.pl
Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

Nie mam co na siebie włożyć...

Z takiego właśnie założenia wyszła pani Jadwiga, 
znajoma naszej rodziny. Przepracowała w swoim ży-
ciu chyba z pół wieku. Nigdy za dużo nie zarabiała, 
więc może dlatego intuicyjnie czuła, że na starość 
musi oszczędzać. I nie pomyliła się, bo jej emerytu-
ra nie przekracza 1 tys. zł. Pani Jadwiga wszystkie 
wolne pieniądze odkładała w złocie. Kupowała u ju-
bilera, a to kolczyki, a to obrączki i wisiorki. Pre-
cjoza gromadziła w domu w specjalnej skrytce pod 
podłogą. Trochę się tego uzbierało i wraz ze zwyżką 
cen złota w ostatnich latach nabrało wartości. Nie-
stety, pani Jadwidze nie dane było poznać, ile war-
te są kosztowności. Wcześniej zrobił to wyrośnięty 
synalek, który spieniężył złoto na hulaszczy tryb 
życia. Pani Jadwiga powiedziała mi o tym w całko-
witym zaufaniu, nie chciała zgłaszać oficjalnego 
meldunku o kradzieży – wie pan, w końcu to mój 
syn – szepnęła mi do ucha. I tak oto – pomyślałem 

– skończyło się jej – słuszne skądinąd – pragnienie 
gromadzenia pieniędzy na czarną godzinę.

Z reprezentatywnych badań przeprowadzo-
nych na zlecenie jednego z banków rysuje się pe-
symistyczny obraz przeciętnej Polki jako przyszłej 
emerytki. Prawie 80 proc. kobiet nie oszczędza 
na emeryturę. Przeciętne Polki wydają większość 
bądź całość swoich dochodów na konsumpcję, 
a o dochodach na emeryturze w ogóle nie myślą. 
Tłumaczą się (78 proc.), że pieniędzy starcza im 
tylko na bieżące wydatki i nie mają oszczędności. 
40 proc. kobiet w ogóle nie oszczędza, a tylko 14 
proc. kobiet gromadzących oszczędności robi to 
z myślą o emeryturze. Z badań wyłania się cieka-
we zjawisko. Kobiety skarżą się, że mają niskie 
dochody, nie mają z czego odkładać na emeryturę, 
ale jednocześnie ich szafy i kosmetyczki pękają 
w szwach. Zapytano na przykład, ile kobiety mają 
par butów. Okazało się, że prawie ¼ pytanych ma 
powyżej 10 par obuwia, dalsze ¼ pań ma od 8 do 10 
par butów. Można więc podsumować wyniki w ten 
sposób: ponad połowa kobiet w Polsce ma w domu 
ponad 8 par butów. Identycznie jest u nas w domu. 
Żona ma tych butów z pewnością więcej, a w dodat-
ku „kolekcjonuje” rozmaite torby i torebki, których 
na pewno ma kilkadziesiąt.

Trzy filary

W 1999 r. zreformowano w Polsce system emery-
talny opierając go na trzech filarach. Choć system 
działa już dziesięć lat, to dopiero teraz okaże się 
w praktyce, jaki będzie poziom emerytur. Jeśli 
wierzyć fachowcom od ubezpieczeń społecznych, 
to emerytury z dwóch pierwszych filarów będą ni-
skie. W zależności od wielkości zgromadzonego ka-
pitału na koncie, emerytura będzie wynosiła około 
połowy ostatniej pensji. W przypadku kobiet może 
to być nawet i 30 proc. ostatnich poborów.

Gdy pytam swoich kolegów z pracy i znajomych, 

jak jest liczona emerytura według nowych reguł, to 
mało kto zna chociażby podstawowe zasady sys-
temu. Owszem słyszeli o ZUS i OFE, ale większość 
myśli, że im wyższa pensja, tym wyższa emerytura. 
Jest w tym tylko część prawdy. Najkrócej mówiąc, 
obieg pieniądza jest taki: pewien procent naszej 
pensji brutto (19,52 proc.) wędruje do ZUS, a część 
tej kwoty ZUS przekazuje do OFE (7,3 proc. pod-
stawy wymiaru), gdzie mamy swoje konto kapi-
tałowe. Ustawodawca określił maksymalne kwoty, 
jakie można wpłacać do ZUS i OFE. Nie można więc 

– nawet jeśli zarabia się miliony – przelać na konto 
ZUS i OFE dowolnie wysokiej kwoty, aby tym spo-
sobem podreperować swoje konto emerytalne. Do 
tego służy trzeci filar, a więc zakładowe programy 
emerytalne, Indywidualne Konto Emerytalne lub 
po prostu własne inwestycje kapitałowe.

Kłania się stare porzekadło: umiesz liczyć, licz 
na siebie. Trzeba jak najszybciej budować własny 
trzeci filar, bo środki zgromadzone w ZUS i OFE 
mogą być naprawdę skromne. Jesienią 2008 r. 
wskutek globalnego kryzysu finansowego okazało 
się, że OFE wcale nie muszą piąć się w górę. Fundu-
sze miały ujemną stopę zwrotu.

Jak oszczędzać, gdzie inwestować w przyszłą 
emeryturę? To jest dobre pytanie, na które nie ma 
prostej odpowiedzi. Od kilku lat działają Indywidu-
alne Konta Emerytalne. Nie zdobyły popularności, 
zapewne dlatego, że Polacy zbyt dużo wydają na 
konsumpcję szukają innych form odkładania na 
starość. Słabo rozwijają się pracownicze progra-
my emerytalne. Czy oznacza to, że godzimy się na 
skromne emeryturki?

Liczy się systematyczność

Trzeba oszczędzać w jakikolwiek sposób. Może to 
być IKE, lokata bankowa, inwestowanie w mieszka-
nie poprzez spłatę kredytu hipotecznego. Wszyst-
ko jedno. Liczy się systematyczność i czas. Nawet 
najmniejsze kwoty odkładane co miesiąc urosną 
do pokaźnych wartości, jeśli okres oszczędzania 
będzie odpowiednio długi. Indywidualne Konta 
Emerytalne są dobrym sposobem na odkładanie 
pieniędzy. Dają bowiem spore możliwości elastycz-
nego zarządzania oszczędnościami.

23-letni Paweł, syn naszych znajomych, absol-
went ekonomi na uniwersytecie, co miesiąc odkła-
da w ten sposób 100 zł. Nie wykorzystuje limitów, 
jakie nałożyła ustawa, bo po prostu na więcej go 
nie stać. Twierdzi jednak, że nawet przy takiej 

kwocie dość szybko pomnaża pieniądze. Paweł ma 
w elektronicznym banku konto emerytalne i możli-
wość inwestowania w kilku funduszach. Przerzuca 
pieniądze, a to z funduszu akcji, a to na obligacje 
lub na fundusz zrównoważony mniej ryzykowny od 
funduszu akcyjnego. Gdy giełda pięła się w górę pie-
niądze trzymał na agresywnym funduszu akcji, a gdy 
tendencja się odwróciła, przeskoczył na fundusz go-
tówkowy. Paweł nie ujawnia, ile na tych spekulacjach 
zarobił, twierdzi tylko tajemniczo, że „dużo”.

Jest wiele wyliczeń obrazujących korzyści wy-
nikające z oszczędzania w IKE. Jeśli ma się 40 lat, 
odkłada na konto (przy teoretycznej stopie zwrotu 
9 proc. rocznie) 80 proc. kwoty rocznej, to dodatko-
wa emerytura wyniesie 1 tys. zł miesięcznie. Z dzi-
siejszej perspektywy wydaje się to dużo, jednak 
trzeba uczciwie powiedzieć, że za 25 lat dzisiejsze 
tysiąc złotych nie będzie już miało takiej wartości 
jako obecnie. W wyliczeniach lepiej przyjąć realną 
stopę zwrotu na poziomie 2-3 proc. rocznie.

Pomnażanie pieniędzy przez agresywne inwe-
stowanie w fundusze akcji wymaga z pewnością 
czasu i wiedzy. Ale można też inaczej: odkładać 
stałą kwotę na fundusz inwestycyjny, powierzając 
pieniądze fachowcom. Jeśli nasze inwestowanie 
ma charakter długookresowy, to nie powinniśmy 
specjalnie przejmować się chwilowym załamaniem 
rynku akcji i nie wpadać w euforię podczas hossy. 
Długoterminowe i systematyczne oszczędzanie 
przynosi efekty, a kryzysy i spadki są wpisane w cy-
kle rozwoju gospodarczego. Warto pamiętać, że 
bessa jest dobrym momentem na dokupienie jed-
nostek uczestnictwa. Powinniśmy zawsze pamiętać 
o zasadzie dywersyfikacji, tj. o takim rozłożeniu 
portfela, aby znajdowały się w nim różne fundusze, 
o różnej skali ryzyka.

Chcesz poznać więcej rad aspiranta Fortuny? 
Zadać mu pytanie? Skomentować jego wypowiedzi? 
Odwiedź blog internetowy: www.fortunaradzi.pl

Składka emerytalna jest odprowadzana przez 
pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W przypadku osób, które nie należą do 
otwartego funduszu emerytalnego, cała składka 
jest księgowana na indywidualnym koncie w ZUS. 
W przypadku ubezpieczonych, którzy należą do 
OFE, w ZUS pozostaje część składki równa 12,22 
proc. podstawy wymiaru. Do OFE jest przekazywa-
na reszta, czyli część składki wynosząca 7,3 proc. 
podstawy wymiaru.

Przystąpienie do III filara ubezpieczeń emery-
talnych jest dobrowolne. Niezależnie od tego, do 
której grupy wiekowej należysz, nie ciąży na tobie 
żadne zobowiązanie związane z ubezpieczeniem 
w III filarze. Jest to więc dodatkowa forma zabez-
pieczenia na przyszłość. Prawo nie określa wyso-
kości comiesięcznej składki ubezpieczeniowej. 
W przeciwieństwie do ubezpieczenia w I i II fila-
rze, nie masz więc obowiązku wpłacania składki 
w wysokości stanowiącej określony procent two-
jego wynagrodzenia. Wysokość wpłat jest ustalana 
w umowie z instytucją finansową, która ma zajmo-
wać się dodatkowym ubezpieczeniem.

Składki na rzecz I i II filara ubezpieczeń emery-
talnych są odprowadzane od naszych dochodów 
niezależnie od tego, w jakiej sytuacji materialnej 
aktualnie się znajdujemy. Wpłatę składek do III 
filara możemy zawiesić bez żadnych prawnych 
konsekwencji. Przerwa może trwać nawet kilka 
lat. Możemy wznowić wpłatę, gdy uznamy, że bu-
dżet domowy nam na to pozwala. 
Pieniądze odprowadzane do III filara zostaną 
wypłacone ubezpieczonemu jednorazowo po 
tym, gdy osiągnie on wiek emerytalny. O ile wy-
płaty z ZUS i OFE (I i II filara) mają być wypłaca-
ne w comiesięcznych ratach (a więc będą miały 
formę tradycyjnego świadczenia emerytalnego), 
o tyle wypłaty z IKE i PPE mają być zrealizowane 
jednorazowo. Osoba korzystająca z możliwości 
dodatkowego oszczędzania będzie więc mogła 
spożytkować je w dowolny sposób, bezpośrednio 
po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Pracownicy mogą zgłosić pracodawcy pomysł 
utworzenia programu, muszą jednak liczyć się 
z tym, że pracodawcy nie mają obowiązku orga-
nizowania PPE. Na decyzję pracodawcy wpłynie 
przede wszystkim kryterium finansowe, bowiem 
utworzenie PPE oznacza dodatkowe koszty dla 
firmy. Utworzenie w firmie pracowniczego pro-
gramu emerytalnego nie oznacza, że zatrudnieni 
w niej pracownicy mają obowiązek przystąpienia 
do programu. Warto jednak taką okazję wykorzy-
stać. Składki wpłacane do PPE, dzięki którym po 
osiągnięciu wieku emerytalnego będziesz mógł 
otrzymywać dodatkowe wsparcie finansowe 
(oprócz emerytury wypłacanej z ZUS i OFE), są 
bowiem współfinansowane przez pracodawcę. Są 
więc one niejako dodatkiem do wynagrodzenia za 
pracę, z którego to dodatku będzie można skorzy-
stać w przyszłości.

Wpadły mi w ręce ciekawe informacje nt. emerytur 
przygotowane przez jeden z banków na potrzeby 
Dziennikarskiej Akademii Ubezpieczeniowej. 
Akademia zrzesza dziennikarzy prasy regionalnej 
i lokalnej, którzy co jakiś czas spotykają się na se-
minariach dotyczących wybranego problemu. Tym 
razem temat przewodni brzmiał: Polki a emerytu-
ra. Od zaprzyjaźnionego dziennikarza dostałem 
nawet płytę z prezentacjami, więc niektóre dane 
będę mógł przedstawić w internecie na blogu for-
tunaradzi.pl. Ze zgromadzonych danych wyraźnie 
widać, że mamy takie czasy, iż o emeryturze trzeba 
myśleć już w młodości.

Fortuna radzi… jak zapewnić sobie dodatkowe przychody na starość?

O inwestowaniu na emeryturę
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o SPraWieDliWoŚci i PrZyPaDkacH
Sprawiedliwość – Powszechność!
Brzmi to jak zagadka,
Bo się tylko sprawdza
W niektórych przypadkach.

ZUS–owski raJ
Jeśli młodość już za tobą,
Jesteś starszą już osobą,
Gdy ci żona jest niemiła,
Bo, cholera znów utyła,
Gdy twój szef to wesz i gnida,
I przez niego w domu bida,
Gdy duchowej brak ci siły,
Pomyśl sobie o czymś miłym,
Przecież płacisz na ZUS.
To spokojna twa przystań.
To przywilej, nie mus,
A ty z niego korzystasz.
Przecież płacisz na ZUS,
Aby jutro mieć lepsze.
Gdy przybędzie ci bruzd,
ZUS jak matka cię wesprze.
Gdy cię kusi wódki szklanka,
Bo rzuciła cię kochanka,
Gdy twa córka wciąż koślawo
Zdaje szósty raz na prawo,
Jeśli niechęć masz do świata,
Bo ci znów buchnęli Fiata,
Nie popadaj w stres nerwowy,
Czarnowidztwo wyrzuć z głowy.
Przecież płacisz na ZUS,
By po trudach i znojach,
Złapać oddech i luz.
ZUS ostoja to twoja.
Czy żeś pionek, czy tuz,
Dzisiaj płaczesz, że bulisz,
Ale jutro cię ZUS
Jak kochanka utuli.
 Silna wiara to plus,
Niegodziwym więc zda się, 
Gdy ktoś twierdzi, że ZUS
...ostro rżnie nas na kasie.

mĘSki Dylemat
Gdy kobieta uśmiecha się do mężczyzny,
W głowie jego tli się dywagacja:
Sympatii to wyraz, dezaprobaty,
Czy...Seksualna prowokacja.

Na PokUSZeNie
Diabeł, gdy człeka dobrego kusi-
Anielską cierpliwość mieć musi.

Rozwiązania krzyżówki nr 5 – SZUKAJ 
WALENTYNKI – nadesłali: Urszula Krawczyk, 
Urszula Skowron (Nowogard), Sylwia Rybus (No-
wogard), Jerzy Siedlecki (Nowogard), Agnieszka 
Skowrońska (Nowogard), Halina Stefańska (No-
wogard), Barbara Bartosik (Nowogard), Józef 
Górzyński (Nowogard), Jolanta Gruszczyńska 
(Błotno), Wiesław Szałaj (Nowogard), Katarzyna 
Saja (Nowogard), Bogumiła Urtnowska (Nowo-
gard), Nikola Grenda (Nowogard), Eliza Zawadzka 
(Nowogard, Krystyna Porada (Nowogard), Teresa 

Powalska (Nowogard), Halina Szwal   (Nowogard), 
Krystyna Zawadzka (Nowogard), Rafał Włodek 
(Nowogard), Franciszek Palenica (Nowogard), 
Teresa Młynarska? (Słajsino), Halina Kawczyńska 
(Nowogard), Regina Czarnowska (Osowo), Ma-
rzena Ustyjańczuk (Nowogard),Władysław Kubisz 
(Nowogard).

Prenumeraty DN na marzec wylosowali:
Władysław Kubisz (Nowogard),
Franciszek Palenica (nowogard),
Rafał Włodek (Nowogard).
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWóZ oSób - romaN biŃcZyk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

oD PoNieDZiaŁkU Do PiątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSy oD PoNieDZiaŁkU Do Soboty:
trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), 7.00(1-6), 7.2�(7), 7.30(7), 7.��(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.2�(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.��(1-6), 13.2�(D), 13.�0(D), 14.0�(D), 14.20(D), 
1�.��(1-6), 16.3�(D), 16.�0(1-6),17.30(D), 17.�0(D), 18.3�(D), 
19.1�(1-6)

trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.3�(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 12.0�(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.��(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 17.0�(1-6), 17.2�(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.2�(D), 19.40(1-6), 20.1�(D), 
21.40(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Nowogard 19.02.2009r.
oFerty Pracy 

PUP GoleNióW, Filia NoWoGarD
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Dekarz, cieśla 
4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych
5. Pracownik produkcji
6. Elektromonter

oFerty Pracy Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk, recepcjonista, 
technolog żywienia, szef kuchni, pom.
kuchenna (nad morzem i na Mazurach, 
zakwaterowanie)

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3
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Koszykówka
Powiatowa Liga  
gimnazjalna

Kolarstwo Przełajowe
Mistrzostwa Okręgu  
Zachodniopomorskiego

Już w sobotę o godzinie 11.00 wy-
startują pierwsi kolarze by walczyć 
o tytuł Mistrza Okręgu Zachodnio-
pomorskiego Polskiego Związku 
Kolarskiego. Jak informowaliśmy 
na naszych łamach organizatorzy 
solidnie przygotowali Mistrzostwa  
- wytyczono dwie trasy (to na wypa-
dek zbyt obfitych opadów śniegu), 
zaplecze socjalne i gastronomiczne, 
zapewnili profesjonalną obsługę sę-
dziowską i techniczną, zadbano o 
nagrody dla zawodników.

Dla podniesienia rangi zawodów 
potrzebni są także kibice – wierzy-
my, że nowogardzianie licznie przy-
będą na stadion by dopingować za-
wodników na trudnej trasie.

Przewidywany program zawo-
dów:

- godz. 11.00 – kategoria MŁO-

DZIK i JUNIORKA MŁODSZA 
– czas wyścigu 20 minut.

- godz. 11.30 – kategoria JUNIOR 
MŁODSZY i JUNIORKA – 30 mi-
nut

- godzina 12.15 – kategoria OPEN 
: JUNIORZY, SENIORKI, MASTER-
SI – czas 40 minut.

Startować będą również najmłodsi 
czyli ŻACY – godzina startu ustalo-
na będzie na odprawie technicznej o 
10.45.

Nasi zawodnicy członkowie LUKS 
„Chrabąszcze” nie specjalizują się w 
przełajowym ściganiu, ale wierzymy, 
że powiększą kolekcję pucharów wi-
doczną na zdjęciu – swoją klasę pre-
zentowali już wielokrotnie na błot-
nych trasach całego województwa.

LMM, foto Karolina Kubicka

W sobotę 14 lutego w Golenio-
wie zostałą rozegrana szósta kolejka 
spotkań Powiatowej Ligi Gimnazjal-
nej Koszykówki o Memoriał Artura 
Deca. 

 W pierwszym rozegranym me-
czu spotkały się dwa Nowogardzkie 
Gimnazja, gimnazjum nr3 i Gimna-
zjum nr1.Po ciężkim spotkaniu  ze 
zwycięstwa cieszyli się zawodnicy  
nowogardzkiej Trójki. Głównymi 
snajperami drużyny zwycięskiej byli 
Karol Babiński  który zdobył 19pkt 
i  Sebastian Staniczek  z dorobkiem 
16-tu pkt . W drużynie Gimnazjum 
nr 1 najskuteczniejszym zawodni-
kiem był Piotr Szpilkowski który 
miał na swoim koncie 16pkt. 

W drugim spotkaniu Gimnazjum 
nr 3 Goleniów zmierzyło się z Gim-
nazjum w Osinie,  pokonująć gości 
51-12 .Najskuteczniejszym zawod-
nikiem drużyny zwycięskiej jak i 
meczu został Wojciech Olejniczka 
który zdobył 20pkt. Najskuteczniej-
szym zawodnikiem pokonanych 
został zdobywca 5 pkt Maciej Mo-
strąg. 

W kolejnym spotkaniu jakie moż-
na była obejrzeć zaprezentowało się 
Gimnazjum z Klinisk które wystąpi-
ło w osłabionym składzie co może 
być usprawiedliwieniem tak wyso-
kiej porażki jakiej doznali  z Gimna-
zjum nr2 w Goleniowie 8-151.Naj-
skutecznijeszym zawodnikiem gole-
niowskiego gimnazjum zdobywając 
66pkt został Krzysztof Olobry i Łu-
kasz Kuciński który rzucił 46pkt.

W ostatnim  spotkaniu tego dnia 
zmierzyli się zawodnicy z Gim-
nazjum nr 1 i Gimnazjum z Przy-
biernowa. Kibice zgromadzeni  na 
trybunach oklaskiwali świetna grę 
i serie rzutów za „trzy” w wykona-
niu Goleniowian.Najwiecej  pkt dla 
Gimnazjum w Goleniowie zdobył 

Mateusz Jachym –55pkt oraz Sylwe-
ster Gajdel 35 pkt.

Tradycyjnie wśród publiczności 
rozlosowano nagrody.

Wyniki poszczególnych spotkań:
Gimnazjum nr 3 Nowogard -Gim-

nazjum nr 1 Nowogard 49-36
Gimnazjum nr 3 Goleniów -Gim-

nazjum Osina 51-12
Gimnazjum nr 2 Goleniów -Gim-

nazjum Kliniska Wielkie 151 -8
Gimnazjum nr 1 Goleniów -Gim-

nazjum Przybiernów 129-18
Najskuteczniejsi zawodnicy  :
1. Sebastian Stanoczek -172 pkt 

(Gimnazjum nr 3 Nowogard),
2. Krzysztof Olobry -138 pkt 

(Gimnazjum nr 2 Goleniów),
3. Łukasz Kuciński -135 pkt (Gim-

nazjum nr 2 Goleniów).
Najskuteczniejsi w rzutach za 3 

pkt:
1. Marcin Rozentalski (Gimna-

zjum nr 1 Goleniów), Sylwester Gaj-
del (Gimnazjum nr 1 Goleniów) -7 
trafień,

2. Mateusz Jachym (Gimnazjum 
nr 1 Goleniów) -4 trafienia,

3. Dawid Szewczuk (Gimnazjum 
nr 3 Nowogard) -3 trafienia.

Tabela:
1. Gimnazjum nr 2 Goleniów 10,
2. Gimnazjum nr 1 Goleniów 10,
3. Gimnazjum nr 3 Nowogard 9,
4. Gimnazjum Kliniska 9,
5. Gimnazjum nr 1 Nowogard 8,
6. Gimnazjum nr 3 Goleniów 8,
7. Gimnazjum Maszewo 7,
8. Gimnazjum Osina 6,
9. Gimnazjum Przybiernów 5.
Kolejne rozgrywki Powiatowej 

Ligi Gimnazjalnej Koszykówki o 
Memoriał Artura Deca odbędą się 
28 lutego w Nowogardzie w hali 
Gimnazjum nr 1. Zapraszamy

Karolia Kubicka

Pomorzanin 
przegrał 
w Rewalu

Pomorzanin Nowogard - Ilanka 
Rzepin 1:2 (0:2)

Bramkę dla Pomorzanina strzelił 
Łukasz Nosek

LMM

Przegrany sparring
Olimpia rozgromiona!
Olimpia Nowogard przegrała z liderem V ligi Sarmatą Dobra Nowogardzka 

aż 11:0. Trzy bramki strzelił – Wojciech Bonifrowski. Skad my go znamy?
LMM
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

23 lutego 2009 r. godz. 16.30
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kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl
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Michał Mańkowski i Patryk Ko-
misarek mistrzami województwa!

W sobotę 21 lutego na trudnej 
trasie przy Stadionie Miejskim ro-
zegrano Mistrzostwa Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w Ko-
larstwie Przełajowym. Startowali 
reprezentanci aż 14 –tu klubów z 
całego regionu, ale widać było, że 

czasy świetności tej dyscypliny na 
Pomorzu Zachodnim skończyły się 
wraz z zakończeniem kariery przez 
dawnych mistrzów – Andrzeja Mą-
kowskiego i naszego Czesława Pole-
wiaka.  Specjalistów od jazdy tere-
nowej nie ma, a startujący zawod-
nicy traktowali Mistrzostwa jako 
element treningu przed ściganiem 

się na szosie i torze. Dlatego kluby 
wystawiły mocno okrojone składy. 

Zaczęło się od startu najliczniej-
szej grupy w kategorii MŁODZIK. 
Młodzi zawodnicy mieli trudne 
zadanie przecierania mocno za-
śnieżonej trasy, a pierwszy poważ-
ny podbieg i ostry zjazd w rejonie 

Papież Benedykt XVI mianował 
w sobotę 21 lutego biskupa An-
drzeja Dzięgę  arcybiskupem me-
tropolitą szczecińsko-kamieńskim. 
Dotychczasowy metropolita ksiądz 
arcybiskup Zygmunt Kamiński bę-
dzie administratorem apostolskim 
do czasu kanonicznego objęcia die-
cezji przez nowego zwierzchnika.

Przypominamy, że metropolię 
szczecińsko-kamieńską utworzył 
w 1992 roku nasz rodak papież Jan 
Paweł II reformując administra-
cję kościelną w Polsce bullą „Totus 
Tuus Poloniae Populus”

Pierwszym metropolitą został 
mianowany arcybiskup Marian 
Przykucki, drugim arcybiskup Zyg-
munt Kamiński, który zgłosił pa-
pieżowi swoją rezygnację zgodnie 
z prawem kanonicznym, ponieważ 
ukończył 76 lat.

Nowy metropolita biskup An-
drzej Dzięga ma 56 lat. Pochodzi z 
rolniczej rodziny z okolic Radzynia 
Podlaskiego. W 1997 roku ukoń-
czył studia w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Siedlcach  i 
przyjął święcenia kapłańskie. Będąc 
wikariuszem w parafiach diecezji 

Nowy  
metropolita 
szczecińsko-
kamieński
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Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

16 luty godz. 13.30 Nowogard 5 
– go Marca

Zatrzymano Krzysztofa P., który 
pomimo sądowego zakazu kierował 
rowerem.

17 luty godz. 20.00 Orzechowo
Policjanci zatrzymali kierujące-

go Polonezem Henryka M., który 
kierował pod wpływem alkoholu 
i miał 0,7 promila w wydychanym 
powietrzu.

18 luty godz. 14.00 Nowogard 
Boh. Warszawy

 Zgłoszono, że w nocy z 16 na 
17 z warsztatu samochodowego 
skradziono nagrzewnicę olejową, 
pistolet do gumy oraz materiały la-
kiernicze. Wartość strat – 6600 zł.

18 luty godz. 17.00 Nowogard 
Kościuszki

Poszkodowana zgłosiła, że około 
godziny 12.30 wpuściła do miesz-
kania dwie kobiety podające się za 
siostry zakonne oraz mężczyznę 
podającego się za księdza, którzy 
podczas rozmowy skradli z jej 
mieszkania 500 zł. Rysopisy spraw-
ców ustalono. Sprawa znajduje się 
w toku.

18 luty godz. 19.30 Nowogard 
Wiejska

Zgłoszono kradzież samochodu 
marki Toyota Land Cruser zapar-
kowanego przed domem. Wartość 

samochodu około 100 tys. zł. Kra-
dzieży dokonano w pomiędzy godz. 
16.30 a 19.30. Wszyscy świadkowie 
zdarzenia proszeni są o kontakt z 
policją.

19 luty godz. 14.00 trasa Kulice 
– Wierzbięcin

Policja zatrzymała podczas kon-
troli drogowej nietrzeźwego Rober-
ta S. , który miał w wydychanym 
powietrzu 3,01 promila alkoholu. 
Robert S. prowadził auto pomimo 
sądowego zakazu prowadzenia 
pojazdów orzeczonego za to samo 
przestępstwo. Nietrzeźwy kierowca 
został zatrzymany po raz trzeci. 

19 luty godz. 20.30 Nowogard 
Pl. Wolności

Nieznani sprawcy wybili szybę 
Daevoo Tico i dokonali kradzieży 
radioodtwarzacza o wartości 300 
zł. 

21 luty godz. 16.20 Czermnica
W czasie kontroli drogowej za-

trzymano kierującego samocho-
dem marki Renault Krzysztofa O., 
który miał 1,3 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

22 luty godz.18.00 Nowogard 
700 – lecia Netto

ujęto sprawcę kradzieży dwóch 
konserw o wartości 3,98 zł. Sprawcę 
ukarano mandatem w wysokości 
50 zł.

18 luty Nowogard Bema
Samochód uderzył w betonowy 

słup. Strażacy zabezpieczali miejsce 
zdarzenia oraz usuwali jego skutki.

19 luty godz. 16.50 Nowogard 
Armii Krajowej

Usunięcie plamy oleju powstałej na 
skutek kolizji.

Podrabiali banknoty 50 zł!
Policjanci z Komisariatu w Nowogardzie zatrzymali 4 mężczyzn, którzy 

podrabiali i wpuszczali do obiegu banknoty 50 zł. Jednemu z nich grozi kara 
pozbawienia wolności nawet do 25 lat, pozostałym nie mniej niż 5 lat.

Fałszywy ksiądz  
okradł staruszkę!

Mężczyzna podający się za księdza okradł starsza kobietę. Z ławy stojącej 
w pokoju zabrał 500zł. Pomogły mu w tym dwie kobiety. 

Sygnały czytelników
Widziałem akcję  
z sensacyjnego filmu!

Zadzwonił do nas czytelnik, który twierdzi, że widział z okna akcję zatrzy-
mania samochodu, która miała miejsce w ubiegły poniedziałek, na skrzyżo-
waniu Mickiewicza i Sienkiewicza. „To nie było tak, że samochód potrącił 
policjanta – relacjonuje czytelnik – Samochód zaczął cofać z otwartymi 
drzwiami, a wtedy policjant wskoczył na próg auta i jechał tak przez dwa-
dzieścia parę metrów trzymając się drzwi, aż w końcu spadł. Owszem, akcja 
wyglądała jak z amerykańskiego filmu. Ale gdyby radiowóz zaparkował 
za pojazdem, a nie obok niego, to ten już by nigdzie nie pojechał, bo z 
przodu miał płot i krawężnik.”

Cóż, nam wypada się tylko cieszyć, że mamy tak odważnych policjantów.
Ewa Dziwisz 

Do zatrzymania doszło w piątek 
20 lutego. Policjanci z Komisariatu 
w Nowogardzie uzyskali informację 
że w sklepie spożywczym w jednej z 
pobliskich wiosek pojawiły się podro-
bione banknoty o nominale 50 zł. Na 
miejscu okazało się, że faktycznie w 
utargu znajdują się dwa banknoty, 
których wygląd każe przypuszczać 
że mogą być podrobione. Dwóch 
mężczyzn którzy zapłacili w sklepie 
podrobionymi banknotami dobrze 
znała właścicielka sklepu. Jeden z 
nich kupił w sklepie maślankę, ma-
krelę, piwo a także uregulował dług 
w sklepie natomiast drugi kupił wina. 
Policjanci zatrzymali w związku z tą 
sprawą 4 mężczyzn. Dawida N. lat 20, 
Mariusza N. lat 32, Kamila G. lat 22 
oraz Adama M. lat 24. W mieszkaniu 
jednego z nich znaleziono sprzęt słu-
żący do podrabiania banknotów 50 
zł.  Jak ustalono w prowadzonym do-
chodzeniu mężczyźni w piątek wpadli 
na pomysł aby podrobić banknot 50 
zł. W tym celu  zeskanowali przy 
użyciu komputera i skanera banknot 
o nominale 50zł a następnie wydru-
kowali go na drukarce atramentowej. 
Takich ‘podróbek’ wydrukowali 3 
sztuki. Wykorzystali do tego papier 
z bloku rysunkowego. Policjanci 
z Komisariatu w Nowogardzie za-
bezpieczyli wszystkie 3 podróbki a 
także komputer i wielofunkcyjne 

urządzenie służące do skanowania i 
kopiowania . 

Jeden z zatrzymanych mężczyzn w 
piątek obchodził urodziny i prawdo-
podobnie w ten sposób postanowili 
znaleźć środki finansowe na uroczy-
stość. W chwili zatrzymania  byli 
pijani. Adam M – miał 2.16 promila 
alkoholu w organizmie, Mariusz 
N -2.85 promila a Kamil G -0.57 
promila.

Po wytrzeźwieniu przedstawiono 
im zarzuty podrabiania i wprowadze-
nia do obiegu banknotów o nominale 
50 zł.

Policjanci z Komisariatu w No-
wogardzie wystąpili z wnioskiem o 
tymczasowe aresztowanie zatrzy-
manych. Trójce zatrzymanych grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 10 
a  czwartemu nawet do lat 25.

Nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniow    

Do zdarzenia doszło kilka dni 
temu w Nowogardzie. Do jednego 
z mieszkań przy ul. Kościuszki ktoś 
zapukał. Kiedy mieszkająca tam star-
sza kobieta spytała kto tam, usłyszała 
słowa ‘ Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus’. Po tych słowach 
drzwi do mieszkania zostały otwarte 
przez właścicielkę. Do środka wszedł 
mężczyzna oraz dwie kobiety. Pro-
ponowali kupno odzieży. Nie było 
mowy o sprawach duchowych. Kiedy 
do mieszkania przyszły w odwiedziny 
córka i wnuczka właścicielki  osoby 
te opuściły mieszkanie . Po chwili 
okazało się że zgineły  pieniądze w 
kwocie 500zł, które leżały na ławie 
w pokoju i były przeznaczone na 
opłaty . 

Mężczyzna był w wieku około 60 
lat, wysoki ok. 180 cm, masywnej 
budowy ciala, ubrany w zimowŕ 
kurtkć důugoúci ľ koloru jasny brŕz, 

na gůowie miaů czapkć lub beret z 
daszkiem w ciemnym kolorze. Jedna 
z kobiet była w wieku ok. 55 lat, 160 
cm wzrostu, tęgiej budowy ciała, 
włosy ciemne.

Policjanci w Nowogardzie prowa-
dzą dochodzenie w tej sprawie.

Osoby które posiadają informację 
mogącą przyczynić się do ustalenia 
tożsamości lub zatrzymania  spraw-
ców kradzieży proszone są o kontakt 
z policjantami z Komisariatu Policji 
w Nowogardzie pod tel. 091-5792311 
lub tel alarmowy 997, 112. 

Apelujemy szczególnie do osób 
starszych o zachowanie większej 
czujności przy wpuszczaniu do domu 
obcych . Bezpieczniej jest dokładnie 
wypytać o powód wizyty a w sytu-
acjach podejrzanych powiadomić 
natychmiast policję.

Nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów     
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siedleckiej związał się z Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim gdzie 
uzyskał licencjat, a następnie dok-
torat i habilitację (rozprawa habili-
tacyjna nosi tytuł „Strony sporu w 
kanonicznym procesie o nieważ-
ność małżeństwa”). Jest profesorem 
KUL (kierownikiem Katedry Koś-
cielnego Prawa Procesowego) oraz 
kuratorem Katedry Kościelnego 
Prawa Małżeńskiego i Rodzinne-
go. Autor licznych rozpraw nauko-
wych. Również w kościele pełnił 
szereg ważnych funkcji – był sędzią 
Sądu Biskupiego Siedleckiego, kan-
clerzem Kurii Biskupiej Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego. 
7 pażdziernika 2002 roku został 
mianowany przez Jana Pawła II 
biskupem sandomierskim i w listo-
padzie tegoż roku przyjął święcenia 
biskupie.

Pełni różne funkcje w Konferen-
cji Episkopatu Polski m.in. Prze-
wodniczący Rady Prawnej oraz 
Zespołu Duszpasterskiej Troski o 
Radio Maryja. Jako metropolita 
szczecińsko-kamieński być może 

będzie pełnił ważne funkcje w Ra-
dzie Rodziny KEP.

Przyznał ,że nominacja była dla 
niego zaskoczeniem . Wyznał, że 
:”Być biskupem współcześnie to 
znaczy być świadkiem wiary i do 
wiary prowadzić”. 

Ingres do katedry szczecińskiej 
planowany jest na sobotę przed 
Niedzielą Palmową, 4 kwietnia 
2009

Opr. LMM

Proboszcz Kazimierz Łukjaniuk 
proszony o oczekiwania związane 
z nowym metropolitą powiedział: 
„Jest  nadzieja związana z tym wy-
borem, bo  przychodzi biskup dużo 
młodszy, a tym samym bardziej 
sprawny. Będzie miał więcej możli-
wości, aby zatroszczyć się o duszpa-
sterstwo w diecezji. Zamierza dawać 
świadectwo wiary, aby inni pogłębia-
li swoją wiarę w Boga, a tych którzy 
wątpią, do wiary prowadzić. Dzisiaj 
świat poszedł w złym kierunku, za-
chłysnął się psudowolnością. Gdy 
stało się głośno o eutanazjach we 
Włoszech, również w Polsce ludzie 
zaczynają się jej domagać. Świat na-
stawiony jest na konsumpcjonizm. 
Nie ma zasad i zahamowań. Przez 
to trudno być dzisiaj duszpasterzem, 
bo przeciwstawiając się złu, kościół 
staje się wrogiem. Ale prowadzenie 
ludzi do Boga wymaga niekiedy na-
rażania się.

Wierzę, że znane już działania 
biskupa w obronie rodziny i życia 
ludzkiego od chwili poczęcia do na-
turalnej śmierci będą kontynuowa-
ne.”

Ewa Dziwisz

Nowy metropolita 
szczecińsko-kamieński

Kolejne nasze spotkanie, to już  
w środę  25.02.2009 r.godz.17’oo w 
gościnnych progach Sali Wystawowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w No-
wogardzie oraz patronującemu temu 
przedsięwzięciu Dziennikowi Nowo-
gardzkiemu temat interesujący chyba 
wszystkich rdzennych Nowogardzian. 
„Pedagodzy i uczniowie nowogardzkich 
szkół od 1945 r. do dziś.” Na prezen-
towanych fotografiach zobaczymy 
naszych nauczycieli, ojców, nas samych, 
nasze dzieci i wnuków. Historia nowo-
gardzkich szkół i te kolejne pokolenia. 
Zatrzymane w kadrze fotografie uwolnią 
wspomnienia i przywrócą pamięć naszą 
i naszych przyjaciół pedagogów, koleża-

nek i kolegów. Apeluję szczególnie do 
nauczycieli, którzy aktualnie zajmują się 
prowadzeniem kronik szkolnych. Nie 
będzie, to zmarnowana godzina!

Was koleżanki i koledzy również 
serdecznie zapraszam, jedyna okazja  
moim wehikułem czasu zapewnię 
Wam powrót do lat dziecięcych, czasu 
pierwszych wzlotów miłosnych i spo-
woduję, że z wielką radością otworzę 
wasze pamiętniki i wspomnienia. 
Zapowiedziało już  swoje uczestnictwo 
wielu wspaniałych naszych pedagogów. 
Będzie okazja ich spotkać po latach. Do 
zobaczenia!

Franciszek Karolewski

Po naszych monitach zaczęto 
rozbiórkę i w kwietniu 2008 roku 
wyglądał tak…

Było pieknie! 
I jest pięknie bo dzisiaj wygląda 

także tak jak na foto. Może ktoś z 
wyobrażnią powie gdzie ma stanąć 
pasażer oczekujący na pociąg w słot-
ne, deszczowe, śnieżne i mroźne dni? 
Urzędnicy zapewne słyszeli rosyjski 
dowcip: u nas tylko 9 miesięcy zima 
– reszta to już tylko lato… 

Koniec żartów- potrzebna wiata i 
będzie… przystanek Wyszomierz!

LMM

Przystanek Wyszomierz

Problem goś-
cił na naszych 
łamach blisko 
dwa lata. Nazy-
wał się dworzec 
Wyszomierz…  
W styczniu 2008 
roku wyglądał 
tak jak na gór-
nym foto…
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Z okazji urodzin

Krystynie 
BASA

moc najserdeczniejszych 
życzeń, zdrowia, 

pomyślności, powodzenia 
i uśmiechu na co dzień 

składają 
Monika z rodziną, 
Sebastian z rodziną 

i Piotr

ŻYCZeNIa

Kiedy powstanie 
nowy cmentarz?

Utworzenie nowego cmentarza w okolicach „smoczka” na pewno jeszcze 
trochę potrwa. Na razie plan zagospodarowania przestrzennego tego rejonu 
przechodzi ostatnie obróbki architektoniczne i zostanie poddany pod głosowa-
nie na pierwszej kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Zasadniczym problemem, 
wydłużającym całą procedurę jest to, że część z gruntów przeznaczonych pod 
tę inwestycję znajduje się w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 
osób prywatnych.

Pytany o termin powstania cmen-
tarza Burmistrz Kazimierz Ziemba 
powiedział: „W kwietniu pierwsza 
sesja będzie poświęcona planom 
zagospodarowania przestrzennego. 
Z chwilą przyjęcia przez radę planu 
okręgu ulicy Górnej przystępujemy 
do opracowania koncepcji cmenta-
rza komunalnego. Na tej podstawie 
można ogłosić projekt już w tym 
roku, a w przyszłym przystąpić do 
działań. Na pewno będzie to dość 
droga inwestycja, na którą trzeba 
przeznaczyć środki z budżetu gmi-
ny. Nie wszystko będziemy budować 
od razu, tylko etapami. Na pewno 
podczas pierwszych pochówków 
trzeba będzie korzystać z kaplicy 
przy ul. Cmentarnej. Nie obawiamy 
się jednak, że do czasu powstania 
nowego cmentarza, zabraknie 
miejsc na starym. Stary powinien 
funkcjonować jeszcze dwa, trzy 
lata. Groby nieopłacone będą li-
kwidowane. Robimy też ścianę na 
urny. Będzie więc można skorzystać 
również z tej formy pochówku.”

Budowa nowego cmentarza jest 
inwestycją zaprojektowaną z rozma-
chem. Projekt przewiduje budowę 
nowej drogi dojazdowej do cmen-
tarza, miejsca pod tereny zielone, 
tereny sportowe, usługowe oraz część 
przemysłowo – składową. Jak nam 
powiedział Adam Czernikiewicz Kie-
rownik Wydziału Inwestycji i Remon-

tów -  „Musimy wystąpić o te tereny 
do Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Aby to zrobić, rada musi uchwalić 
projekt. Jeżeli są to tereny przezna-
czone są na cele publiczne, Agencja 
może je przekazać nieodpłatnie. 
Czeka nas jeszcze żmudna proce-
dura wykupu gruntów. Najpierw 
trzeba będzie korzystać z dróg, 
które już istnieją, potem zająć się 
budowaniem. Po uchwaleniu planu 
gmina przystąpi do opracowania 
projektu technicznego cmentarza, a 
następnie do jego etapowej realiza-
cji. Terminy trudno określić. Jest to 
temat wielowątkowy. Muszą się one 
wiązać z pokryciem w budżecie na 
planowane inwestycje.”

Cóż. Przy średniej umieralności 1 
procent w naszej gminie i pochów-
kach na cmentarzach wiejskich, 
miejsca przy ulicy Cmentarnej po-
winno wystarczyć na jeszcze jakieś 
trzy lata. Gmina ma więc jeszcze 
trochę czasu.

Ewa Dziwisz
 
Ps. Dokładną mapkę terenu 

przedstawimy po uchwaleniu pla-
nu. 

Czy ktoś może  
mi pomóc?

Takie pytanie zadaje trzydziestoletnia mieszkanka Nowogardu, samotna 
matka trójki dzieci. Pani Agnieszka przyjechała tu z Gminy Maszewo. Tam 
mieszkała w okolicznej wsi, gdzie nie miała warunków do życia. W Nowogar-
dzie znalazła dorywczą pracę i tutaj też, dwoje dzieci poszło do szkoły. Naj-
młodsze ma 1,5 roku. W obecnej chwili oczekuje na mieszkanie z gminy. Jest 
to jednak oczekiwanie długie, ponieważ na lokal czeka prawie 200 rodzin, a 
gmina nie dysponuje w chwili obecnej wolnymi mieszkaniami. Trzeba czekać, 
aż jakieś się zwolni, a dzieje się tak przeważnie z chwilą śmierci najemcy.

„Od początku 
roku jestem już na 
czwartej stancji. 
Tułam się z dzieć-
mi po wynajętych 
m i e s z k a n i a c h . 
– opowiada pani 
Agnieszka – Przez 
to, straciłam 
wszystkie oszczęd-
ności i dorobek 
życia. Opuszczając 
mieszkanie, muszę 
zapłacić rachunki, 
a w nowym miesz-
kaniu wpłacić kaucję za lokal. To 
przerasta moje możliwości finan-
sowe. Dzieci przez te przepro-
wadzki, straciły poczucie bezpie-
czeństwa i ciągle chorują. Czy nie 
ma żadnej ochrony, dla osób takich 
jak ja? W ciężkiej sytuacji? Utrzy-
muję się wraz z dziećmi z zasiłku 
rodzinnego, alimentów oraz zasił-
ku celowego z Opieki Społecznej. 
To cały mój dochód. Czasem mam 
także jakąś pracę dorywczą, ale 
nikt nie chce mnie zarejestrować, 
ponieważ nie mam zameldowania 
na terenie Nowogardu. W gminie 
prosiłam chociaż o jeden pokój. Ja-
kieś mieszkanie przejściowe, kry-
zysowe. Wydaje mi się, że jestem 
traktowana jak osoba z marginesu. 
Wszędzie mi współczują, ale nikt 
nie ma dla mnie konkretnej odpo-
wiedzi. Jestem w stanie wyczerpa-
nia psychicznego. Obecne miesz-
kanie wymówiono mi, bo właści-
ciele boją się, że mam zbyt mały 
dochód, aby płacić rachunki...”

Jak mówi Panie Teresa Skibska, 
Kierownik nowogardzkiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej wiele osób 
znajduje się w tak trudnej sytuacji. 
„Pani Agnieszka korzysta z każdej 
możliwości pomocy. Niestety, my 
jako ośrodek nie możemy znaleźć jej 
mieszkania. Myślę, że powinna udać 
się na komisję mieszkaniową i tam 
przedstawić swój problem. Ma dzie-
ci, a z każdej sytuacji powinno być 
wyjście.”

Z kolei Zastępca Burmistrza Je-

rzy Kaczmarski, do którego nasza 
czytelniczka zgłosiła się po pomoc 
wyjaśnia: „Jako urzędnik niewiele 
mogę pomóc. Jeśli zwróci się do 
nas na piśmie, zostanie ono skiero-
wane do Komisji Mieszkaniowej. 
Jest wiele rodzin, które oczekują na 
mieszkania. Trudno mi jest ocenić, 
która znajduje się w najtrudniejszej 
sytuacji. Ja osobiście nie uczestni-
czę w posiedzeniach komisji. Jako 
osoba prywatna zaproponowałem 
Pani Agnieszce pomoc w znalezie-
niu tańszego lokalu do wynajęcia 
oraz kontakt z osobami, które być 
może zaproponują jej stałą pracę. 
Może wtedy będzie mogła pozwo-
lić sobie na kupno jakiegoś małego 
mieszkanka. Z lokalami gminnymi 
jest ciężko. Część została sprzeda-
na za symboliczne 1% wartości.

Naszej czytelniczce zobowiązał 
się jednak pomóc Burmistrz Kazi-
mierz Ziemba, który zadeklarował: 
„Na dzień dzisiejszy postaramy 
się znaleźć Pani Agnieszce tańszą 
sublokatorkę. Te opłaty, które ona 
ponosi są bardzo duże. Szczegól-
nie przy trójce dzieci. Na Komisję 
Mieszkaniową, która odbędzie się 
w pierwszą środę miesiąca, zosta-
nie przekazany wniosek o przy-
spieszenie jej podania. 

Pani Agnieszka twierdzi również, 
że z chęcią zaopiekuje się starszą 
osobą w zamian za mieszkanie. Jest 
to bardzo miła i opiekuńcza osoba.

Ewa Dziwisz 

Dzisiaj w NDK 
Zorganizowane spektakle dla 

szkół. Narodowego Teatru Edukacji 
z Wrocławia

Inf.własna

W kinie „Orzeł”

33 SCENY 
Z ŻYCIA

 
Dramat, Niemcy, Polska 

2008, 100 min.
12 zł, od lat 15
27.02.2009 godz. 19.00
28.02.2009 godz. 19.00
01.03.2009 godz. 19.00
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strzelnicy wyraźnie ustawił wyścig. 
Wygrał Krzysztof Borecki z klubu 
UKS JF DUET Goleniów, przed 
Tomaszem Janowskim z klubu 
UKS Ratusz Maszewo i Borysem 
Korczyńskim z KS ENERGETYK 
Gryfino. Nasz zawodnik Damian 
Baranowski spisywał się bardzo 
dzielnie i zajął doskonałe VII miej-
sce  z małą stratą czasową.

ŻACY ścigali się na krótszej (co nie 
znaczy, że łatwej ) trasie wokół sta-
dionu. Tutaj klasą dla siebie był nasz 
zawodnik Michał Mańkowski, który 
prowadził od startu i niezagrożony 
zdobył tytuł Mistrza Województwa. 
Tytuł pierwszego wicemistrza zdo-
był Wojciech Ceniuch , zawodnik z 
miejscowości Przęsocin, a drugim 
wicemistrzem został Jan Zalewski z 
klubu SKS Czarni Szczecin.

Najwięcej satysfakcji dla (nie-
licznej niestety) grupy kibiców dal 
wyścig w klasie JUNIOR MŁOD-
SZY. Od startu na czele znajdowa-
ło się trzech naszych kolarzy i co 
okrążenie zwiekszali przewage nad 
rywalami. Cały czas tempo dykto-
wał Patryk Komisarek, drugi jechał 
Paweł Kolasiński, a trzeci Krzysztof 
Antczak i taka też była kolejność na 
mecie.

W kategorii JUNIOR nie mieli-
śmy nowogardzkiego zawodnika. 
Klasą dla siebie był zawodnik GKS 
TARNOWIA TarnowoPodgórne 
Adrian Kaczała, który wprost zde-
klasował pozostałych dziewięciu 
zawodników - drugiego  na mecie 
Szymona Godrasa  i trzeciego Prze-
mysława Śnieżko (obaj z klubu KS 
ELEKTRO_BUD BOGO Szczecin) 
wyprzedził o ponad 4 minuty!

Ostatnim akordem Mistrzostw 
był wyścig w kategorii MASTER 
– startowali zawodnicy z 10 klubów. 

I tutaj zanotowaliśmy mocny nowo-
gardzki akcent – Michał Urtnowski 
zdobył srebrny medal i utul pierw-
szego wicemistrza! Zwyciężył An-
drzej Felisiak z klubu BKK MULTI 
SPORT Goleniów, a tytuł drugiego 
wicemistrza za III miejsce przypadł 
Markowi Walendzikowi z klubu 
KMP UNIPIN KOMPUTERY z Go-
rzowa Wielkopolskiego.

Dla statystycznej poprawności 
podaję, że startowały również panie 
– tytuły zdobyły: w kategorii mło-
dziczek Paulina Winiarska z SKS 
Czarni Szczecin, w kategorii junior 
młodszy Karolina Bajzan z UKS Ra-
tusz Maszewo,  a w kategorii junior 
Patrycja Rucińska z KS Elektro -Bud 
Bogo Szczecin

Organizatorzy – działacze LUKS 
Panorama Chrabąszcze i JF DUET 
Goleniów składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji, przygotowaniu 
i zabezpieczeniu trasy oraz fundo-
wali puchary. – Urzędowi Miejskie-
mu w Nowogardzie, a szczególnie 
zastępcy burmistrza Jerzemu Kar-
czmarskiemu, firmie „Domel” pana 
Błażewicza za przygotowanie trasy, 
Panu Ryszardowi Głowickiemu z 
Firmy „WENA”, Łukaszowi, Mate-
uszowi i Dariuszowi Kurkowskim 
oraz Łukaszowi Janic za zabezpie-
czenie trasy, firmie Ariela Urbanka 
za wyposażenie gastronomiczne, 
Grzegorzowi Przybyłkowi za ufun-
dowanie pucharu. Wiele wysiłku i 
czasu poświęcili także działacze LKS 
Pomorzanin Ryszard Wolny i Mar-
cin Skórniewski oraz Jan Tandecki  
prezes zarządu M-G Z LZS. Dzięku-
jemy!

Tekst i foto lesław m. marek

Kolarstwo przełajowe

Damian Baranowski – zaduma po wyścigu…Jeszcze nie wie, że VII miejsce to 
naprawdę dobre miejsce!

Najlepszy zawodnik mistrzostw – Patryk komisarek

Czas się zatrzymał?
Czyżby w Nowogardzie czas się 

zatrzymał? Wszyscy malkontenci zy-
skali sojusznika – na ratuszowej wieży 
nie ma zegarów! Za to co pół godziny 
mamy sygnał i można odnieść wra-
żenie, że z taką dokładnością żyjemy, 
pracujemy i realizujemy gminne 
zadania. Jest jednak nadzieja, że od 
uroczystości 700-lecia będzie jak … 
w szwajcarskim zegarku.

Nowy dokładnie mierzony czas i 
nowe, lepsze czasy! LMM

Neonem... informacje
Krytykowany przez nas (i wielu 

Czytelników) neon nad sklepem REY 
za dyskontem Netto stał się …poży-
teczny. Właściciel wziął sobie do serca 
uwagi i zmienił szyld. Teraz, jesteśmy 
zapraszani do sklepu REY, a oprócz 
tego jesteśmy informowani o aktual-
nej dacie,  wiemy która jest godzina i 
jaka jest temperatura. Światło nie bije 
po oczach. Brawo!  LMM
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reklama

reklama

W obiektywie Jana korneluka  - Foto - zagadka

W którym miejscu naszego miasta wykonałem tę fotografię?
W piątek odpowiedź  - będą to szokujące zdjęcia!

Policjantom udało się zatrzymać 
sprawców kradzieży. To 44-letni 
Piotr W. i jego 34-letnia konkubina 
Anna M. W grudniu 2007 roku pod-
łączyli swoją posesję do przewodu 
elektrycznego znajdującego się 0,7 
metra pod ziemią i w ten sposób ko-
rzystali nielegalnie z prądu. Sprawa 
wyszła na jaw na początku stycznia. 
Wówczas Urząd Miasta zawiadomił 
policję o kradzieży energii elektrycz-
nej z przewodu zasilającego słup pod 
fotoradar w Mrągowie. Wartość strat 
wyceniono na 4,3 tys. złotych. Z uwa-
gi na zamarzniętą ziemię dopiero po 
tygodniu można było sprawdzić w ja-
kim miejscu do przewodu zasilające-
go dokonano nielegalnego przyłącza. 
Po odkopaniu przewodu okazało się, 
że prowadzi ono do pobliskiej posesji. 
Mieszkańcom przedstawiono za-
rzut kradzieży energii elektrycznej. 
Anna M. i Piotr W. przyznali się do 
przedstawionych zarzutów i złoży-
li wyjaśnienia. Oboje skorzystali z 
możliwości dobrowolnego poddania 
się karze. Sąd skazał ich na rok po-

zbawienia wolności w zawieszeniu na 
trzy lata oraz grzywnę w wysokości 
po 800 złotych. Para musi też zapła-
cić 4,3 tys. zł za nielegalnie pobieraną 
energię. Jak widać nie opłaca się! 

Czy nasz fotoradar będzie więc słu-
żył tylko kontroli pojazdów?

Wyszperał LMM

Ciekawostki

Fotoradar zasilał posesję!
Miał łapać drogowych piratów, a stał się źródłem prądu dla pobliskich 

mieszkańców. Mowa o, postawionym w Mrągowie na Warmii i Mazurach, 
fotoradarze. Pomysłowa para, nielegalnie podłączyła się do kabla zasilają-
cego policyjny fotoradar i w ten sposób przez ponad rok kradli prąd. 
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Więzienne  
klimaty

Więzienie
Człowiek trafiający do więzienia jest zmuszony do przestrzegania zasad. 

Nie może wyrazić własnego zdania, gdyż może zostać odsunięty od grupy 
więziennej, do której przynależy. Mało, który skazany zajmuje się swoim 
wyrokiem, gdyż uważa, że czyny które popełnił są normalne. Inni postępują 
gorzej. Czasem bywa też tak, że szczyci się swoimi przestępstwami i uważa 
się za lepszego od innych. 

Marcin

się już bez nich bawić. Dziś jestem 
wrakiem uczuciowym. Trzeba mnie 
odbudować na nowo, dlatego zgodzi-
łem się na leczenie. Wcześniej miałem 
trzy próby leczenia, ale kończyły się 
fiaskiem. Teraz wiem, że narkotyki 
szczęścia nie dają, dają tylko złu-
dzenia. Może chwilowo likwidują 
kompleksy, ale kiedy uświadomisz 
sobie, że jesteś uzależniony – czujesz 
się jeszcze gorzej. Źle jest czuć się 
osobą chorą i potrzebującą pomocy. 
Miałem kiedyś dziewczynę, starszą 
o trzy lata. Odkryłem w niej swoją 
drugą połówkę. Uzależnienie było 
jednak silniejsze. Kiedy mówiła mi, 
że źle wyglądam, mam podkrążone 
oczy – mówiłem, że to nieprawda. 
Wydawało mi się, że wszystko kon-
troluję, ale nie była to prawda. Kiedy 

zdałem sobie sprawę z tego, że stra-
ciłem kontrolę – było już za późno.  
Byłe zniewolony. Całe szczęście, że 
na leczenie nie jest jeszcze za póź-
no. Teraz zdałem sobie sprawę, że 
nie zostałem stworzony do ćpania, 
okradania i robienia najbliższym 
przykrości. Terapia ma za zadanie 
pokazać nam, co było powodem, że 
zaczęliśmy brać i którą drogę chcemy 
wybrać. Do leczenia trzeba podejść 
szczerze, bez zakłamania mówić 
o swoich problemach. Chciałbym 
życzyć wszystkim, którzy się leczą 
wytrwałości, a tym, którzy nie podjęli 
jeszcze decyzji o leczeniu – aby ją 
podjęli. Dziękuję moim terapeutom 
oraz grupie terapeutycznej i rodzinie, 
która wciąż przy mnie jest.

Marcin.

Prezentujemy dziś naszym czytelnikom  pierwszy numer nowego periodyku, przygotowywanego przez osadzonych w nowogardzkim Zakładzie Karnym,  
który będzie się ukazywał jako dodatek do DN. Więźniowie będą przedstawiać w nim swoje doświadczenia i przeżycia.  Mamy nadzieję, że przybliży on 
czytelnikom specyfikę ZK, oraz pozwoli  na przemyślenia dotyczące uzależnień i nie tylko... 

Mam na imię Marcin i 24 lata. Je-
stem uzależniony od środka psycho-
aktywnego, jakim jest amfetamina. 
Po raz pierwszy dowiedziałem się o 
nim na przełomie 10 i 11 roku życia, 
od starszego kolegi. Po zażyciu było 
mi bardzo fajnie. Czułem się leciutki 
i gadałem jak najęty. Czułem ,że 
mam w sobie moc. Zanim wziąłem 
następny raz, minęło trochę czasu, 
ale wziąłem następny raz. W szkole 
podstawowej rozrabiałem, miałem 
starszych kolegów i wydawało mi 
się, że mogę robić co mi się podoba. 
Biłem więc starszych i młodszych i 
wymuszałem od nich pieniądze. W 
końcu nauczyciele nie wytrzymali i 
szkoła skierowała sprawę do sądu i 
tak w wieku 13 lat trafiłem do Pogoto-
wia Opiekuńczego za demoralizację. 
W pogotowiu wdychać wąchać klej 
i wszelkiego rodzaju rozpuszczal-
niki, trwało to tyle ile mój pobyt w 
pogotowiu, czyli około roku. Moja 

podróż nie dobiegła jednak końca i 
trafiłem do Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego. Tam spędziłem 
dwa lata. W ramach dobrego zacho-
wania wychodziłem na przepustki, 
na których piłem, brałem narkotyki 
i kradłem. Po prostu – hulaj dusza 
– piekła nie ma. W osiemnastym roku 
życia skończyła się moja wędrówka 
po zakładach wychowawczych, a 
byłem jeszcze w wielu. Skończyłem 
w areszcie śledczym w Koszalinie. 
Gdy wyszedłem, chciałem nadrobić 
stracony czas. Nie byłem jeszcze tak 
bardzo uzależniony, ale od 19 roku 
życia, zacząłem brać praktycznie bez 
przerwy. Na dyskotekach mieszałem 
amfę i extazy, a na „zjazdy” paliłem 
trafkę. Czułem się po niej spokojny 
i podchodziłem do ludzi życzliwie. 
Inaczej było po amfie. Stawałem się 
niespokojny. Narkotyki podnosiły 
moje samopoczucie, zapominałem o 
kompleksach. Z czasem nie umiałem 

Wyznanie Rapera

Mam na imię Damian, pseudo 
„Kebab”. Jestem trzydziestoletnim 
mężczyzną, który pół swojego życia 
spędził za kratami, zostawiając tam 
swoje dzieciństwo i młode lata. Na 
drogę przestępstwa wszedłem mając 
trzynaście lat. Zostałem osadzony w 

Zakładzie Poprawczym za kradzieże 
i włamania. Było mi bardzo ciężko, 
bo byłem zbyt młody na tak wielki 
problem, jakim jest pozbawienie wol-
ności. Sytuacja m nie przerosła i żeby 
jakoś z niej uciec zacząłem sięgać po 
alkohol i narkotyki. Wydawało mi 
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się, że to jest klucz do lepszego świa-
ta, gdzie nie ma problemów i szarej 
rzeczywistości. Niestety ucieczka w 
alkohol i narkotyki doprowadziła 
mnie do więzienia, do którego tra-
fiłem mając dziewiętnaście lat. W 
tym roku minie mi dwanaście lat 
pobytu w kryminale. Miałem bar-
dzo dużo czasu, aby zastanowić się 
nad swoim życiem i zrozumieć, co 
jest przyczyną moich niepowodzeń. 
Dziś wiem, jakie popełniałem błędy 
i przez muzykę Rap ostrzegam mło-
dych ludzi przed narkotykami, które 
są przyczyną niepowodzeń i utraty 
wyższych wartości. Boga i rodziny. 

Ważną rzeczą w życiu jest wiara w 
Boga. To Bóg tchnął we mnie talent, 
dzięki któremu tworzę Rap i to dzięki 
Bogu mam siłę na pokonanie tego 
ciężkiego okresu w życiu jakim jest 
więzienie. Na zakończenie pragnę 
podziękować w imieniu wszystkich 
Braci z Arki Panu Leszkowi Podo-
leckiemu, za to co dla nas robi i że 
pomaga nam zrozumieć sens życia. 
Pragnę też podziękować Instrukto-
rowi ds. Kulturalno – Oświatowych 
za pomoc w nagrywaniu piosenek i 
możliwość występowania. 

Kebab

Prochy bierzesz 
– w proch się obrócisz

Prochy bierzesz w proch się obrócisz
Nie wchodź na tę drogę – bo ciężko z niej zawrócić.
To nie jest prosta droga – jest długa i kręta,
Niewinny jest początek – zaczynasz od skręta.
Od miękkich zaczynasz, jest trawa jest hasz
A na twardych kończysz: amfa, hera, kwas.
Masz częste bóle głowy, twój nos pęka w szwach,
Dolina za doliną, potem złoty strzał.
Pierwszy blant za friko, z reguły ktoś częstuje
Pierwszy jest najlepszy – najlepiej smakuje.
Stan euforii, dobrze się czujesz.
Wiem o co kaman, dobrze cię rozumiem.
Ale tam dokąd idziesz, ja stamtąd wróciłem,
w szponach nałogu dziesięć lat straciłem.
I dobrze znam ten temat, bo sam zażywałem,
Trzynaście lat na karku – już blanta odpalałem. 
I nie będę ściemniał, było mi z tym dobrze,
Lecz to nie zmienia faktu, że był to mój pogrzeb.
To długie dziesięć lat walki z nałogiem,
Gdzie dobry kolega stawał się wrogiem.
Za to każdy dealer był mi przyjacielem,
A jeden gram towaru był w moim życiu celem.
Były detoksy, był zakład psychiatryczny,
A świat w którym żyłem, to świat nielogiczny.
Dwie próby samobójcze, ciężkie depresje,
A braki towaru wzbudzały agresję.
Brak monet w kieszeni, w końcu konflikt z prawem.
Waliłem co się da, żeby mieć na trawę.
Więc nie bierz dzieciaku syfu, przecież rozum masz.
Będą cię częstować, to napluj im w twarz.
Ref.: Właśnie tak wygląda szara, polska rzeczywistość
Ucieczka w narkotyki, głupota, naiwność.
Dzieciak jest na haju, znika problem jaki miał.
Problem drugi, trzeci, popada w rutynę.
Za dużo centów na raz – niewinny dzieciak ginie.

Narkotyki
Mam na imię Piotrek i mam 20 

lat. To, co wam napisze jest szczere 
i dosyć bolesne, dla takiej osoby 
jak ja.Moje życie wyglądało zwy-
czajnie, tak jak większości ludzi w 
tym społeczeństwie: ćpanie, picie i 
dyskoteki. Dobra zabawa to było dla 
mnie wszystko. Czas leciał szybko. Na 
„fazie” nie miałem czasu, by myśleć o 
swoich problemach rodzinnych. Po-
chodzę z rodziny patologicznej, czego 
się wcale nie wstydzę. Matka z ojcem 
są uzależnieni od alkoholu, przez co 
się rozeszli. Nie są już razem 15 lat. 
Przez alkohol w rodzinie trafiłem do 
Domu Dziecka, gdzie przebywałem 
5 lat. Przez zachowania agresywne w 
stosunku do kolegów i nauczycieli w 
szkole, umieszczono mnie w MOW 
– ie. Tam przebywałem przez okres 2 
lat. Do tego czasu „dragi” uzależniły 
mnie tak, że sięgałem po nie coraz 
częściej i więcej. W końcu postano-
wiłem coś ze sobą zrobić i poddać 
się leczeniu odwykowemu.  Początki 
były trudne i ciężkie do zaakcepto-
wania. Byłe w ośrodku odwykowym 
w Toruniu. Wytrzymałem tam dwa 

tygodzie. Po rocznej przerwie znów 
trafiłem do Torunia i wytrzymałem 
trzy tygodnie. Ćpałem dalej, ale coraz 
gorzej się czułem. Coś mi mówiło, 
żebym kontynuował dalsze leczenie. I 
tak zrobiłem. W ośrodku w Gnieźnie 
byłem przez 5 i pół miesiąca. Po pół 
roku wyjechałem z powodów rodzin-
nych i to pogorszyło moją sytuację. 
Coraz więcej brałem i popadłem w 
konflikty z prawem. Po półtorarocz-
nej przerwie podjąłem ponownie 
leczenie, na którym wytrzymałem 6 
miesięcy. Później byłem w MONAR- 
ze, ale nie wytrzymałem napięcia i 
wyjechałem I tutaj kończy się moja 
historia. Przebywam na terapii w 
Zakładzie Karnym w Nowogardzie. 
Pobyt na tej terapii bardzo dobrze na 
mnie wpłynął. Dużo zrozumiałem i 
wyciągnąłem wiele wniosków na 
temat mojego życia w społeczeń-
stwie. Nie sięgajcie po narkotyki, 
one zabijają.

Piotr 

Opr. Ewa Dziwisz

Narkotyki tego wieku chorobą,
Zastanów się człowieku, co mogą zrobić z tobą.
Jak bomba atomowa mają siłę niszczenia,
Chcesz, to spróbuj – życzę powodzenia.
Bo z brakiem przyjdzie głód,
A z głodem dolina.
Skąd wyrzeźbić działkę, tu problem się zaczyna.
Chłopaku złamiesz prawo, zeszmacisz się dziewczyno.
Dzieciak na głodzie, do ręki bierze broń,
W tym momencie Bogiem, jest gówniarza dłoń.
Żeby mieć na towar, pociągnął za spust,
Kula rozerwała czaszkę, krew się leje z ust.
Żadnych skrupułów, wyrzutów sumienia,
Nałóg zabił w nim człowieka, w bestię go zamienia.
Narko – prostytucja codziennością się staje,
Co druga małolata, za prochy się sprzedaje.
Gdzieś na melinie, na brudnym tapczanie.
W konsekwencji HIV i niechciana ciąża,
Co jeszcze bardziej dziewczynę pogrąża.
Dziewczyna traci wszystko, 
przyjaciół, rodzinę.
Szuka wyjścia z sytuacji
i wybiera linę.
Ref.:Właśnie tak wygląda szara, polska rzeczywistość
Ucieczka w narkotyki, głupota naiwność.
Dzieciak jest na haju, znika problem jaki miał.
Problem drugi, trzeci, popada w rutynę.
Za dużo centów na raz – niewinny dzieciak ginie. 

Kebab
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
NA SPORTOWO W ZSP

Jedenastego i dwunastego lutego w Goleniowie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowa-
ły drużyny dziewcząt i chłopców.  Reprezentacja chłopców w składzie: Pa-
weł Wojdyło, Konrad Solarski, Mariusz Stachowiak, Paweł Zarośliński, Rafał 
Kuriata, Adam Milewski, Mateusz Motyl oraz Łukasz Baranowski wraz z 
opiekunem panem Marcinem Wolnym zdobyła V miejsce. Drużyna dziew-
cząt w składzie: Karolina Gąsior, Aleksandra Kaciuba, Aneta Bartniczuk,  
Róża Nosek, Katarzyna Rzepka, Agnieszka Synowiec, Katarzyna Ustyjań-
czuk, Helena Kolanek oraz Katarzyna Witkowska wraz z opiekunem panią 
Anną Pikułą-Bielską wywalczyła II miejsce. 

Osiemnastego lutego w Maszewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Te-
nisie Stołowym. Szkołę reprezentowali: Jowita Litwin, Agnieszka Synowiec 
oraz Aleksandra Król, Mateusz Witkowski oraz Mateusz Motyl. Obie repre-
zentacje zajęły I miejsce oraz wywalczyły udział w rozgrywkach regional-
nych. Opiekunem był Pan Jerzy Stolf. 

Gratulujemy!

HOROSKOP
Baran – Początek tygodnia nie zapowiada się zbyt pomyślnie. Za-

planowane na dziś sprawy okażą się trudne i wymagające zaangażo-
wania. Oferty jakie otrzymasz mogą się nie nadawać do realizacji.

Byk – Dzień korzystny pod każdym względem. Mars da Ci dość 
energii, byś mógł się uporać z każdym zadaniem. Nic nie stanie na 
przeszkodzie Twoim ambitnym planom.

Bliźnięta – Ze spraw i zadań zadanych Ci na dzisiaj wywiążesz 
się pozytywnie. Drobne problemy w pracy nie będą stanowić prze-
szkody. Ważne jednak byś umiał  zapanować nad sytuacjami streso-
wymi.

Rak – Obudzisz się w nienajlepszym nastroju. Zaplanowane na 
dziś sprawy uda się jednak pomyślnie załatwić. Pod warunkiem, że 
nie będą wymagały podróży. Jedź tylko wtedy, kiedy naprawdę mu-
sisz.

Lew – Dobry i pomyślny początek tygodnia. Większość zaplano-
wanych na dziś spraw i zadań powiedzie się. Uważaj tylko, by brak 
równowagi wewnętrznej i huśtawka nastrojów nie stały się przyczy-
ną kłopotów.

Panna – Tydzień rozpoczniesz w dobrej formie i nastroju. Zapew-
ni Ci to powodzenie w wielu sprawach i przedsięwzięciach. Pomyśl-
ności spodziewaj się też w życiu osobistym.

Waga – Przed Tobą trudny tydzień. Możliwe są niepowodzenia w 
życiu osobistym i ogólny spadek energii. Uważaj na siebie i nie za-
martwiaj się sprawami, na które i tak nie masz żadnego wpływu.

Skorpion – W ciągu najbliższych dni wpływy Wenus będą dla Cie-
bie znaczące. Możesz z powodzeniem realizować swoje plany i ma-
rzenia dotyczące życia uczuciowego. Sukcesy w sferze zawodowej 
i osobistej.

Strzelec – Masz spore ambicje. Pojawiła się dziś szansa na ich 
zaspokojenie i na napełnienie wyczerpanych zapasów finansowych. 
Nie przepuść żadnej okazji.

Koziorożec – Księżyc zapewnia dziś powodzenie w pracy i w in-
teresach. Zanim jednak zaczniesz działać, przemyśl każdy swój ruch. 
Pewne sprawy wymagają zastanowienia.

Wodnik –Bliska już wiosna podziała odżywczo i natchnie się 
optymizmem. Staniesz się, Wodniku popularny i lubiany. Będziesz 
obiektem czyjejś gorącej adoracji. Będzie też odwzajemniać te uczu-
cia. Powalcz o oceny w szkole!

Ryby – Wszystkie swoje siły i umiejętności poświęć dziś pracy. 
Twoje pomysły okażą się skuteczne. Księżyc przebywający w Two-
im znaku wspierać Cię będzie we wszelkich działaniach i przedsię-
wzięciach.

KĄCIK KULINARNY  - Dziś śledzik
Śledź w sałatce
Składniki: Kilka filetów śledziowych, cebula, 4 ugotowane 

marchewki, 4 korniszony, olej, pieprz, sól, listek laurowy, kwa-
sek cytrynowy

Sposób przygotowania: Filet pokroić w paseczki, skropić 
olejem i kwaskiem cytrynowym rozpuszczonym w odrobinie 
wody. Posypać drobno posiekaną cebulą, marchewką i ogór-
kiem. Wszystko wymieszać, dodać jeszcze trochę oleju, albo 
jak kto lubi majonezu,  jeśli trzeba. 

Śledź w majonezie jabłkowym
Składniki: 80 dag śledzi, 25 dag majonezu, 15 dag jabłka, 

cebuli i ogórka kiszonego 
Sposób przygotowania:
Wymoczone i oprawione plastry śledziowe ułożyć na pół-

misku i pokryć masą majonezową. Masę majonezową przy-
gotowujemy przez dodanie do majonezu (gotowego lub przy-
rządzonego w domu), pokrojone w drobne kosteczki surową 
cebulę, ogórki kiszone oraz utarte na grubej tarce o grubych 
otworach jabłka. Do wymieszanej masy dodajemy sól, cukier i 
pieprz do smaku.

Śledź w pierzynie
Składniki: 4 śledzie, główka zielonej sałaty, po dwa ugoto-

wane ziemniaki, jajka oraz marchewki i cebule, majonez.  
Sposób przygotowania: Śledzie wymoczyć, oczyścić, po-

kroić na wąskie paski. Na półmisku ułożyć liście sałaty, na nich 
ziemniaki obrane i starte na tarce jarzynowej o górnych ocz-
kach, następnie kawałki śledzia i cebulę pokrojoną w kostkę. 
Wszystko to polać majonezem, posypać startą marchewką, a na 
końcu usiekanymi jajkami. 

SMACZNEGO !!!! 
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OGŁOSZENIA drObNE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie � pokojo-
we w Dobrej, ul. Traugutta. Cena 
�0 tys. zł. Tel. 091 �9 �5 0��.  

• Sprzedam 2 działki z możliwością 
przekształcenia na budowlane 50 i 
49 arów w Ostrzycy. Tel. 091 419 10 
70, 607 647 102.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu. Tel. 695 ��0 ��4.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam kawalerkę po remoncie 
w Nowogardzie, bezczynszową. 
510 557 204, 607 289 586.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, częściowo 
umeblowane, cena 225 tys. Tel. 880 34 
17 34.

• Do wynajęcia pomieszczenia usłu-
gowe o pow. 30 m kw i 100 m kw. Tel. 
694 484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne po-
mieszczenia, najchętniej pod usłu-
gi fryzjerskie lub kosmetyczne. Tel. 
694 484 

480.

• Sprzedam działki budowlane, kom-
pletnie uzbrojone. Cena od 14 zł/m kw 
do negocjacji. Tel. 790 786 402 dzwo-
nić po 17.00.

• Poszukuję pokoju do wynajęcia w 
Nowogardzie. Tel. 514 486 745.

• Sprzedam mieszkanie w bloku 2 
pokojowe, bezczynszowe na wsi w 
okolicy Nowogardu. Tel. 66 73 20 050.

• Do wynajęcia budynek wolnosto-
jący przy ul. Boh. Warszawy 75, 2 kon-
dygnacyjny, osobne wejścia, osobne 
media. Tel. 602 15 90 15.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 24 
m kw, I piętro, na kwotę 90 tys. Tel. 504 
951 298.

• Do wynajęcia lokal 30 m kw, cena 
950 zł, na zakład fryzjerski, sklep, gabi-
net lekarski, itp. Tel. 696 04 48 33.

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
przy ul. Zamkowej. Tel. 721 541 319.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, ul. Wojska Polskiego. Tel. 605 
444 355.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we, z meblami i AGD. Tel. 695 518 581, 
091 39 25 969.

• Pokój do wynajęcia. 603 498 821 
po 18.00.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszo-
wą ul. Bema. Tel. 665 359 497.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 
12.2004, 120800km,1 właściciel, 
nowe: kompl. rozrząd, klocki i tar-
cze hamulcowe przód i tył, olej i 
filtry, cena 42100 zł, tel 605 522 340

• Sprzedam Volkswagen Golf III, TD, 
1993 r., cena 4500 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 692 831 280.

•  Sprzedam Opel Sintra, poj. 2.0 + 
gaz, 1997 r., przebieg 170 tys., licz-
ba miejsc – 8, alumy, klima. Tel. 607 
690 741. Cena 14 tys.

• Sprzedam Opel kadett w całości lub 
na części. Tel. 668 316 103.

rOlNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. 
Tel. 091 39 18 316, 0513 407 233.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto 
jare, siewne. Tel. 602 267 382, 606 
26 18 50.

• Sprzedam grykę do siewu, 100 zł za 
kwintal. Tel. 091 39 106 08, 508 404 
704.

• Sprzedam ciągnik rolniczy John De-
ere 3030; pług Charlles Naud, 4 ski-
bowy + piąta dołączana i sztaplarkę 
Dan Track ENOX. 091 39 107 14.

• Sprzedam ciągnik 385 Ursus oraz 
siewnik do zboża „Poznaniak” i łu-
bin słodki. Tel. 668 316 103.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 ��� 14�.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
��� 14�.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
y). Tel. 0604 ��� 14�.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 ��� 14�.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 
Zielona �. 091 �9 �0� 14.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 50� 60� 0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• NaPraWa rTV Sawicki, K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• Wynajem 9 osobowych komfor-
towych busów, kraj – zagranica, 
ceny umowne. Tel. ��� �5 �� �1.

• Remonty, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura itp. tel. 505 361 971. 

•  Wykonam usługi minikoparką 
– prace ziemne, wykopy pod kable, 
wodę, fundamenty. Tanio, fachowo, 
szybko. Tel. 790 243 575. 

• BrUk – lIN – usługi brukarskie oraz 
ogólnobudowlane. Robert Kaźmie-
rowski. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.pl.

• Tłumaczenia tekstów (prace dy-
plomowe, teksty specjalistyczne, 
techniczne, itp.) z języka angiel-
skiego na polski i odwrotnie. 
Cena tłumaczenia �0 zł za stro-
nę a4. Przy większej ilości ma-
teriału cena do negocjacji. Tel. 
506 �00 ��9, 60� 654 49�; email: 
tlum@czenia.org.

• Wolny pojazd do 1,5 t Nowogard 
– Szczecin od 6.00 do �.00 i Szcze-
cin – Nowogard od 1�.�0 do ��.00 
w dni robocze. Tel. 691 �41 �61.

• Artystyczne malowanie pokoi, po-
koi dziecięcych. Tel. 66 �� �4  ���.

• „DUr-DaCH” – pokrycia i re-
monty dachów. Tel. 691 621 141, 
880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 �9 �� 5�5, 
695 0�5 4�0.

• Transport, przeprowadzki wnosze-
nie – znoszenie. 0696 138 406.

• Pieczenie ciast na zamówienie. 
Tel. 691 ��� 1�4.

• Tipsy żelowe i naturalne, tanio. 
609 464 ���.

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• Piekę ciasta na zamówienie. 504 
�� �9 10.

• Organizowanie kuligów. 607 73 98 
66.

•  Usługi hydrauliczne tel. 
600 ��� �14, 091 �9 �9 109. 

•  Dachy, podbitki i docieplenia tel. 
0669 320 592. 

• Pokrycia dachowe. 696 07 07 08.

• Docieplenia, regipsy, inne prace. 
696 07 07 08.

• mIX remONTOWO – BUDOWla-
NY – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �15 ��9.

• USŁUGI elekTrYCZNe. Tel. 
60� 0�4 596.

• Kompleksowe remonty wykoń-
czeniowe, dachy. Tel. 603 621 714, 
697 612 803, 784 188 147.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię panią z wykształceniem 
geodezyjnym. Tel. 091 39 25 900, 
886 339 035.

• Zatrudnię recepcjonistkę – kelner-
kę w hotelu Oskar. Tel. 602 474 266.

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 091 39 21 373, 
091 39 27 122. 

• Zatrudnię kierowcę C+E, z doświad-
czeniem, stała linia Niemcy – Wło-
chy – Niemcy, w systemie 3 na 1. Tel. 
609 49 39 89.

• Kobieta, lat 20, podejmie pracę do-
rywczą. Tel. 518 846 727.

• Zaopiekuję się starszą (chorą) oso-
bą. Tel. 500 266 928.

INNe

• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-
wek@vp.pl

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
605 5�6 90�.

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego tel. 091 41� �� 6�, 
60� �9 9� 46. 

• VaIllaNT – części zamienne do 
pieców gazowych c.o. różne, 
nowe i używane, pompy, czujki 
nagrzewnice. Tel. 0691 6�6 ���.

• PIeCe gazowe c.o. Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda /dwufunkcyjne/ 
cena 1�00 zł, gwarancja serwiso-
wa. Tel. 691 6�6 ���.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, 
kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaIllaNT, wersja świeczkowa 
450 zł mało używane, gwarancja 
serwisowa. 691 6�6 ���.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd ��0 V, 
małe gabaryty, moc 1�-�1 kW, 
ekonomiczne, idealne do domku, 
warsztatu, baru, pubu, cena 150 
zł. �90 540 5�0.

• Węgiel – ekogroszek w ilości ca-
łopojazdowej 24 tony z dostawą 
490 zł brutto. Tel. 032 232 27 86, 
609 130 302, 783 40 00 06. 

• renowacja antyków, rzeźbiarstwo 
– profesjonalnie. 600 189 093.

•  Sprzedam 2 suczki Husky, 3 mie-
sięczne. Tel. 605 930 425.

• Sprzedam tanio wyposażenie gabi-
netu kosmetycznego. Tel. 696 04 48 
33.

• Sprzedam małą lodówkę BEKO, na 
gwarancji do 08/09.Cena 400 zł. Tel. 
0515 65 55 17.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 11�4-�6.0�.�009 r. 

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

kreDYTY  
BaNkOWe

gotówka i konsolidacja
tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej z siedzibą 
w okolicach Nowogardu, obecnie poszukuje osób  

na następujące stanowiska:
KIEROWNIK ZAOPATRZENIA

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne;
• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowi-

sku;
• Znajomość technik negocjacyjnych i zakupowych;
• Umiejętność koordynowania działań pracowników;
• Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy w zakresie funkcjonują-

cych rozwiązań informatycznych w firmie;
• Dodatkowym atutem będzie wiedza specjalistyczna w zakresie surow-

ca drzewnego ( elementy, okleiny, płyty);
Zadania:
• Kierowanie  organizacją zakupu i zabezpieczeniem materiałów podsta-

wowych i pomocniczych na potrzeby Zakładu .
• Zapewnienie racjonalnej  gospodarki materiałowej;
• Współudział w tworzeniu strategii zaopatrzeniowej firmy

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe kierunkowe; 
• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowi-

sku;
• Znajomość rachunkowości podatkowej i zarządczej;
• Znajomość programów finansowo – księgowych;
• Wiedza w zakresie obowiązującego prawa podatkowego;
• Otwartość na nowe rozwiązania w zakresie produkcji;
Zadania:
• Przebudowa systemu księgowego w celu wdrożenia controllingu;
• Organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi 

księgowymi aspektami działalności firmy;
• Przygotowywanie danych dla kierownictwa na temat sytuacji finanso-

wej firmy oraz innych sprawozdań podsumowujących obecną i przed-
stawiające projekcję przyszłej pozycji finansowej firmy.

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
Wymagania:
• Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe
• Minimum 3 – letnie doświadczenie na wskazanym stanowisku.
• Znajomość Kodeksu Pracy oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń spo-

łecznych i podatkowych
Zadania:
• Budowanie i koordynacja głównych założeń polityki personalnej or-

ganizacji, zgodnych ze strategicznymi celami rozwoju firmy
• Zarządzania polityką zatrudnienia pracowników
• Zarządzanie procesami doboru kadr
• Zarządzanie polityką szkoleń i rozwoju pracowników
• Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników.

Oferujemy umowę o pracę w firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, oraz ksero dokumentów po-
twierdzających kwalifikacje prosimy kierować na adres:

rekrutacja-24@o2.pl
Oferty prosimy przesyłać do dnia  10 marca 2009r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 
poz. 883)”.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 �9�0���, 091 �9 �� ��� 
 tel.kom. 600 4�6 �64

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY OD PONIeDZIaŁkU DO SOBOTY:
Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), �.00(1-6), �.�5(7), �.�0(7), �.55(1-6), �.00(1-6), �.�0 (7), 
9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.�0(D), 11.�5(1-6), 11.40(7), 1�.10(D), 
1�.�0(7),1�.40(7), 1�.55(1-6), 1�.�5(D), 1�.50(D), 14.05(D), 14.�0(D), 
15.55(1-6), 16.�5(D), 16.50(1-6),1�.�0(D), 1�.50(D), 1�.�5(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.�0(1-6), �.�0(1-6), �.�5(1-6), �.00(1-6), 
�.40(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.�5(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 1�.05(1-6), 1�.�0(D), 1�.00(7), 1�.55(DR), 14.10(7), 14.�0(7), 
14.�0(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 1�.05(1-6), 1�.�5(1-6), 
1�.00(DR), 1�.05(D), 1�.�0(D), 19.00(D), 19.�5(D), 19.40(1-6), �0.15(D), 
�1.40(1-6)

Objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

Informacja PkS 
091 �9-�1-��� lub 091 46-9�-�15

Nowogard 23.02.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Konserwator terenów zielonych + Pr 
Jazdy „B iT”
2. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
3. Dekarz, cieśla 
4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych
5. Elektromonter

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk,
recepcjonista, technolog żywienia, szef 
kuchni, pom.kuchenna 
(nad morzem i na Mazurach, zakwatero-
wanie) 
 9.  Fryzjer damski (Goleniów)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 165

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.�5(FP), �.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), �.45(FP), 9.�5(L1P), 10.45(L3), 1�.�0(L1), 15.�5(L1), 
16.�5(L1P), 1�.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Grali o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nowogardzie

W sobotę 14 lutego, w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbię-
cinie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików. W zawodach wy-
startowało sześć drużyn, które stoczyły rywalizację systemem „każdy z 
każdym” o Puchar ufundowany przez Pana Marka Krzywanie, Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie. 

LZS

Halowa Liga Piłki Nożnej

Z powodu nagłego ataku zimy 
oraz panującej wśród dzieci gry-
py swój udział w imprezie odwo-
łały Orzeł Mrzeżyno i Kluczevia 
Stargard Szczeciński. Rywalizację 
stworzyły więc: Trójka Węgorzy-
no 1, Trójka Węgorzyno 2, Korona 
Świerzno, Promień Mosty oraz go-
spodarz turnieju Olimpia Nowogard 
1 i Olimpia Nowogard 2. Zwycięzcą 
turnieju okazała się pierwsza druży-
na Olimpii. 

Taki turniej to fantastyczny pomysł 
na zajęcie wolnego czasu dla dzieci. 
Zawody były bardzo dobrze zorga-
nizowane, wystartowało 6 drużyn, 
tak więc niemal 50 młodych piłkarzy 
miało okazję zaprezentować swoje 
umiejętności, powiedział trener zwy-
cięskiego zespołu Golema Gracjan. 
Pierwsza drużyna zagrała bardzo do-
brze, efektywnie i efektownie, strzeliła 

szesnaście bramek tracąc tylko dwie. 
Drugi zespół prezentował ogromną 
ambicję i wolę walki, zajął dobre 5 
miejsce. Postawa młodych piłkarzy 
buduje, szczególnie przed ligą, która 
startuje dopiero w kwietniu.

Olimpia Nowogard 1: Rutkowski, 
Michalski, Osakiewicz, Bąk, Fedak, 
Ninard, Kostrubiec, Urbański, Iwan, 
Skobyranda.

Olimpia Nowogard 2: Idziak, Ra-
zik, Kolarz, Marcinkowski, Syjud, 
Motyl, Pękala.

Król Strzelców: Jakub Ninard - 
zdobył 9 bramek (Olimpia Nowo-
gard 1) 

Najlepszy Piłkarz Turnieju: 
Oskar Waszczyk (Trójka Węgorzy-
no 1)

Najlepszy Bramkarz Turnieju: 
Błażej Maduń (Trójka Węgorzyno 
2

WYNIKI:
Korona Świerzno – Promień Mosty  1:2
Trójka Węgorzyno 1 – Trójka Węgorzyno 2  3:2
Olimpia Nowogard 1 – Korona Świerzno  2:1
Olimpia Nowogard 2 – Promień Mosty  2:1
Korona Świerzno – Trójka Węgorzyno 2  2:0
Olimpia Nowogard 1 – Promień Mosty  2:0
Olimpia Nowogard 2 – Korona Świerzno  0:3
Promień Mosty – Trójka Węgorzyno 1   0:2
Olimpia Nowogard 1 – Trójka Węgorzyno 2 1:0
Olimpia Nowogard 2 – Trójka Węgorzyno 1  0:3
Trójka Węgorzyno 2 – Promień Mosty  0:4
Olimpia Nowogard 1- Trójka Węgorzyno 1 2:1
Olimpia Nowogard 2 – Trójka Węgorzyno 2 1:1
Korona Świerzno – Trójka Węgorzyno 1  0:4
Olimpia Nowogard 1 – Olimpia Nowogard 2 9:0
TABELA:
MECZE  BRAMKI  PUNKTY
1. Olimpia Nowogard 1  5 16-2 (+14) 15
2. Trójka Węgorzyno 1 5 13-4 (+9)   12
3. Promień Mosty 5 7-7 (0)   6
4. Korona Świerzno  5 7-8 (-1)  6
5. Olimpia Nowogard 2 5 3-17 (-14)  4
6. Trójka Węgorzyno 2 5 3-11 (-8)  1
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Olimpia Nowogard. Składa serdeczne 

podziękowania za pomoc w organizacji Halowego Turnieju Piłki Nożnej Or-
lików:

Panu Markowi Krzywania, za ufundowanie pucharu dla najlepszej druży-
ny w turnieju.

Piekarni „Karsk” i „Saturn”, za ufundowanie słodkiego poczęstunku dla 
uczestników turnieju.

Państwu  Małgorzacie i Grzegorzowi Kinasz - właścicielom hurtowni, któ-
ra ufundowała wodę i owoce dla młodych piłkarzy.

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, za darmowe udostęp-
nienie zaplecza i hali sportowej.

W środę 18.02.2009 zakończyła 
się Halowa Liga Piłki Nożnej LZS.

Zmagania piłkarzy trwały 4 mie-
siące. 9 zespołów walczyło na boisku 
o wejście do ścisłego finału : Karsk, 
Węgorza, Wojcieszyn, ZSP Nowo-
gard, Słajsino, LZS Nowogard, Trze-
chel, Olchowo i Jarchlino. Po emo-
cjonujacych meczach z rozgrywka-
mi pożegnały się 3 zespoły Jarchlino, 
Karsk i Wegorza. Pozostałe drużyny 
które dotarły do ścisłego finału za-
grały ze sobą systemem „każdy z 
każdym” wyłaniając mistrzów i two-
rząc tabelę końcową. Trzy zespoły 
które stanęły na podium zostały 
nagrodzone pucharami i medalami 
a z zawodników biorących udział  
w rozgrywkach została wyłoniona 
drużyna „ALL STARS”:

-Janusz Orpel
-Rafał Podbiegło
-Gracjan Wnuczyński
-Mariusz Stachowiak 
-Przemysław Nadskakulski
Nad prawidłowym przebiegiem 

spotkań czuwali :J.Stolf i Z.Ceranka
Organizatorami Ligi było Miej-

sko-Gminne Zrzeszenie LZS i Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie.

Tabela Końcowa:
1 - Wojcieszyn   32pkt
2 - Olchowo      30pkt 
3 - ZSP Nowogard 23pkt
4 - LZS Nowogard 18pkt
5 - Słajsino     14pkt
6 - Trzechel     14pkt

Karolina Kubicka
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Informujemy, że 

�4 lutego �009 r.
wtorek w godz. �.�0 - 9.�0 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

michał mańkowski – mistrzem Województwa!  Puchar wręczył zastępca bur-
mistrza Jerzy kaczmarski.

Zwycięzcy kategorii masters – I wicemistrzem michał Urtnowski.

Podbiegi mocno dzieliły stawkę zawodników. Był też bigos i grochówka dla wszystkich.
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reklama

kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

Zapraszamy od pn-pt. w godz. 8.00-18.00, w sob. w godz. 9.00- 14.00

Sprzedaż części i maszyn rolniczych
Naprawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych

rozdrabniacze do gałęzi
rabat Na maSZyNy rolNicZe 20%
NoWoGarD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 39 27 114 • kom. 0604 24 90 72

Tel. 091 392 16 16
Szczegóły 

na stronie 5

Gmina  inwestuje

czytaj s. 3

Przekształcić  
szpital  
w spółkę?

Felieton
Mariana Piłki

czytaj s. 4

Nowy 
budynek 
socjalny 
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Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza…
… we wtorek 3 marca o godz. 17.00 na otwarcie wystawy Jerzego Dąbrow-

skiego „PASJA CZŁOWIEKA”
Pan Jerzy Dąbrowski  - emerytowany wojskowy od lat fascynuje się i pie-

lęgnuje rodzinne i wojskowe tradycje. Na wystawie obejrzymy fotografie, 
mundury, odznaki wojskowe Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, szkolnictwa 
wojskowego, misji stabilizacyjnych i pokojowych, a także przedmioty zwią-
zane z najnowszą historią przywiezione przez żołnierzy uczestniczących w 
zagranicznych misjach wojskowych.

Zofia Pilarz

“Bezpieczna droga”  
Goleniów - Nowogard 

Goleniowska „drogówka” przy wsparciu  Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  przeprowadziła wzmożone 
kontrole drogowe, głównie na drodze krajowej nr 6. Sprawdzano pręd-
kość oraz sposób wyprzedzania - główne przyczyny wypadków. 

Działania przeprowadzono w 
poniedziałek w godzinach popołu-
dniowych na terenie powiatu gole-
niowskiego. Szczegółowej kontroli 
poddana była droga krajowa nr 6, 
pomiędzy Nowogardem a Golenio-
wem. Do służby wyjechały policyjne 
patrole z Komendy w Goleniowie 
oraz ze Szczecina.  Łącznie skon-
trolowano 126 pojazdów. Na kieru-
jących za popełnione wykroczenia 
drogowe nałożono 31 mandatów 
karnych na kwotę 8600 zł. Zatrzy-
mano 10 dowodów rejestracyjnych, 
nie ujawniono żadnego pijanego 

kierowcy - to dobra informacja, po-
nieważ znacznie zwiększa to bezpie-
czeństwo na drogach. 

Mandaty karne nałożono głównie 
za przekroczenie dozwolonej pręd-
kości, nieprawidłowe wyprzedzanie, 
nie korzystanie z pasów bezpieczeń-
stwa a także przewożenie dzieci bez 
fotelików. Takie działania będą nadal 
kontynuowane na terenie powiatu 
goleniowskiego, również z wykorzy-
staniem policyjnych patroli z innych 
komend. 

Nadkom. Wiesław Ziemba 
KPP Goleniów    

Sygnały czytelników

Ach te chodniki...
Nasza czytelniczka zadzwoniła ze skargą, że chodniki przy blokach na „Ra-

dosławiu” nie są odśnieżane. Przejście uniemożliwia warstwa lodu, śniegu i 
pozostałości po nich. Kiedy zadzwoniła do spółdzielni „Radosław” usłyszała, 
że...nie wiadomo, kto odpowiada za stan chodników.

Indagowana telefonicznie pracow-
nica spółdzielni powiedziała: „Je-
stem zatrudniona na pół etatu jako 
główna księgowa, prezes też. Na 
cały etat zatrudnionych jest dwóch 
palaczy i jedna sprzątaczka, która 
musi uprzątnąć osiem bloków. Nie 
damy rady wszystkiego odśnieżyć 
jednym człowiekiem. Jedni życzą 
sobie chodzić tędy, inni inną dro-
gą. Owszem, można wynająć firmę 
zewnętrzną, ale kto za to zapłaci? 
Lokatorzy zalegają z czynszami. 
Najbardziej zaś krzyczą ci, co nie 
płacą!”

Rozmówczyni przedstawić się nie 
chciała, stwierdziła natomiast, że 
wie kto dzwonił. Czyja racja?

Prosimy o telefony.
Ewa Dziwisz

Gdzie są skrzynki  
pocztowe?

Chcesz wrzucić list do skrzynki pocztowej? Musisz przejść się na długi 
spacer.

Chodząc po mieście zauważyłam, 
że pozdejmowano w newralgicznych 
punktach pocztowe skrzynki na listy. 
Nie ma skrzynki na ul 700-lecia, czy 
przy dworcu – twierdzi nasza Czytel-
niczka.

To prawda. W ostatnim czasie Po-
czta Polska zredukowała ilość skrzy-
nek z 16 do 8. Dlaczego?

To zarządzenie Generalnego Dy-
rektora Poczty Polskiej – twierdzą 
w nowogardzkim Urzędzie Poczto-
wym.

Od 2003 r. jedna skrzynka ma przy-
padać na 2 tys. mieszkańców – tłu-
maczy Eugenia Bragin, rzecznik pra-
sowy Poczty Polskiej w Szczecinie. 

Mieszkasz w okolicy Biedronki czy 
Netto to biegnij na pocztę, albo na 
Plac Wolności – ripostuje nasza Czy-
telniczka. 

man
Komentarz 
Racjonalnego powodu redukcji 

skrzynek ciężko się doszukać. Dla-
czego przepis zrealizowano dopiero 
teraz, choć obowiązuje on od sześ-
ciu lat. Wszystko można zgonić na 
„odgórne zarządzenie”. Można też 
stwierdzić, że skrzynki zlikwidowa-
no w ramach oszczędności. Tylko 
jak można oszczędzać na kilku kilo-
gramach metalu? Chyba, że chodzi o 
fizyczny wysiłek pracowników Pocz-
ty Polskiej... 

Marcin Nieradka

ul. Boh. Warszawy - tu jeszcze  
kilkanaście dni temu wisiała 
skrzynka pocztowa
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b i U r e X
stemple  

i pieczątki
Nowogard, ul. 700 lecia 13

Zatrudnię do pracy
BLACHARZA 

SAMOCHODOWEGO
na dobrych warunkach
tel. 091 39 20 303

605 276 271

Łagodzić skutki kryzysu!

Gmina inwestuje
Wygląda na to, że Gmina Nowogard 

przeradza się w jeden wielki plac bu-
dowy. Urzędnicy krytykowani za opie-
szałość w realizacji budżetu 2008 roku 
ostro wzięli się do pracy. Informowali-
śmy już o przetargu na budowę boiska 
Orlik i przebudowie klatki schodowej 
w Przedszkolu nr 1, a już mamy nowe 
zamówienia publiczne – do 15 grud-
nia ma być gotowy budynek Szkoły 
Podstawowej nr 4 - Przetarg ogłoszo-
ny był na początku lutego – w ustalo-
nym terminie oferty złożyło 21 firm. 
Kryterium wyboru oferty jest cena. 
Zakres prac obejmuje wyburzenie ist-
niejącego budynku wraz z likwidacją 
piwnic i budowę nowego parterowe-
go budynku o powierzchni około 980 
metrów kwadratowych oraz częściowe 
zagospodarowanie budynku. Wyko-
nawca będzie miał bardzo napięty 
harmonogram, bowiem budynek ma 
zostać oddany do użytku jeszcze w 
tym roku, dokładnie 15 grudnia. W 
tegorocznym budżecie przeznaczono 
na budowę,  3,2 mln zł.

Do końca grudnia trzeba także 
wykonać całkowitą modernizację 
ulicy Bema od budynku gorzelni do 
kościoła, czyli odcinek drogi długości 
811,50 m. Zakres robót obejmuje wy-
konanie korekty geometrii ulicy (po-
szerzenie jezdni, zwiększenia promie-
ni skrzyżowania), poszerzenie jezdni, 
wykonanie brakujących odcinków 
chodników i remont istniejących, wy-

konanie dwóch zatok autobusowych 
parkingów przy ulicy oraz parkingu 
wydzielonego. Łącznie będzie 132 
nowych miejsc parkingowych, w tym 
pięć dla osób niepełnosprawnych. Po-
prawę bezpieczeństwa ma zapewnić 
budowa dwóch wyniesień. Wszystkie 
prace wykonane zostaną w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki). 
Z budżetu państwa na ten cel gmina 
Nowogard otrzyma 1.510.800 zł, czy-
li połowę kosztów  -  drugą połowę 
wspólnie finansują  gmina Nowogard 
i powiat goleniowski - jest to bowiem 
droga powiatowa. 

Nie należy zapominać, że trwa 
gruntowny remont Ratusza, przebu-
dowa ulicy Promenada oraz budo-
wa budynku mieszkalnego przy ul. 
Cmentarnej.

Gdyby tak wszystkie przetargi wy-
grały nowogardzkie firmy to skutki 
kryzysu byłyby mniej dokuczliwe 
– mieszkańcy mieliby pracę i dochody 
a Gmina odpisy podatkowe.

LMM

PS. Jak się okazuje nowogardzka fir-
ma chce budować nowogardzką …ob-
wodnicę. Wśród 13 firm jakie złożyły 
oferty GDDKiA w Szczecinie wymie-
nia nowogardzką firmę PRD jako lide-
ra konsorcjum, którego partnerami są 
ABM Pol-Dróg z Legnicy i Energopol 
Szczecin.
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Kasa według  
„widzi mi się”?

Zero na kulturę, 32 tys. zł na opiekę społeczną i aż 510 tysięcy złotych 
na sport. O takie kwoty mogą ubiegać się w gminie organizacje pozarzą-
dowe.

Przekształcić szpital  
w spółkę?

Rząd obiecywał 2,7 mld złotych na przekształcanie szpitali, okazuje się, że 
w budżecie jest tylko 1,1 mld!

Rozmowa z Kazimierzem Lemba-
sem, dyrektorem nowogardzkiego 
szpitala.

Red. - Jak wysokie są koszty prze-
kształcenia szpitala publicznego w 
spółkę?

Kazimierz Lembas – Przekształce-
nie naszego szpitala w spółkę będzie 
kosztowało co najmniej 1 mln zło-
tych. Ktoś musi te pieniądze zapłacić. 
Aby przekształcić szpital, trzeba 
wycenić majątek aby go przekazać 
nowemu podmiotowi, przeprowadzić 
postępowanie likwidacyjne, wypłacić 
pracownikom odprawy i zarchiwi-
zować dokumenty. Są jeszcze koszty 
niewymierne, czyli koszty społeczne. 
Ludzie obawiają się prywatnych 
szpitali. Społeczne przekonanie jest 
takie, że będą brać pieniądze, a nie 
będą leczyć.  

Red. - Jakie zagrożenia są związane 
z przekształceniem publicznego szpita-
la w spółkę?

K. L. - Zakłady niepubliczne pła-
cą podatek dochodowy. To jest to 
niebezpieczeństwo. Dziś zyski prze-
znaczamy na działalność szpitala. 
Mamy dużo dochodów „księgowych”, 
które istnieją tylko na papierze, np. 
umorzony podatek. Fizycznie tych 
pieniędzy nie widzimy, a w niepub-
licznym zakładzie traktowane są one 
jako dochód i trzeba zapłacić od nich 
duży podatek. Podatek musielibyśmy 
zapłacić również od wykonywanych 
usług medycznych, które nie są re-
fundowane przez NFZ. 

Red. - Przygotowujecie się do 
zmian?

K. L. - Przygotowujemy się do 
przekształcenia, bo prędzej czy 
później i tak to nastąpi. Chociaż 
zależy to od decyzji Rady Miejskiej. 
Przygotowujemy już nowe struktury 
organizacyjne. Mając na uwadze, że 
budżet gminy będzie ponosił koszty 
związane z przekształceniem, pono-

simy koszty programu restruktury-
zacyjnego we własnym zakresie. W 
ubiegłym roku było to około 400 tys. 
zł. W tym roku  zapłacimy ok. 500 
tys. złotych. Pieniędzy związanych 
z programem restrukturyzacji do 
zapłacenia pozostało nam 1,6 mln. 
Przy takiej kondycji finansowej jak 
dzisiejsza, potrafimy sobie z tym 
poradzić. 

Red. - Co na dzień dzisiejszy jest 
najważniejsze dla istnienia nowo-
gardzkiego szpitala?

K. L. - Dla nas najważniejsze jest 
dokończenie budowy. Część doku-
mentacyjna musi zostać zrobiona w 
tym roku, a w przyszłym powinna 
rozpocząć się inwestycja. W tym 
celu ja, mój zastępca oraz burmistrz 
uczestniczymy w wielu szkoleniach, 
związanych z pozyskiwaniem środ-
ków. Żeby szpital istniał, musimy 
dokończyć budowę.

Red. - Czy nie byłoby prościej np. 
oddać szpital w dzierżawę prywatnej 
firmie? Tak stało się w Kamieniu Po-
morskim, gdzie zadłużony, powiatowy 
szpital przejęła firma EMC Instytuty 
Medyczne. Szpital bardzo dobrze sobie 
radzi finansowo. Nie ma już żadnych 
długów. Funkcjonują tam różne porad-
nie m. in. diabetologiczna, której u nas 
nie ma.  Chociaż muszę powiedzieć, że 
ostatnio było o nim głośno z powodu 
zgonu pacjenta, któremu nie udzielono 
pomocy, ponieważ był pijany.

K. L. - Powiem tak. Szpital prze-
kształcony w spółkę, w naszym 
przypadku pozostanie nadal włas-
nością gminy, która mam nadzieję 
nie będzie wywierała nacisków na 
zyski. Może zastosować zasadę „bez 
strat”. Natomiast szpital prywatny, 
jest siłą rzeczy nastawiony na dodatni 
wynik finansowy. Prywatny inwestor 
nie chce tracić, musi zarabiać. My 
jako zakład publiczny nie możemy 
odmówić pomocy. Natomiast za-
kład prywatny stara się świadczyć 
tylko te usługi, które są najbardziej 
dochodowe...

Ewa Dziwisz   

Ciężko stwierdzić dlaczego wła-
dze i rządząca koalicja przyjęły 
akurat takie proporcje.

Na opiekę przeznaczyliśmy tyle, bo 
do budżetu nie wpłynęło wiele wnio-
sków – tłumaczy burmistrz Kazimierz 
Ziemba. – W gminie nie ma wielu 
organizacji chcących zajmować się 
opieką czy kulturą.

Na stronie Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych można 
naliczyć ich jednak aż sześć. 

32 tys. to kwota bardzo mała. 
Wystarczająca praktycznie na za-
spokojenie potrzeb jednej organizacji 
– twierdzi Dorota Banach, prezes 
stowarzyszenia dla dzieci niepełno-
sprawnych „Serduszko”, które złożyło 
już konkursową ofertę.

Podobne zdanie ma prezes nowo-
gardzkiego PCK Janina Mucek: - To 
bardzo mało – ucina.

Radny Rafał Szpilkowski uważa, że 
mogłoby się okazać, iż znalazłyby się 
podmioty poszerzające obecną ofertę 
kulturalną, gdyby w konkursie były 
środki na działalność kulturalną.

Jak obecną sytuację ocenia prezes 
NFOP Mieczysław Cedro?: - Nie chcę 
oceniać. To burmistrz składa projekt 
budżetu, który później przyjmuje 
Rada Miejska. My za proporcje nie 
odpowiadamy.

Organizacje na złożenie wniosków 
mają czas do 10 marca. W ciągu 30 
dni zbierze się powołana przez bur-
mistrza komisja, która zadecyduje o 
wynikach. Komisja nie ma jasnych 
kryteriów, na podstawie których 
przydziela pieniądze. Wszystko 
zależy od sympatii jej członków. 
Rozstrzygnięcia zawsze budzą spore 
kontrowersje.

Podział pieniędzy na sport w Szcze-
cinie uprościł „algorytm” przyjęty 
przez władze. 

Dotyczy on popularności dyscypliny, 
ilości szkolonej przez klub młodzieży, 
perspektywy na awans lub spadek 
pierwszej drużyny – tłumaczy szcze-
ciński radny Paweł Gzyl. – By nie 
komplikować sprawy osobne konkursy 
organizujemy na organizacje sportu 
szkolnego. 

Może podobne zasady warto wpro-
wadzić w Nowogardzie? 

To bardzo ciekawa propozycja, nad 
którą trzeba się zastanowić. Nie wiem 
jednak czy schematy zastąpią człowie-
ka. Zawsze ciężko jest zweryfikować 
rzeczywistą ilość ludzi szkolonych 

przez klub – mówi przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Krzywania, 
który nie ukrywa chęci znalezienia się 
w komisji „rozdającej” pieniądze.

Gminy w całej Polsce organizują 
konkursy dla organizacji pozarzą-
dowych, które stają się wykonaw-
cami ich zadań własnych. Pieniądze 
przyznaje specjalna, powołana przez 
burmistrza komisja. W Nowogar-
dzie organizowane są one od ponad 
dwóch lat. Środki finansowe przy-
znawane są na podstawie Ustawy o 
Pożytku Publicznym i Wolontariacie 
z 2004 r.

Marcin Nieradka
  
Komentarz 
Uwielbiam sport, ale nikt nie 

wmówi mi, że jest on ważniejszy od 
pomagania biednym. Kultura powin-
na być nie mniej ważna. Burmistrz 
chyba uważa inaczej. Twierdzę, że 
gdyby przeznaczył więcej środków 
na opieką społeczną czy kulturę, to 
znalazłyby się stowarzyszenia (nawet 
spoza naszej gminy) chcące z nich 
skorzystać. Ciekawe, kiedy wydając 
pieniądze zacznie zadawać sobie py-
tania: Ile? Na co? Komu? Za co?

Sposób dotowania przez gminę 
organizacji pozarządowych zawsze 
budzi duże kontrowersje. Dawniej 
pieniądze tylko według własnego 
uznania przyznawał burmistrz. Dziś 
jest trochę lepiej, bo gmina organizu-
je konkursy, a o ich wynikach decy-
duje komisja. Jej członkowie powinni 
przyjąć jednak odpowiednie, jasne 
reguły gry. Sympatie jej członków lub 
„lobbing” konkurujących organizacji 
nie mogą mieć decydującego wpływu 
na wyniki.

Marcin Nieradka

Eleni  
w Goleniowie

W sobotę, 7 marca w Go-
leniowskim Domu Kultury 
wystapi z recitalem znana 
piosenkarka Eleni.

Bilety w cenie 30 zł do 
nabycia w CIT (tel. 0 91 41 
89 590) lub na godzinę przed 
występem.

Opr. LMM

W kinie „Orzeł”
33 SCENY  
Z ŻYCIA
Dramat, Niemcy, Polska 2008, 
100 min. 12 zł, od lat 15

27.02.2009 godz. 19.00
28.02.2009 godz. 19.00
01.03.2009 godz. 19.00
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Z okazji 60 urodzin
Waldemarowi 

Kostrzanowskiemu
moc najserdeczniejszych 

życzeń, zdrowia
radości, uśmiechu 
i wielu łask Bożych 

na dalsze lata 
składają: 

żona, dzieci, synowe, 
zięciowie i wnuki

ŻycZeNia

Wyprawa do świata 
pluszowych zabawek

Naturalna potrzeba ruchu, jaką posiadają dzieci na etapie wczesnoszkol-
nego rozwoju jest jedną z przyczyn, dla których my nauczyciele organizujemy 
wycieczki szkolne. Uczniowie mają okazję być w nowych miejscach, wzbogacić 
swoją wiedzę. Jest to także moment, kiedy możemy poznać swoich uczniów, 
zarówno w zakresie ich umiejętności  współdziałania w grupie, radzenia so-
bie w  warunkach ,kiedy nie ma ich najbliższych, a także co ich pasjonuje, 
pobudza ich wyobraźnie i fantazje. Wycieczka to również świetna okazja do  
poznania nieraz skrywanych emocji, albo prawdziwych osobowości naszych 
uczniów. A przede wszystkim to świetna zabawa dla nas wszystkich!.

Takim to właśnie dniem dla ucz-
niów klasy I c i II a ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Nowogardzie był 19 lu-
tego. Wtedy to wyruszyliśmy do Ko-
szalina i niedaleko położonej małej 
wioski Iwięcino. Za oknami autokaru 
śnieg i zima w pełni, ale my, pełni hu-
moru wkroczyliśmy w świat pluszo-
wych zabawek. Stało się to, dzięki wi-
zycie w „Fabryce Kolor Plusz”, zajmu-
jącej sie produkcją tego typu zabawek. 
Dokładnie poznaliśmy poszczególne 
etapy powstania naszych maskotek. 
Oj, nikt z nas nie przypuszczał, iż jest 
to tak żmudna i pracochłonna praca. 
Cały etap powstania, poszczególne 
części każdej zabawki wykonywa-
ny jest osobno. Najpierw powstanie 
formy-rysunku, wykrojenie poszcze-
gólnych elementów, zszywanie, ozda-
bianie, nadawanie właściwych kształ-
tów. A wszystko przeważnie ręcznie. 
Zwiedzając fabryczną, niedużą halę 
mieliśmy wrażenie, iż znajdujemy się 
w małej manufakturze. Niesamowity 
świat! Nasze ulubione postaci misiów 
i innych pluszaków. Okrzykom rado-
ści nie było końca, kiedy oglądaliśmy 
wystawę produktów oferowanych 
przez tą fabrykę. Na pamiątkę, właś-
ciciel firmy ofiarował każdemu dzie-
cku małego pluszaka. Co niektórzy 
dokupili sobie jeszcze inne. Szczegól-
ną popularnością cieszył się Czesio!

Ale to nie koniec naszych atrakcji. 
Po sytym obiedzie ruszyliśmy dalej. 
Kolejnym przystankiem była mała 
wioska Iwięcino, gdzie cytując sło-
wa gospodarza tego etapu podróży 
„diabeł mówi dobranoc”. Nieduża, 
popegeerowska wioska, której miesz-
kańcy postanowili przerwać pewien 
marazm, jaki często panuje w wielu, 
tego typu miejscowościach. Wioska 
inna, bo tematyczna - Misiowa. W 
pięknej galerii „ Pod Kogutem” odga-
dywaliśmy na podstawie melodii bo-
haterów sfilmowanych książek, któ-
rych głównymi bohaterami są Misie, 
tworzyliśmy swoje plastyczne oraz 
słowne wyobrażenia misiowych po-
staci, bawiliśmy się w „misiowe” za-
bawy ruchowe. Pomysłodawcy całego 

„zamieszania” poczęstowali nas także 
andrutem z ulubionym przysmakiem 
Kubusia Puchatka- miodem. Oj bar-
dzo słodki! Bawiliśmy się również w 
detektywów. Idąc, biegnąc szukali-
śmy po wiosce ukrytych misiaczków. 
Nie było to łatwe, gdyż schowki były 
bardzo dziwne np. miedzy szczeblami 
płotów! Ale jaka radość, kiedy odkry-
waliśmy miejsca, w których ukryła 
się nasza zguba.Tak nami manipu-
lował, że doprowadził nas do domu, 
w którym mieszka. A może bardziej 
powstaje! Tam to właśnie mogliśmy 
samodzielnie stworzyć swojego Mi-
siaczka. Nawet nie zdawaliśmy so-
bie sprawy, jaką wielką frajdę nam 
to sprawi. Każdy z nas dostał worek 
przypominającym puchowy śnieg, 
mnóstwo kolorowych materiałów, 
ozdób i na prawie godzinę staliśmy 
się pracownikami małej fabryki, w 
której tworzyliśmy pluszowego cu-
daczka, według swojej wyobraźni i 
pomysłowości.

Dobrze jest być twórcą, a nie tyl-
ko konsumentem. Stara prawda, że 
najbardziej wartościowe i radosne 
jest to, co samemu się stworzy! Czas 
minął niepostrzeżenie i wyjątkowo 
szybko! Mimo wielu godzin pełnych 
aktywności , późnej pory wieczornej, 
powróciliśmy do swoich domów  ra-
dośni i zadowoleni.

Inf. własna
patrz foto s. 7

Województwo wspiera 
zdolną młodzież

Zarząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego zdecydował o wspar-
ciu organizacji konkursów przed-
miotowych dla młodzieży szkół po-
nadgimnazjalnych z naszego rejonu. 
Konkursy objęte są patronatem 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego, Prezydenta miasta 
oraz Zachodniopomorskiego Kura-
tora Oświaty. Z budżetu wojewódz-
twa przeznaczona zostanie kwota 30 
tys. zł  dla Zachodniopomorskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Szczecinie.

Jednym z głównych celów przed-
sięwzięcia jest motywowanie na-
uczycieli do podejmowania różno-
rodnych działań w zakresie pracy z 
uczniem zdolnym oraz populary-
zacja i podnoszenie poziomu na-
uczania. Wspomaganie uczniów 
w praktycznym wykorzystywaniu 
zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
przygotowanie ich do nauki w szko-
le wyższej, jak również podniesienie 
jakości pracy szkół województwa 
zachodniopomorskiego oraz reali-
zacja strategii jego rozwoju to także 
cele tego pomysłu. Dla laureatów 
konkursów ze szkół z poza Szcze-
cina ufundowane zostaną nagrody 
pieniężne w ogólnej kwocie 30.000 

złotych.
Konkursy cieszą się wśród ucz-

niów dużym zainteresowaniem ze 
względu na ich prestiż, przyznawane 
nagrody, a także możliwość uzyska-
nia wolnego wstępu na szczecińskie 
uczelnie wyższe. W konkursach: 
biologicznym, chemicznym, fizycz-
nym i matematycznym wyróżniani 
są laureaci w klasyfikacji indywidu-
alnej i drużynowej. W konkursach 
astronomicznych, języków obcych 
oraz „Być przedsiębiorczym” prowa-
dzi się klasyfikację indywidualną.

W roku szkolnym 2008/2009 or-
ganizowane są następujące konkur-
sy:

1. XIV Konkurs na Referat z As-
tronomii i Astronautyki

2. X Konkurs Biologiczny
3. XLI Konkurs chemiczny
4. V Konkurs Wiedzy Ekonomicz-

nej „Być Przedsiębiorczym”
5. LI Międzyszkolny Turniej Fi-

zyczny
6. L Międzyszkolne Zawody Mate-

matyczne
7. II Konkurs Geograficzno – Nau-

tologiczny
8. I Wojewódzki Konkurs Języków 

Obcych
Inf. z UM

Opr. LMM

Sygnały czytelników

Przestroga dla klientów
Kupiłeś? Odklej kod, bo 

staniesz się złodziejem!
W godzinach popołudniowych 19 

lutego nasza czytelniczka udała się na 
zakupy do drogerii przy ul. 700 – lecia, 
obok „Biedronki”. I tam, szanowana 
mieszkanka Nowogardu, została potrak-
towana jako...potencjalny złodziej!

„Gdy dokonałam zakupów i wy-
chodziłam ze sklepu, bramka zaczęła 
pikać. – opowiada czytelniczka – Nie 
wiedząc co się dzieje, wróciłam się do 
sklepu. Kolejne próby przejścia koń-
czyły się pikaniem bramki. W końcu 
zaproponowałam, że pokażę co mam 
w torebce. Wszystkie przedmioty 
wyłożyłam na ladę. Po jej opróżnie-
niu ekspedientka wzięła torebkę i ją 
wytrzepała. Pewnie myślała, że coś 
ukryłam. Okazało się, że jakiś czas 
temu kupiłam towar, który znajduje 
się za ladą. Był to błyszczyk do ust. 
Gdy wychodziłam ze sklepu, bramka 
znów pikała. Poczułam się jak zło-

dziejka. Ze strony personelu nie padło 
ani jedno słowo przepraszam...”

Wyjaśniając zaistniałą sytuację, kie-
rownik sklepu oraz pracownica, która 
obsługiwała „pechową” czytelniczkę 
powiedziały: „Staramy się ufać klien-
tom, dlatego nie wzywamy policji, 
a w takiej sytuacji powinniśmy. Dla 
nas samych jest to nieprzyjemne, że 
trzeba sprawdzać komuś torebkę. Sy-
tuacja była dwuznaczna. Bramka syg-
nalizowała, że ktoś wynosi towar. Być 
może nie padło słowo przepraszam. 
Klientkę zapraszamy ponownie do 
sklepu, celem wyjaśnienia sytuacji.”

Podczas wyjaśnień również nie padło 
żadne przepraszam, dotyczące klientki. 
Raczej pytano mnie, o co mi chodzi?

Nie jest jednoznaczne kto miał rację w 
opisanej sytuacji. Niestety jednak pod-
czas tej rozmowy, również poczułam się 
nieprzyjemnie... O czym to świadczy?

Ewa Dziwisz
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SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard
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Kids Club dla dzieci  
w Osowie

Od piątku 21 do niedzieli 22 Lutego Zbór KECh w Nowogardzie gościł 
11 osbową grupę młodzieży z zaprzyjaźnionego Zboru w Oene/Holandia. 
Młodzież ta wraz z opiekunem przybyła w ramach współpracy z naszym 
Zborem. Głównym powodem ich przyjazdu było zoorganizowanie imprezy 
Kids Club dla dzieci z Osowa, Bieniczek i Bieńczyc.

W sobotnie południe goście wraz 
z naszą młodzieżą pod kierunkiem 
katechety s.Andrei oraz opiekuna z 
ramienia OPS w sali przy sklepie Pani 
Moniki Kozieł najpierw wspólnie 
śpiewali z dziećmi, potem bawili się, 
grali w przywiezione ze sobą gry, by 
wreszcie wspólnie zasiąść do pieczo-
nych kiełbasek. Atmosfera spotkania 
była bardzo ciepła, pomimo zimna 
na zewnątrz i po raz kolejny okazało 
się, że język nie jest barierą nie do 

przebycia, szczególnie w relacjach z 
dziećmi. Przed zakończeniem im-
prezy dzieci mogły sobie same wy-
brać ciekawy upominek z wielkiego 
pudła pełnego prezentów, zaś każda 
rodzina otrzymała prezent w postaci 
kompletu naczyń.

Wszystkim, którzy pomogli w 
organizacji imprezy oraz wsparli nas 
pracą, finansami i modlitwą składam 
serdeczne podziękowanie i życzenia 
Bożego błogosławieństwa. 

pastor Cezary Komisarz

reklama

Nauka jazdy

Najlepsze szkoły 
Wyniki zdawalności egzaminów praktycznych na kategorię B w ośrod-

kach na terenie Nowogardu: 
Numer i nazwa ośrodka szkolenia 

kierowców Miejscowość Ilość
zdających/poz %

00203204 Nauka Jazdy 
PromocJa edyta kulak Nowogard 129/40 31,0

00103204 „NaUka JaZDy”
adam Fedeńczak Nowogard 599/148 24,7

00173204 „abD„
adam aniuksztys Nowogard    134/23 17,2

00243204 Nauka Jazdy 
katarzyna Herka Nowogard     3/0 0

Średnia zdawalność na terenie powiatu -  27,93%

Wyniki zdawalności egzaminów praktycznych na kategorię A, A1, C, 
CE, D, na terenie powiatu goleniowskiego..

Numer i nazwa ośrodka 
szkolenia kierowców Kategoria

Ilość
zdających

/pozytywnych
%

00233204 Rafał Makarewicz  
Goleniów

A, A1,C, CE, 
D, 18/12 66,7

00103204 „NaUka JaZDy”
a.Fedeńczak Nowogard

A, C, BE, CE, 
D, 32/18 56,3

00033204 Liga Obrony Kraju
Goleniów C, CE,D 32/17 53,1

00223204 Marcin Budny C,CE 12/5 41,7

Razem 94/�2 ��,3

Wyniki zdawalności egzaminów praktycznych na kategorię A,. C, CE, D, 
T w ośrodkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców na terenie powiatu 
goleniowskiego..

Numer i nazwa ośrodka 
szkolenia kierowców Kategoria

Ilość
zdających

/pozytywnych
%

00083204 Zbigniew Makarewicz  
Goleniów

A, C, BE, CE, 
D,T 138/91 65,9

00103204 „NaUka JaZDy”
a.Fedeńczak Szczecin, Nowogard

A, C, BE, CE, 
D, 116/68 58,6

00033204 Liga Obrony Kraju
Goleniów A,C, CE,D 7/4 57,1

Razem 261/163 62,4

Najlepsi instruktorzy… 
Instruktorzy, którzy wykazali się największą skutecznością szkolenia kan-

dydatów na kierowców (kat. B):
1. Piotr Pietrzak  - ze szkoły nauki jazdy „Akademia BRD Tadeusz Pie-

trzak” -  44,1%% - 15 pozytywnie zdanych egzaminów na 34 szkolonych 
kandydatów na kierowców 

2. Mariusz Marynowski - ze szkoły nauki jazdy SPEED CAR s.c.-  42,8% 
- 15 pozytywnie zdanych egzaminów na 35 szkolonych kandydatów na kie-
rowców 

Instruktorzy wyrazili zgodę na opublikowanie wyników.
(inf. nadesłana przez  Małgorzatę Cebrzyńską Głównego Specjalistę w 

Wydziale Komunikacji w Goleniowie).
Opr.red. LMM
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Czy Twoje serce jest zdrowe? 
ZBADAJ – póki nie jest za późno!

Nieinwazyjne badanie serca najnowszą metodą opracowaną przez Spe-
cjalistów Instytutu Badań Fizykomedycznych w Poznaniu oraz kompu-
terowe badanie stanu zdrowia, zaburzeń energetycznych organizmu me-
todą Y. Ryodoraku. Komputerowe badanie składu masy ciała pomocne w 
kuracji odchudzającej i zaburzeń przemiany materii. 

Badanie płatne wraz z konsultacją
Zapraszamy do gabinetu w Dziwnowie  

ul. Kochanowskiego 2
Informacja: tel. kom. 0600 984 803, 0693 424 386

http:www.cooperation.info.pl

W   y    k    a   z
nieruchomości przeznaczonej  do dzierżawy zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004 

r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
lp. Położenie 

nieruchomości
Nr 
działki

oznacze-
nie nieru-
chomości 
wg. księgi 
wieczystej 

Po-
wierzch-
nia dział-
ki [ha]

opis nieruchomości  
i jej przeznaczenie

Forma prze-
targu

cena wywoławcza dzierżawy Stan wła-
dania

1. Obręb nr 3 No-
wogard,
ul. Promenada 2

121
120/1

30790 1,078 Na nieruchomości położone jest kąpieli-
sko miejskie na którym posadowione są 
obiekty 
- domki wczasowe do zamieszkania
- sanitariaty
- budynki magazynowe
- urządzenia rekreacyjne 
- budynek dyżurki
- zjeżdżalnia
Na dzierżawionej nieruchomości będzie 
prowadzona działalność polegająca na 
świadczeniu usług sportowo -rekrea-
cyjnych, wynajmu pokoi, wypożyczaniu 
sprzętu pływającego, wynajmu miejsc na 
placu biwakowym

Przetarg 
pisemny nie-
ograniczony 

500zł za każdy miesiąc.
Ustalona w przetargu opłata 
dzierżawna będzie płatna do 
15 każdego miesiąca na konto 
Wydzierżawiającego. 
Wysokość czynszu będzie wzra-
stała każdego roku o średnio-
roczny wskaźnik wzrostu cen to-
warów i usług  konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Główny Urząd 
Statystyczny za rok ubiegły, do 
końca lutego każdego roku. 

Własność

2. Obręb nr 3 No-
wogard,
Plac Wolności 1

145 33278 0,1611
Lokal 
o po-
wierzchni 
użytkowej 
245,8 m²

W sklad nieruchomości wchodzi:
- sala komsumpcyjna
- kuchnia
- umywalnia
- magazyn
- chłodnia

Przetarg 
pisemny nie-
ograniczony

700 zł za każdy miesiąc
Ustalona w przetargu opłata 
dzierżawna będzie płatna do 
15 każdego miesiąca na konto 
Wydzierżawiającego. 
Wysokość czynszu będzie wzra-
stała każdego roku o średnio-
roczny wskaźnik wzrostu cen to-
warów i usług  konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Główny Urząd 
Statystyczny za rok ubiegły, do 
końca lutego każdego roku. 

Własność

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od 20 lutego 2009 r. do 13 marca 2009 r.
Burmistrz Nowogardu, Kazimierz Ziemba
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„Wiarygodność głupcze” denta, na którego odprawę wszyscy 
się zrzucamy  płacąc wyższe ceny na 
stacjach benzynowych I można po-
wiedzieć, iż ta zapobiegliwość pisow-
skich nominatów w państwach przed-
siębiorstwach  o własne często milio-
nowe uposażenia i odprawy to jedyna 
wiarygodna kwalifikacja tej partii do 
zajmowania się gospodarką, ale prze-
cież nie o taką gospodarność polityki 
państwowej nam chodzi zwłaszcza, 
gdy  głosi się politykę „taniego pań-
stwa”. 

I dlatego ten polityczny zwrot, po-

legający na próbie całkowitej zmianie 
swego wizerunku i na skoncentrowa-
nie się na problemach gospodarczych, 
tak przecież ważnych dla każdego, 
uderza tak całkowitym brakiem wia-
rygodności. Z daleka bowiem widać, 
iż nie o gospodarkę tu chodzi, a tylko 
o odzyskanie politycznego poparcia. 
A partia jeżeli ma rzeczywiście służyć 
narodowi przede wszystkim powinna 
być wiarygodna. Dlatego trawestując 
powiedzenie Clintona  PiS-owi należy 
powiedzieć Wiarygodność głupcze.

Marian Piłka

„Gospodarka głupcze” głoszą we 
wszystkich mediach, odwołując się do 
znanego wyborczego hasła Billa Clin-
tona,  pisowcy spece od zarządzania 
wizerunkiem. Właśnie kryzys gospo-
darczy i jego społeczne konsekwencje  
stały się ostatnią nadzieją  partii braci 
Kaczyńskich na odbicie się od sonda-
żowego dna i na przejście do politycz-
nej kontrofensywy. Z trudem ukrywa-
jąc radość z politycznych skutków tego 
kryzysu, PIS ma nadzieje  już nie tylko 
na uchronienie się od postępującej 
erozji poparcia społecznego i praw-
dopodobnego rozpadu, ale po cichu 
marzy, że kryzys wymiecie Platformę 
z rządowych i w znacznej mierze i  z 
parlamentarnych posad po kolejnych 
wyborach. Na korzyść pisowskiej pro-
pagandy pracuje też rząd Tuska, który 
przekonany, że skoro kryzys  przyszedł 
do nas z zewnątrz, to polski rząd nie-
wiele ma tu do roboty poza czekaniem 
na lepsze czasy. Tą zadziwiająca bez-
radność Tuska próbuje wykorzystać 
PIS głosząc wszem, iż jako jedyny 
posiada program gospodarczy zdolny 
zaradzić gospodarczym  i społecz-
nym zagrożeniom. A co więcej, żeby  
zwiększyć swą gospodarczą wiarygod-
ność w kąt są wyrzucane dotychcza-
sowe hasła i programy. Już nie „tanie 
państwo”, nie walka z korupcją, nie 
walka z układem, a gospodarka , i to 
w wydaniu „kobiecym”ma być nowym 
i bardziej skutecznym w pozyskiwaniu 
społecznego poparcia, sztandarem tej 
partii. Problem jednak w tym, czy rze-
czywiście nim będzie. Bo jak pokazuje 
dotychczasowe doświadczenie pisow-
skich rządów program partii, wcale 
nie służy do realizacji, ale tylko do 
pozyskiwania społecznego poparcia .I 
tak przed zwycięskimi wyborami 2005 
r. PiS miał bardzo ciekawy i obiecujący 
program, dzięki czemu w znacznym 
stopniu wygrał te wybory.  Jednak 
zaraz po wyborach  zamiast realizo-
wać  publicznie zadeklarowane zobo-

wiązania, zaczął realizować program, 
który z tym publicznie deklarowanym 
niewiele miał wspólnego, a jego auto-
ra po kilku miesiącach wyrzucono z 
rządu. I tak najpierw zrezygnowano 
z koncepcji budżetowego wsparcia 
służby zdrowia, mianując ministrem 
prof. Religę, znanego przeciwnika ta-
kich rozwiązań w polityce zdrowotnej. 
Później co chwile rządy PiS-u zaska-
kiwały nowymi działaniami. I tak 
szeroko proklamowana polityka pro-
rodzinna zakończyła się głosowaniem 
pisowskich posłów, nie tylko przeciw 
becikowemu, ale także przeciw dużej 
uldze podatkowej na dzieci. Program 
europejski w sprawach traktatowych 
zamieszczony w opracowaniu „Silna 
Polska w Europie”, w każdym swoim 
punkcie został przekreślony przez 
prezydenta Kaczyńskiego wynegocjo-
waniem traktatu lizbońskiego, a za-
akceptowanego przez rząd Jarosława 
Kaczyńskiego. Katolickie postulaty 
społeczne deklarowane w opracowa-
niu „Katolicka Polska w chrześcijań-
skiej Europie” zostały przekreślone 
storpedowaniem przez lidera PiS-u 
poprawek konstytucyjnych o ochronie 
życia dzieci nienarodzonych i głoso-
waniem posłów tego ugrupowania za  
utrzymaniem pracy w handlu w nie-
dziele. Programu budowy trzech mi-
lionów mieszkań nawet nie podjęto. 
Zaś realizacja programu gospodarcze-
go zakończyła się po kilku miesiącach 
odwołaniem z funkcji rządowych jego 
autora. A mianowana na stanowi-
sko ministra finansów Zyta Gilowska 
rozpoczęła realizację programu… 
Platformy Obywatelskiej poprzez ob-
niżenie podatków dla najlepiej zara-
biających. Kosztowała ta operacja ok. 
8 miliardów złotych. 

Dziś jednym z głównych postula-
tów programu PiS jest zwiększenie 
wydatków budżetowych na inwestycje 
infrastrukturalne. Postulat słuszny, 
tylko wcześniej nie należało samemu 
obniżać dochodów budżetowych, a  
stawianie zarzutów rządowi  iż za małe 
są inwestycje budżetu państwa byłby 
wiarygodny, gdyby się samemu pro-
wadziło inną  politykę gospodarczą. 
Ale najbardziej podważa wiarygod-
ność programu PiS informacja ujaw-
niona przez Ministerstwo Skarbu, iż 
koszt odpraw pisowskich nominatów 
w spółkach skarbu państwa sięga 100 
milionów złotych. Wielomilionowe 
zarobki i odprawy w państwowych 
spółkach, których najwyższe uzyska-
li Mirosław Kochalski były komisarz 
Warszawy i Piotr Kownacki były szef 
Orlenu, a dziś szef kancelarii  prezy-

Marian Piłka (ur. 16 czerwca 1954 w Trąbkach) – polski polityk, poseł na 
Sejm I, III, IV i V kadencji.
W 1978 ukończył studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, w 1995 studia podyplomowe z zakresu geopoli-
tyki i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Uniwersytecie Geo-
rgetown.
W latach 1989-1996 pracował jako doradca w Urzędzie Rady Ministrów.
Od połowy lat 70. angażował się w działalność opozycyjną. W latach 1977-
1978 działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 80. 
uczestniczył w działalności Ruchu Młodej Polski. Wielokrotnie aresztowany, 
w czasie stanu wojennego internowany przez okres około roku.
Od 1989 działał w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, był m.in. pre-
zesem zarządu (1996-2000). W 2001 przeszedł do Przymierza Prawicy, rok 
później po połączeniu partii został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 19 
kwietnia 2007 zadeklarował odejście z Prawa i Sprawiedliwości, dzień póź-
niej przystąpił do nowo tworzonej partii pod nazwą Prawica Rzeczypospo-
litej Marka Jurka.
W latach 1991-1993 zasiadał w Sejmie I kadencji. W Sejmie III kadencji (1997-
2001) był członkiem klubu parlamentarnego Akcji Wyborczej Solidarność,  
W 2001 i 2005 był wybierany z okręgu siedleckiego. 
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Udana prowokacja!
(do artykułu Marka Słomskiego 

„Kręta droga – kręte słowa”)
W nawiązaniu do art. w DN dot. 

północnej obwodnicy w którym Ge-
neralna Dyrekcja Dróg i Autostrad 
w Szczecinie wypowiada się na temat 
faktów umieszczonych w art. E. Kor-
neluka – obwodnica północna pod po-
trzeby Konia Trojańskiego – zmuszony 
jestem przedstawić nowe nieznane ni-
komu fakty. E. Korneluk napisał w w/w 
art., że cyt. „przekwalifikowanie grun-
tów po byłej J.W. w Glicku z rolnych 
na przemysłowe i pod zakład utylizacji 
padliny 11 lipca 2002 r. miało decydu-
jący wpływ na podjęcie decyzji odnoś-
nie północnego przebiegu obwodnicy 
wokół Nowogardu”. 

Natomiast przedstawiciel GDDKiA 
zarzucił E. K., że pisze nieprawdę i 
ów przedstawiciel twierdzi: decyzja o 
przebiegu północnej  obwodnicy została 
podjęta przed 2000 r. a w 2000 r. zosta-
ła ostatecznie przyklepana. Tym sposo-
bem chce udowodnić, że E. Korneluk 
kłamie. Nasuwa się pytanie: czy E. K. 
przekonany jest, że przełomowa decy-
zja dot. połnocnej obwodnicy nastąpi-
ła 11 lipca 2002 r. – poprzez podjęcie 
padliniarskiej uchwały?   

A może podając specjalnie tę datę 
sprowokował do wyłożenia kart na stół 
i podanie przez GDDKiA konkretnej 
daty podjęcia decyzji związanej z pół-
nocnym przebiegiem obwodnicy wo-
kół Nowogardu?! 

Jak podaje GDDKiA w Szczecinie 
- rok 2000 jest to prawdziwa data 
podjęcia decyzji o przebiegu pół-
nocnej obwodnicy. (Jak stąd wynika, 
prowokacja E.K. tym art. powiodła 
się!). Poniżej udowodnię, że budowa 
północnej obwodnicy ma ścisły zwią-
zek z planowaną budową padliniarni 
w Glicku:

Trzy lata wcześniej!
- W 1997 r. teren byłej J.W. w Gli-

cku wydzierżawiło Stowarzyszenie 
Aktywności Zawodowej w Szczecinie 
i planowało zrobić tam Dom Pomocy 
Społecznej. W tym samym czasie pod-
dzierżawcą terenu był Zbigniew Woj-
tala, który produkował plastikowe łód-
ki i pojemniki na padlinę dla odbiorcy 
niemieckiego. Ale wszedł w konflikt z 
w/w Stowarzyszeniem i powiedział: „ja 
Was stąd wy......lę! bo mam takie ukła-
dy i znajomości w gminie i radzie. Jak 
się okazało po kilku miesiącach – to 
mu się skutecznie udało!

Wspólnie z jednym z nowogardz-
kich biznesmenów  i wspólnikiem 
z Gdyni Jarosławem Smalem kupi-
li prawie 52 ha terenu J.W. w Glicku. 
Lecz nowogardzki biznesmen widząc 
nieuczciwość wspólników wycofał się 
odsprzedając swój udział. J. Smalowi. 
Z. Wojtala i J. Smal od tego czasu in-

tensywnie promowali i przekonywa-
li ludzi z okolicy o nieszkodliwości 
powstania zakładu utylizacji padliny. 
Miało to miejsce na przełomie lat 1998 
-1999. 

J. Smal wszystko może!
Warto tu wspomnieć o fakcie, że J. 

Smal przechwalał się publicznie, że jest 
w stanie wszystko załatwić bo ma po-
winowatego na wysokim stanowisku w 
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. 
Ekspert  z biura projektowego „EKS-
PERT-SITR” z Koszalina do Studium 
Przestrzennego Zagospodarowania 
miasta i gminy Nowogard napisał, że 
planuje się budowę „zakładu utyliza-
cji” w Glicku lecz występuje problem 
dowozu padliny przez miasto Nowo-
gard, a na jednej z sesji rady miejskiej 
powiedział – „że lepszy jest przebieg 
południowy obwodnicy ale podjęto 
północny”...

Jak z powyższego wynika na prze-
łomie lat 1998-1999 J. Smal załatwił 
obwodnicę północną, by w przyszłości 
nie mieć problemu z dowozem padliny 
z Polski i Niemiec do swojego zakładu. 
A podjęcie ostatecznej decyzji w 2000 
r. o północnym przebiegu obwodnicy 
było tylko zwykłym zabiegiem for-
malnym wcześniejszych decyzji w tej 
kwestii.

Podziękowanie
W tym momencie należy jedynie 

podziękować GDDiK w Szczecinie o 
ujawnienie roku 2000 jako przełomo-
wego w podjęciu decyzji z przebiegiem 
obwodnicy, która potwierdza ścisły 
związek z opisaną przez E. Korneluka 
budową padliniarni w Glicku. 

Stąd niezbicie wynika, że E. Korne-
luk miał rację pisząc o powyższym w 
art. o „... Koniu Trojańskim” a datę 11 
lipca 2002 r. nie musi już używać do 
prowokacji – bo decydujący o prze-
biegu tak kontowersyjnej obwodnicy 
jest jednak ujawniony przez GDDKiA 
- rok 2000! 

P.S. Obwodnica ma powstać nie 
zważając na ujęcia wody w okolicy 
Warnkowa i zagraża zasobom wody 
podziemnej zaopatrującej Nowogard 
w wodę pitną. Problem zagrożenia 
jej GDDKiA chce rozwiązać poprzez  
jakieś rowy i membramy, takie bajki 
to GDDKiA może opowiadać przed-
szkolakom – może uwierzą, a co na to 
mieszkańcy Nowogardu?                                              

Powyższe fakty opisuję w oparciu o 
wiedzę jaką nabyłem pracując na tere-
nie byłej J. W. w Glicku w latach 1997 
i 1998 zatrudniony w Stowarzyszeniu 
Aktywności Zawodowej w Szczecinie, 
a w następnych latach jako członek 
Społecznego Komitetu przeciw Bu-
dowie Zakładu Utylizacji Padliny w 
Glicku.

Edward Ułanowski

Airsoft – zabawa w wojsko
Airsoft jest młodą w Polsce zabawą o zasadach zbliżonych do paintballu. 

Stawiany jest tutaj jednak znacznie większy nacisk na realizm podczas za-
bawy. Dla jednych jest pasją i sposobem na życie sam w sobie, dla innych 
jedynie półśrodkiem do podnoszenia kwalifikacji w szerszej działalności 
paramilitarnej.

Walki są niejako symulacjami 
wojskowymi z uwzględnieniem 
taktyki i podziałem jednostki na 
pododdziały np. grupy szturmowej. 
Karabiny, pistolety, itd. ASG są re-
plikami prawdziwych broni i tak jak 
one mogą być automatyczne, półau-
tomatyczne. W zabawie są również 
wykorzystywane mundury (choć nie 
koniecznie) i różne akcesoria zwią-
zane z militariami.

Wypowiedz Rafała Góreckiego o 
grupie istniejącej  w Nowogardzie:

„Nasza grupa strzela się od około 
dwóch lat, jednak oficjalnie zaczęła 
istnieć we wrześniu ubiegłego roku 
pod nazwą Najemna Jednostka 

Operacyjna, której przywódcą jest 
Patryk Mitłosz. Akcja plakatowa 
z tamtego okresu przyniosła nam 
kilku nowych członków, z który-
mi strzelamy się do dziś stosując 
czarną taktykę na opuszczonych 
obiektach w okolicach Nowogardu, 
a także zieloną na „Smoczaku” w 
naszym mieście.

Osoby które są zainteresowane i 
chcą się zgłębić w tajniki ASG zapra-
szamy na forum grupy NJO www.
asgnd.fora.pl i obejrzenia zachęca-
jącego  filmiku http://www.youtube.
com/watch?v=648nD5DEseo.”

Karolina Kubicka

Marzec w NDK
- 07.03.2009 r. (sobota), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kultury (sala 

widowiskowa) zaprasza na widowisko muzyczne w reż. Lecha Jurka pt. 
„Czas jak rzeka płynie”. Wstęp wolny.

- 26.03.2009 r. (czwartek), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kultury za-
prasza przedstawicieli zespołów muzycznych działających na terenie gmi-
ny Nowogard na kolejne spotkanie w sprawie uroczystych obchodów 700-
lecia lokacji miasta Nowogard.

- 28.03.2009 r. (sobota), godz. 16.30, „Nieformalna  Grupa Poetycka” 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie i Nowogardzki Dom Kul-
tury (sala widowiskowa) zapraszają na spektakl słowno-muzyczny. Wstęp 
wolny.
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NierUcHomoŚci

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gry-
ficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKOLI-
CACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), 
NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Dobrej, ul. traugutta. cena 80 tys. zł. 
tel. 091 39 2� 087.  

• Sprzedam 2 działki z możliwością prze-
kształcenia na budowlane 50 i 49 arów w 
Ostrzycy. Tel. 091 419 10 70, 607 647 102.

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu. tel. 69� 770 724.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam kawalerkę po remoncie w No-
wogardzie, bezczynszową. 510 557 204, 
607 289 586.

• Do wynajęcia pomieszczenia usługowe 
o pow. 30 m kw i 100 m kw. Tel. 694 484 
485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomieszcze-
nia, najchętniej pod usługi fryzjerskie lub 
kosmetyczne. Tel. 694 484 480.

• Sprzedam działki budowlane, komplet-
nie uzbrojone. Cena od 14 zł/m kw do 
negocjacji. Tel. 790 786 402 dzwonić po 
17.00.

• Do wynajęcia budynek wolnostojący 
przy ul. Boh. Warszawy 75, 2 kondygna-
cyjny, osobne wejścia, osobne media. Tel. 
602 15 90 15.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 24 m 
kw, I piętro, na kwotę 90 tys. Tel. 504 951 
298.

• Do wynajęcia lokal 30 m kw, cena 950 zł, 
na zakład fryzjerski, sklep, gabinet lekar-
ski, itp. Tel. 696 04 48 33.

• Poszukuję garażu do wynajęcia przy ul. 
Zamkowej. Tel. 721 541 319.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, ul. 
Wojska Polskiego. Tel. 605 444 355.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, z 
meblami i AGD. Tel. 695 518 581, 091 39 
25 969.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową ul. 
Bema. Tel. 665 359 497.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeb-
lowane, cena 225 tys. z możliwością kup-
na garażu. Tel. 880 34 17 34.

• Zamienię mieszkanie 2 pokoje na ul. Leś-
nej na 3 pokoje. Tel. 603 423 109.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 
45 m kw, po kapitalnym remoncie. Tel. 
515 171 584, 507 023 080.

• Kawalerka umeblowana do wynajęcia w 
centrum, 500 zł + opłaty (ok.300zł), kau-
cja 1.000zł. Tel. 504 951 298.

motoryZacJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 

120800km,1 właściciel, nowe: kompl. 
rozrząd, klocki i tarcze hamulcowe przód 
i tył, olej i filtry, cena 42100 zł, tel 605 
522 340

• Sprzedam Volkswagen Golf III, TD, 1993 
r., cena 4500 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 831 280.

•  Sprzedam Opel Sintra, poj. 2.0 + gaz, 
1997 r., przebieg 170 tys., liczba miejsc 
– 8, alumy, klima. Tel. 607 690 741. Cena 
14 tys.

• Sprzedam Opel kadett w całości lub na 
części. Tel. 668 316 103.

rolNictWo

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 
091 39 18 316, 0513 407 233.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto jare, 
siewne. Tel. 602 267 382, 606 26 18 50.

• Sprzedam grykę do siewu, 100 zł za kwin-
tal. Tel. 091 39 106 08, 508 404 704.

• Sprzedam ciągnik rolniczy John Deere 
3030; pług Charlles Naud, 4 skibowy + 
piąta dołączana i sztaplarkę Dan Track 
ENOX. 091 39 107 14.

• Sprzedam ciągnik 385 Ursus oraz siewnik 
do zboża „Poznaniak” i łubin słodki. Tel. 
668 316 103.

• Kupię słomę – małe i duże baloty. Tel. 502 
56 23 78.

USŁUGi

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DyWaNoPraNie. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
�16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 
0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. tel. 604 373 143.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. tel. �03 602 
029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• remoNty mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• NaPraWa rtV Sawicki, K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Wynajem 9 osobowych komfortowych 
busów, kraj – zagranica, ceny umowne. 
tel. 728 3� 28 31.

• Remonty, malowanie, szpachlowanie, 
glazura itp. tel. 505 361 971. 

•  Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• brUk – liN – usługi brukarskie oraz ogól-
nobudowlane. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.pl.

• tłumaczenia tekstów (prace dyplomo-
we, teksty specjalistyczne, techniczne, 
itp.) z języka angielskiego na polski i 
odwrotnie. cena tłumaczenia 30 zł za 
stronę a4. Przy większej ilości materia-
łu cena do negocjacji. tel. �06 800 779, 
608 6�4 492; email: tlum@czenia.org.

• Wolny pojazd do 1,� t Nowogard 
– Szczecin od 6.00 do 8.00 i Szczecin 
– Nowogard od 17.30 do 22.00 w dni 
robocze. tel. 691 841 361.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. tel. 66 77 84  333.

• „DUr-DacH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 �7�, 69� 08� 470.

• Transport, przeprowadzki wnoszenie 
– znoszenie. 0696 138 406.

• Pieczenie ciast na zamówienie. tel. 
691 732 124.

• tipsy żelowe i naturalne, tanio. 
609 464 332.

• transport – bUS MAX. 604 963 120.

• Piekę ciasta na zamówienie. �04 78 29 
10.

•  Usługi hydrauliczne tel. 600 382 214, 
091 39 79 109. 

•  Dachy, podbitki i docieplenia tel. 0669 
320 592. 

• Pokrycia dachowe. 696 07 07 08.

• Docieplenia, regipsy, inne prace. 696 07 
07 08.

• miX remoNtoWo – bUDoWlaNy 
– wszelkiego rodzaju remonty. Solidnie, 
dokładnie, tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 71� 839.

• USŁUGi elektrycZNe. tel. 
607 084 �96.

• Kompleksowe remonty wykończeniowe, 
dachy. Tel. 603 621 714, 697 612 803, 
784 188 147.

Praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo do-
brych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię panią z wykształceniem geode-
zyjnym. Tel. 091 39 25 900, 886 339 035.

• Zatrudnię recepcjonistkę – kelnerkę w 
hotelu Oskar. Tel. 602 474 266.

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 091 39 21 373, 091 39 
27 122. 

• Zaopiekuję się starszą (chorą) osobą. Tel. 
500 266 928.

• Zatrudnię pracowników (małżeństwo), 
zapewnię dobre warunki mieszkaniowe 
i płacowe. Tel. 0502 56 23 78.

• Podejmę pracę – pomoc domowa lub 
inne. Tel. 509 606 852.

•  maszkowo-praca. Zatrudnię oso-
by do pracy na fermie norek. tel. 
601 �20 �40. 

iNNe

• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@
vp.pl

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. tel. 
60� �76 908.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opa-
łowego tel. 091 418 82 68, 603 39 93 
46. 

• VaillaNt – części zamienne do pieców 
gazowych c.o. różne, nowe i używane, 
pompy, czujki nagrzewnice. tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda /dwufunk-
cyjne/ cena 1200 zł, gwarancja serwi-
sowa. tel. 691 686 772.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, kuch-
ni wiszące firmy niemieckiej Vail-
laNt, wersja świeczkowa 4�0 zł mało 
używane, gwarancja serwisowa. 
691 686 772.

• elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 380 V, małe gabary-
ty, moc 18-21 kW, ekonomiczne, ideal-
ne do domku, warsztatu, baru, pubu, 
cena 1�0 zł. 790 �40 �20.

• Węgiel – ekogroszek w ilości całopojazdo-
wej 24 tony z dostawą 490 zł brutto. Tel. 
032 232 27 86, 609 130 302, 783 40 00 06. 

• renowacja antyków, rzeźbiarstwo – pro-
fesjonalnie. 600 189 093.

• Sprzedam tanio wyposażenie gabinetu 
kosmetycznego. Tel. 696 04 48 33.

• Sprzedam małą lodówkę BEKO, na gwa-
rancji do 08/09.Cena 400 zł. Tel. 0515 65 
55 17.

•  Owczarki niemieckie, szczenięta 4-mie-
sięczne, po rodowodowych rodzicach, 
pieski i suczki oraz 10-miesięczne z rodo-
wodem sprzedam. Tel. 091 39 21 828. 
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 13

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

kreDyty  
baNkoWe
gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

Kupię drewno 
tartaczne, 
nadające się  

na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

USŁUGI- Sklep w piwnicy
Dom Rzemiosła

ul.  3 Maja 48, g. 9 - 17
Naprawy bieżące rowerów i konserwacja

ostrzenie noży i nożyczek
Naprawy sprzętu użytkowego  
w gospodarstwie domowym

KURKI NIOSKI
odchowane, powyżej 7 tygodni

pełen program szczepień
SPRZEDAŻ OD 17 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

DORADZTWO PRAWNE
Nowogard, ul. 3 Maja 55

Czynne od pon. do pt. 10 – 16
Sprawy cywilne, karne, administra-
cyjne, z prawa pracy, ubezpieczeń, 

egzekucyjne, komornicze
Tel. 503 61 77 39

ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SPrZeDaŻ cZĘŚci 

NoWycH i UŻyWaNycH

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271

Zatrudnię 
fryzjera/kę
Tel. 607 407 240

Przepraszam Pana Marka Ułanka za znie-
ważenie go słowami wulgarnymi, powszech-
nie uznanymi za obelżywe w dniu 10 kwietnia 
1999 roku w Nowogardzie w lokalu „Uliczka 
Lubelska”.
Przeprosiny składam zgodnie z treścią wyro-
ku z dnia 22 stycznia 2001 roku Sądu Rejono-
wego w Goleniowie o sygn. II K 432/99.

Sebastian Gołuchowski
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

Informujemy, że 

4 marca 2009 r.
środa w godz. 14.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

2.03. br. godz. 16.00
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 Witamy wśród nas...

Syn Agnieszki 
Włodarczyk 
ur. 20.02.09 z Sienna

Syn Anny Krauze 
ur. 20.02.09 
z Nowogardu

Córka Marty Łaszuk 
ur. 20.02.09 
z Nowogardu

Syn Anny Duczyńskiej 
ur. 22.02.09 
z Łobza

Córka Agnieszki 
Wybraniec 
Cimochowskiej 
ur. 24.02.09 
ze Szczecina

Syn Agnieszki Jędrak 
ur. 25.02.09 
ze Szczecina

Syn Anny Krupskiej 
ur. 25.02.09 
ze Słajsina

Syn Anny 
Mściszewskiej 
ur. 25.02.09 
z Nowogardu

Córka Anny Waszak 
ur. 26.02.09 
z Dobrej

Córka Agaty Saja 
ur. 24.02.09 
z Kulic

Tępić je czy czekać aż będzie ich wkrótce 700... ?
Myślę, że Czytelnicy nie będą chcieli latem kąpać się w ich towarzy-

stwie i oczekują wyjaśnień Sanepidu i naszych radnych.
Zamieścimy też opinie naszych Czytelników.

W obiektywie Jana korneluka  - rozwiązanie foto-zagadki
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  8

Za PÓŹNo
Za późno, gdy w gównie noga,
Powiadać: nie tędy droga.

ZaraZa
Było jak co wieczór:
Wznowił mi ten ból się...
Przyszedł lekarz,
Potrzymał mi rękę na pulsie,
I zapisał z zapałem,
Jakieś proszki na poty.
- Czy to groźne? – spytałem,
Nie, niegroźne: sto złotych.
- Ale jedno, doktorze, 
Mnie się nie podoba:
Skąd właściwie u mnie, 
Tak kosztowna choroba?
Lekarz myślał,
Pomyślał,
I spytał czym prędzej:
- Czy w pańskiej rodzinie,
Nie miał ktoś pieniędzy?
Rzuciłem jemu spojrzenie niewinne:
- Nie miał, panie doktorze,
To u nas rodzinne!
Jakaś dziedziczna wręcz epidemia:
Mój dziad po pradziadku,
już to miał, że nie miał!
A potem z mężczyzny 
To szło to na mężczyznę,
Aż zaraziliśmy całą Ojczyznę...

oPortUNiŚci
Słychać wszędzie:
„Jakoś to będzie”...

Na SZcZytacH
Najczęstsze błędów przyczyny:
Inne słowa, inne czyny.
Wizja przyszłości wygląda marnie,
Gdy nasi „wybrańcy” działają bezkarnie!

mocNa rZecZ
Jak się to wszystko kupy trzyma,
I naprzód idzie a nie wstecz?
Dalibóg siłę ma olbrzyma,
Nie Pospolita, mocna Rzecz.

Rozwiązania krzyżówki nr 7 – ŁZY OBCYCH 
TO TYLKO WODA – nadesłali: Halina Stefańska, 
Eliza Zawadzka, Urszula Krawczyk, Barbara Bar-
tosik, Halina Szwal, Danuta Jurgielaniec, Sylwia 
Rybus, Mirosława Rutkowska, Urszula Skowron, 
Regina Czarnowska, Zdzisława Sosnowska, Bo-
gumiła Czupryńska, Magdalena Czupryńska, 

Bogumiła Urtnowska, Władysław Kubisz, Józef 
Górzyński, Jerzy Siedlecki, Franciszek Palenica.

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
- Eliza Zawadzka z Orzechowa,
- Urszula Krawczyk z Nowogardu,
- Zdzisława Sosnowska z Nowogardu.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 
Nowogard, Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWÓZ oSÓb - romaN biŃcZyk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

oD PoNieDZiaŁkU Do PiątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSy oD PoNieDZiaŁkU Do Soboty:
trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), 7.00(1-6), 7.2�(7), 7.30(7), 7.��(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.2�(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.��(1-6), 13.2�(D), 13.�0(D), 14.0�(D), 14.20(D), 
1�.��(1-6), 16.3�(D), 16.�0(1-6),17.30(D), 17.�0(D), 18.3�(D), 
19.1�(1-6)

trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.3�(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 12.0�(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.��(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 17.0�(1-6), 17.2�(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.2�(D), 19.40(1-6), 20.1�(D), 
21.40(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Nowogard 26.02.2009r.
oFerty Pracy 

PUP GoleNiÓW, Filia NoWoGarD
1. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
2. Elektromonter

oFerty Pracy Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk,
recepcjonista, technolog żywienia, szef 
kuchni, pom.kuchenna 
(nad morzem i na Mazurach, zakwater-
owanie) 
9.  Fryzjer damski (Goleniów)

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3
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Olimpia  
zagra dla Pauliny

Turniej Wyzwolenia  
Nowogardu

W sobotę 21.02.2009 na hali sportowej  przy Szkole Podstawowej nr 3 
odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej oldbojów z okazji Wyzwolenia No-
wogardu, w którym udział wzięło sześć zespołów. Mecze były rozegrane sy-
stemem  „każdy  z każdym”. Oto wyniki spotkań:

PBO - Zakład Karny     0-2
Iskra Golczewo  - Ina Ińsko   0-6
ENEA - Mewa Resko       1-1
PBO - Iskra Golczewo   2-1
Zakład Karny - ENEA             1-3
Ina Ińsko - Mewa Resko       5-0
PBO - ENEA             3-0
Zakład Karny - Ina Ińsko        1-0
Iskra Golczewo - ENEA             0-2
PBO - Mewa Resko       0-2
Zakład Karny - Iskra Golczewo  4-0
Ina Ińsko - ENEA             3-4
Zakład Karny - Mewa Resko      1-0
PBO - Ina Ińsko        3-1
Iskra Golczewo - Mewa Resko   2-1

Najlepszym bramkarzem turnieju 
został uznany Dariusz Kuberski. 

Najlepszym Strzelcem rozgrywek 
został Tomasz Skibiński.

Tabela końcowa:
I m  - Zakład Karny 
II m - PBO Budowlani
III m - ENEA
IV m- Ina Ińsko 
V m - Mewa Resko 
VI m - Iskra Golczewo

Karolina Kubicka
„Budowlani PBO” składają ser-

deczne podziękowania za pomoc w 
ogranizacji turnieju w szczególności: 
Panu L. Beceli za udostępnienie hali 
sportowej,Urzędowi Miasta i Gmi-
ny, Firmie PBO oraz Sieci Sklepów 
Mięsnych p. Marka Kowalczyka.

W niedzielę, piłkarze B-klaso-
wej Olimpii Nowogard zagrają w 
charytatywnym turnieju w Dobrej 
Nowogardzkiej. 

Oprócz nowogardzian w zawo-
dach wezmą udział także: gospodarz 
- Sarmata Dobra (V liga) Sokół Py-
rzyce, Hutnik Szczecin, Świt Skolwin 
(IV liga) oraz Pogoń II Szczecin, Ina 
Ińsko i Spójnia Świdwin (kl. okręgo-
wa).

Impreza organizowana jest dla 
23-letniej, chorej na poprzeczne za-
palenie rdzenia kręgowego Pauliny 
Skrzyniarz. W trakcie rozgrywek 
zbierane będą datki na jej rehabili-
tację. O godz. 13-tej rozpocznie się 
licytacja gadżetów sportowych. Li-
cytowane będą m.in koszulki z au-

tografami Pogoni Szczecin, Pogoni 
04, Floty Świnoujście oraz piłka z 
podpisami siatkarskiej reprezentacji 
Polski. Swoją koszulkę z ostatniego 
meczu w Pogoni Szczecin podaro-
wał także Grzegorz Matlak.

Trener Olimpii Paweł Kaczmarek 
na turniej planuje zabrać dziesięciu 
zawodników. Piłkarze nie ukrywają, 
że gra z drużynami z IV i V ligi bę-
dzie dla nich nie lada wyzwaniem.

Impreza rozpocznie się o godz. 
10 w doberskiej hali sportowej.  
Wspomóż Paulinę – wpłać datek na 
jej konto! Nr: 779375000200001247
30000010. Z dopiskiem „Dla Pauli-
ny Skrzyniarz”.

man

Skoczyć wysoko…
W sobotę 21 lutego w Szkole Pod-

stawowej nr 2 w Nowogardzie odbył 
się międzyszkolny konkurs skoków 
wzwyż szkół podstawowych. Pierw-
sza wysokość jaką trzeba było po-
konać to 80 cm, tyczka wędrowała 
5 cm wyżej z każdym udanym sko-
kiem.

W konkursie udział wzięły: 
SP Długołęka -  Sawicka Zofia, 

Piotrowska Katarzyna, Majcher Da-
mian, Zapałowski Łukasz, Michalski 
Szymon

SP4 Nowogard - Szcześniak 
Anna, Kaczmarek Anna, Zamara 
Krzysztof

SP2 Nowogard (organizator za-
wodów): Adaczyk Alicja, Gajda 
Katarzyna, Dackowska Weronika, 
Skowrońska A., Łokaj Karolina, Kot 

Tomasz, Zaborski Jordan, Giziński 
Hubert

Ostateczne wyniki:
Chłopcy:
I Miejsce - Hubert Giziński 

(130cm)
II Miejsce - Majcher Damian
III Miejsce - Kot Mateusz
Dziewczęta:
I Miejsce - Dackowska Weronika 

(120cm)
II Miejsce - Piotrowska Katarzyna
III Miejsce - Szcześniak Anna
Zawodnicy, którzy stanęli na po-

dium zostali nagrodzeni medalami 
ufundowanymi przez PKO BP. Pu-
char ufundowany przez Urząd Miej-
ski w Nowogardzie za najlepszy wy-
nik otrzymał Hubert Giziński

Karolina Kubicka
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

2 marca 2009 r. godz. 16.30
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Zimy już nie będzie...

reklama

 s. 4

Prokuratura 
bada  
„Zdrowie”

Goleniowska prokuratura pro-
wadzi śledztwo badające niepra-
widłowości w nowogardzkiej fun-
dacji Zdrowie.

Postępowanie trwa od początku lu-
tego. Jest na etapie prowadzenia prze-
słuchań i zbierania dowodów. Prezes 
prokuratury Beata Belcarska nie chce 
zdradzić listy przesłuchiwanych. 

Sprawa ścigana jest z artykułu 297. 
par. 1 Kodeksu Karnego. Dotyczy on 
m.in. posługiwania się nierzetelny-
mi dokumentami w celu pozyskania 
dotacji, subwencji. Za popełnienie 
takiego przestępstwa oskarżone-
mu grozi pozbawienie wolności od 
trzech miesięcy do lat pięciu.

Afera związana z fundacją Zdro-
wie została nagłośniona w połowie 
stycznia. Celem działalności funda-
cji miała być pomoc w wypełnieniu 
luki w systemie zdrowia Nowogardu 
oraz finansowe wspomaganie miej-
scowego szpitala. Działalność fun-
dacji zakończyła się kompletną kla-
pą. Gmina wpompowała do fundacji 
ponad 300 tys. zł. Jednak jakichkol-
wiek efektów jej działania ciężko się 
doszukać.

Jednym z pomysłodawców stwo-
rzenia fundacji był burmistrz Kazi-
mierz Ziemba. Jej pierwszą prezes 
była Halina Szawan, do dziś szefowa 
pielęgniarek w nowogardzkim szpi-
talu. 

man

Walka o mandat w Parlamencie Europejskim 

Minister, jak mówi, to mówi 
Rozmowa z Markiem Gróbarczykiem, kandydatem Prawa i Sprawiedli-

wości w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu 
zachodniopomorskiego. 

Minister gospodarki morskiej (od 
13 sierpnia 2007 do 16 listopada 
2007), w rządzie Jarosława Kaczyń-
skiego spotkał się z sympatykami 
nowogardzkiego PiS w Bibliotece 
Miejskiej. Postanowiliśmy zadać mu 
kilka pytań. 

Marcin Nieradka: To już prze-
sądzone, że partia wystawi Pana 
w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego?

Marek Gróbarczyk: - Oficjalnie nic 
nie jest pewne. Aspiruję jednak do zna-
lezienia się w gronie kandydatów.

Pańskim „konikiem” w kampanii 
będzie budowa gazoportu w Świno-
ujściu. Jakie korzyści przyniesie ona 
regionowi?

- Największą będzie zdecydowany 
rozwój portu Szczecin-Świnoujście. 
Przy gazoporcie powinien powstać 

tzw. „falochron wschodni”, czyli de 
facto nowy port. Może być on wyko-
rzystywany nie tylko jako port gazowy, 
ale umożliwiający rozładowywanie 
innych statków. Masa firm z naszego 
regionu będzie mogła współpraco-
wać z portem i dzięki temu odnosić 
korzyści.

Na ile możliwa jest zmiana jego 
lokalizacji?

- Z powodów proceduralnych próba 
przeniesienia gazoportu do innego 
miasta jest jednoznaczną decyzją 
ucinającą tę inwestycję. Bardzo racjo-
nalnie zachowuje się Unia Europejska, 
która przeznacza środki na budowę 
gazoportu i twierdzi, że jest istotnym 
elementem dywersyfikacji dostaw gazu 
do całej Europy.

…powiadają starzy górale. Nasi 
drogowcy dowiedzieli się o tym i 
ostro wzięli się do pracy. Wszystkim 
wiadomo, że po zimie roboty naj-
więcej – „mróz i woda” spółka z oo  
robią swoje – na jezdniach mnóstwo 
dziur. Zaczyna się przywracanie sta-
nu pierwotnego – co roku koszty 
niestety rosną…

LMM 
foto Jan Korneluk. 
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Kronika policyjna 

Franciszek Karolewski zaprasza...
Do Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w środę 4 marca na godzinę 17.00 na 
kolejne spotkanie z „Historią Nowo-
gardu”. Kontynuowany będzie cykl 
poświęcony nowogardzkim szkołom, 
nauczycielom i uczniom. – czyli swo-
iste spotkanie „naszej klasy”.

Gorąco zachęcamy do udziału 
wszystkich nowogardzian – wszak 

jesteście żywymi świadkami pokazy-
wanych na zdjęciach i omawianych w 
komentarzach wydarzeń jakie miały 
miejsce w nowogardzkim szkolni-
ctwie. 

Dotychczasowe spotkania cieszyły 
się dużym zainteresowaniem -  godzi-
na przeznaczona na spotkanie zdaje 
się mieć 30 minut…

23 luty godz. 14.50 Nowogard 3 
– go Maja

Powiadomiono, że pod sklepem 
Avans leży nietrzeźwy mężczyzna. Po-
licja odwiozła nietrzeźwego do miejsca 
zamieszkania.

24 luty godz. 6.10 Nowogard Dą-
browszczaków

Zgłoszono włamanie do sklepu 
mięsnego oraz baru z pasztecikami 
poprzez wypchnięcie okna w piwnicy. 
Sprawcy skradli utarg ze sklepu w wy-
sokości 1600 zł i artykuły mięsne oraz 
utarg z baru w kwocie 1300 zł.

24 luty godz. 8.25  Nowogard 15 
– go Lutego

Zgłoszono awanturę na klatce scho-
dowej.

24 luty godz. 13.25 Miętno
Mężczyzna zgłosił telefonicznie, że 

nieznani osobnicy narodowości cygań-
skiej oferowali mu sprzedaż elektrona-
rzędzi w podejrzanie niskich cenach. 
Mężczyźni poruszali się samochodem 
marki BMW koloru czarnego.

24 luty godz. 15.50 Nowogard 
Kościuszki

Podczas kontroli zatrzymano nie-
trzeźwego Eugeniusza B. jadącego ro-
werem. Mężczyzna miał 2,33 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

24 luty godz. 16.43 Ostrzyca
Kobieta powiadomiła policję, że jej 

mąż wrócił do domu po trzech tygo-
dniach nieobecności. Jest nietrzeźwy, 
więc obawia się wpuścić go do domu.

24 luty godz. 17.20 Nowogard 
dworzec PKP

Kasjerka powiadomiła o kradzieży 
pokrywy ze studzienki kanalizacyj-
nej.

24 luty godz. 21.30 Nowogard 
Zielona

Matka zgłosiła, że syn wszczął 
awanturę.

24 luty godz. 22.25 stacja HL
Pracownik zgłosił zakłócenie po-

rządku. Sprawca był agresywny i nie-
trzeźwy. Miał 3,18 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Został 
osadzony w goleniowskim areszcie do 
wytrzeźwienia.

24 luty godz. 22.45 Nowogard 
Młynarska

Zapalił sie budynek byłej portierni.
25 luty godz. 8.05 Nowogard Boh. 

Warszawy
Zgłoszono włamanie do garażu 

poprzez wypchnięcie szyby. Nieletni 
sprawcy zostali zatrzymani.

25 luty godz. 13.15 Nowogard 
Przystań

Właściciele lokalu powiadomili, że 
klient wszczął awanturę, ubliżał właści-
cielom i kopał w drzwi wejściowe.

25 luty godz. 14.00 Nowogard 
parking ZK

Właściciel zgłosił, że nieznany 

pojazd uszkodził auto marki Toyota 
Avensis.

26 luty godz. 6. 55 Jenikowo
Sprzedawca powiadomił o wyłama-

nych drzwiach do sklepu.
26 luty godz. 19.35 Nowogard 3 

– go Maja
Nietrzeźwy mężczyzna wtargnął 

niespodziewanie na drogę, w wyniku 
czego samochód marki Hyundai mu-
siał gwałtownie hamować i uderzył w 
niego jadący z tyłu samochód.

27 luty godz. 10.55 Nowogard 
Netto

Ujęto notorycznego sprawcę kra-
dzieży sklepowej. Ze zdarzenia sporzą-
dzono notatkę, sprawa zostanie skiero-
wana do dalszego postępowania.

27 luty godz. 14.30 przejazd Ża-
bowo

Jadący Hondą Civic nie dostosował 
prędkości do warunków drogowych, 
w wyniku czego uderzył w tył Forda 
Focusa i zarysował bok Renault Tha-
lia nadjeżdżającego z przeciwnego 
kierunku.

27 luty godz. 15.10 Nowogard 700 
– lecia Biedronka

Ujęto sprawcę kradzieży sklepowej. 
Sprawcę ujęto i ukarano mandatem 
karnym.

27 luty godz. 21.00 trasa Nowogard  
- Stargard Szczeciński

Powiadomiono o leżącym przy 
drodze mężczyźnie, przy którym 
znajduje się rower. Nietrzeźwego męż-
czyznę wraz z rowerem odwieziono 
do domu.

28 luty godz. 22.55  Nowogard 
Przystań

Właściciel zgłosił uszkodzenie szy-
by i lakieru w samochodzie Audi. 
Nietrzeźwego sprawcę zdarzenia od-
wieziono do domu. Miał 2,66 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

1 marca godz. 2.00 Nowogard 
Bema klub Elite

Zgłoszono uderzenie w twarz z nie-
znanego powodu. Poszkodowany miał 
2,16 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. W związku z tym, że nie 
potrzebował pomocy medycznej został 
odwieziony do domu.

1 marca godz. 10.30 Nowogard 
Zielona

Zgłoszono uszkodzenie Audi A4. 
Straty wyceniono na 1500 zł. 

1 marca 17.10 Nowogard Bema
Zatrzymano nietrzeźwego Jarosława 

W. kierującego samochodem marki 
Ford Sierra. Zatrzymany mężczyzna 
miał 2,40 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

1 marca godz. 21.25 Nowogard 
Kwietniowa

Matka zgłosiła, że syn wszczął awan-
turę domową. Wybił szybę w drzwiach 
do pokoju i oddalił się z mieszkania.

23 luty godz. 17.24 Nowogard 
Poniatowskiego

Pożar skrzynki bezpiecznikowej na 
klatce budynku mieszkalnego.

24 luty godz. 22.45 Nowogard 
Młynarska

Pożar kartonów przy kiosku. 
25 luty godz. 21.16 Nowogard 

Piłsudskiego
Pożar sadzy w kominie.
28 luty godz. 9.15 Nowogard 

Górna
Zapalił się zbiornik wyrównawczy 

w kotłowni.

28 luty godz. 13.36 trasa Długo-
łęka – Krasnołęka

Pożar samochodu Peugot. Auto 
zapaliło się prawdopodobnie od 
instalacji. Spaleniu uległa deska roz-
dzielcza oraz komora silnika. Pożar 
ugasiła OSP Redło.

28 luty godz. 18.10 trasa nr 6 
skrzyżowanie na Krzywice

Kolizja samochodów Peugot i Seat, 
w wyniku której jedna osoba została 
poszkodowana i odwieziona do szpi-
tala przez pogotowie. 

  

Informacje 
Straży Pożarnej

Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu 
a także Wyzwolenia Nowogardu, 

w dniu 5.03.2009 r. o godz. 11.00 w kościele 
pw. św. Rafała Kalinowskiego (os. Gryfitów), 

odbędzie się msza święta za Ojczyznę.
Natomiast o godz. 12.00, na Cmentarzu Komunalnym 

w Nowogardzie, odbędzie się złożenie wieńców 
pod pomnikiem Sybiraków. Serdecznie zapraszam.

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba
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Nauka jazdy – sprostowanie
W poprzednim wydaniu „DN” podawaliśmy wyniki zdawalności na po-

szczególne kategorie prawa jazdy w szkołach na terenie gminy Nowogard.

Tabelka pokazująca egzaminy na 
kategorię B okazała się... przestarzała. 
– dotyczyła ona wyników za I półro-
cze 2008 roku.

Aktualne wyniki za II półrocze 
2008 roku są następujące:

Najlepszy procentowy wynik zda-
nych egzaminów osiągnęli kursanci 
ze Szkoły Nauki Jazdy Katarzy-
na Herka – 24,6%  (do egzaminu 
przystąpiło 122  - zdało 30). Drugi 

wynik uzyskali uczniowie ze szkoly 
„NAUKA JAZDY” Adam Fedeńczak 
– 23,2% (544 – 126).

Pozostałe szkoły:
- PROMOCJA Edyta Kulak – 20,2% 

(99 – 20),
- „ABD Adam Aniuksztys” – 16,4 

% (152 – 25).
Średnia w powiecie wyniosła 

28,8%.
Opr. LMM

Ulica Poniatowskiego

Niebawem ruszy budowa…
Na ogłoszony przez UM Nowogard przetarg na budowę pieszojezdni i 

chodnika wzdłuż ulicy Poniatowskiego zgłosiło się 12 firm. Są wśród nich 
dwie firmy z Nowogardu – PRD oraz AZBUD.

Szeroka na 5 m pieszojezdnia bę-
dzie mieć 262 metry długości i będzie 
oddzielona od jezdni ulicy pasem 
zieleni. Dalej będzie już tylko chod-
nik o długości ok.220 metrów, który 
ułatwi poruszanie się mieszkańcom 
dalszych budynków. Do budynków 
przylegających do pieszojezdni mają 
być wykonane wjazdy.

Kryterium wyboru określone w 
zamówieniu to cena. Na początek jest 
pewne zaskoczenie – różnica cen jest 
ogromna – najdroższa oferta to ponad 

920 tys. złotych, a najtańsza ok. 436 
tys. złotych.  Należy spełnić jeszcze 
wymogi formalne – uporządkowane 
sprawy finansowe z ZUS i Urzędem 
Skarbowym, zapewnić fachową kadrę 
oraz „pochwalić” się solidnie wyko-
naną ostatnio inwestycją. 

Ważny jest też termin wykonania 
– 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy.

Wychodzi na to, że w jesienne plu-
chy da się bezpiecznie chodzić… 

LMM

Ukradli szafę
W dniu 1 marca nieznani sprawcy włamali się do budynku przychodni 

przy ul. Wojska Polskiego. 

O włamaniu policję powiadomił 
dyrektor nowogardzkiego szpitala. 
Sprawcy wypchnęli szybę piwniczną 
i dostali się do przychodni, gdzie 
splądrowali pomieszczenia. Z budyn-
ku skradziono telefon komórkowy 
z ładowarką, torbę z alarmem do 
przewożenia wartościowych rzeczy 
oraz szafę o wadze 80 kg! Szafę na pie-

niądze o wymiarach 120 x 50 x 40 cm, 
włamywacze wyrzucili z pierwszego 
piętra, z wysokości około 2 metrów. 
Na chwilę obecną sprawcy pozostają 
nieustaleni. Wszelkich ewentualnych 
świadków,policja prosi o kontakt pod 
nr tel 112 lub 997.

Ewa Dziwisz

Dziennik Nowogardzki  
w Internecie

Otrzymaliśmy miłą wiadomość od Czytelniczki … na odległość. Oto 
jej treść:

”Uważam że internetowe wydanie 
Dziennika Nowogardzkiego to przy-
słowiowy strzał w dziesiątkę. Pochodzę 
z Nowogardu, jednak nie mieszkam 
tam już od około roku.

Bardzo tęsknię za moim miastem. 
Internetowe wydanie Dziennika 
pozwala mi być na bieżąco w spra-
wach dotyczących Nowogardu i oko-
lic. Mam tylko parę małych uwag.  
Po pier wsze  uważam że  rub-
ryka „Z ostatniej Chwili” to jest 
coś czego mi zawsze w tym wy-
daniu brakowało. Bieżące proble-
my, bieżące uwagi-świetny pomysł.  
Po drugie i najważniejsze: zdjęcia!!!  
Tego brakuje mi ponad wszystko.  
W ostatnim roku w Nowogardzie 
byłam może trzy razy, jakież było 
moje zdziwienie gdy zobaczyłam tą 
całą masę zmian w wyglądzie mojego 
miasta. Byłoby mi bardzo miło gdyby 

oprócz bardzo interesujących artyku-
łów pojawiły się również zdjęcia w 
tym internetowym wydaniu Dzien-
nika.  Pamiętam piękne fotografie 
(na końcu każdego „papierowego” 
wydania) autorstwa Pana Janka 
Korneluka.  Właśnie takich zdjęć 
Nowogardu i okolic brakuje mi w 
tym wydaniu.  Mam nadzieję, że 
istnieje możliwość zamieszczenia 
fotografii Nowogardu na stronach 
internetowego wydania.  Pozdra-
wiam całą redakcję Nowogardzkiego 
Dziennika i życzę dalszych sukcesów.  
Małgorzata.”

Dziękujemy. Szczególnie cenimy 
uwagi wskazujące na nasze niedo-
ciągnięcia. Poprawimy się! Zaprasza-
my na naszą stronę – w wyszukiwarkę 
wystarczy wpisać „dziennik nowo-
gardzki”. Przyjemnej lektury!

LMM

Przekazano rower

Mała rzecz wielkie serce
Policjant Komendy Powiatowej w 

Goleniowie oddał rower dla jednej 
z nowogardzkich ro-
dzin. Rodzina zosta-
ła wytypowana przy 
współpracy z nowo-
gardzkim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. 
Jesteśmy przekonani, 
że ten wspaniały gest, 
nie jest ostatnim.  
Jednocześnie zachęca 
on  do otwarcia się 
na drugiego człowie-
ka. Rower na pewno 
będzie dobrze służył 

rodzinie. Obdarowany chłopiec był 
bardzo szczęśliwy.

Ewa Dziwisz
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Gazoport, polityka energetyczna 
i gospodarka morska. Tak wąska 
specjalizacja to dobra taktyka do 
zwycięstwa w wyborach?

- Myślę, iż każdy kandydat do Par-
lamentu Europejskiego powinien mieć 
dziedzinę, w której czuje się pewnie. 
Oprócz gazoportu w regionie jest jeszcze 
wiele problemów. Spraw do załatwie-
nia na pewno mi nie zabraknie. Wie 
Pan, który europoseł z naszego regionu 
zajmował się problemami gospodarki 
morskiej?

Nie. 
- Chodzi o Pana Chmielewskiego. Czy 

ktoś zna jego realne osiągnięcia?
Uważam, że partia, która chce 

wygrać wybory do Europarlamentu 
powinna organizować spotkania w ta-

kich miasteczkach na szerszą skalę.
- Fakt. Kampania wejdzie w decydu-

jącą fazę, na pewno do tego dojdzie. Na 
razie spotykamy się ze swoimi sympa-
tykami, by poruszyć pewne problemy. 
Ważne by dotrzeć także do jednostek. 

Znane są Panu jakieś konkretne 
problemy Nowogardu?

- Szczerze? Konkretne to nie, ale nie 
odbiegają pewnie od innych, dotyczą-
cych miast średniej wielkości. Większość 
takich miast choruje na bezrobocie i brak 
inwestycji.

A może słyszał Pan o problemie 
braku obwodnicy?

- Nie. Aczkolwiek, na pewno jej budo-
wa bardzo przydałaby się miastu.

Rozmawiał 
marcin Nieradka 

Minister, jak mówi, to mówi Niedokładne lanie wody
Przez niedokładne wodomierze płacimy za wodę nawet o 10 proc. za 

dużo. 

Problem poruszył nasz Czytelnik z 
Żabowa. Twierdzi, że jego wodomierz 
myli się czasem nawet o dwa litry. Sam 
przeprowadził eksperyment i zaob-
serwował, iż wodomierz nalicza mu 
większą ilość metrów sześciennych 
wody.

- To proste. Najpierw spisałem licz-
nik. Odkręciłem wodę na cały regu-
lator i napuściłem jej do wiadra 10 
litrów. Jednak licznik pokazał aż 12 
litrów. Czyżby właściciel sieci wpro-
wadzał do wody powietrze? – podej-
rzewa nasz Czytelnik. 

Takie pytanie zadaliśmy Ryszardo-
wi Sobieralskiemu, prezesowi nowo-
gardzkiego Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych. 

- To absurd. Tłoczenie powietrza do 
sieci wodociągowej jest niemożliwe z 
technicznego punktu widzenia - przy-
rzeka Sobieralski. – Takie postępowa-
nie byłoby dużym zagrożeniem dla 
całej sieci.

Być może rury nieszczelne są w hy-
droforni?

- Nie ma takiej możliwości. Często 
mamy robione odgórne kontrole sie-
ci oraz badania jakości dostarczanej 
wody. Nie moglibyśmy przecież dzia-
łać na własną szkodę – mówi Sobieral-
ski. – Każdy z moich klientów powi-
nien składać reklamację, jeżeli ma do 
firmy jakiekolwiek zastrzeżenia.

Kto ma rację i gdzie jest przyczy-
na odnotowanych przez czytelnika 
nieprawidłowości w naliczaniu stanu 
zużycia wody? Postanowiliśmy zasięg-
nąć opinii w Zakładzie Wodociągów i 
Kanalizacji w Szczecinie. 

- Powietrze w sieci wodociągowej 
jest czymś bardzo niepożądanym. Je-
śli jakiś zakład na to sobie pozwala, to 
musi liczyć się z destrukcją sieci. Nie-
szczelna sieć to przecież ciągła utrata 
wody - tłumaczy Tomasz Makowski, 
rzecznik szczecińskiego ZWiK. – Po-
wietrze może dostać się do wody je-
dynie na skutek awarii sieci. To tak, 
jak przerwanie tkanek w organizmie 
człowieka. Wtedy należy zlokalizować 
awarię i odpowietrzyć sieć. W takich 
przypadkach wodę spuszcza się z hy-
drantów. To jedyna możliwość dosta-
nia się do sieci powietrza.

Makowski przyznaje jednak, że po-
miary wodomierzy są często zafałszo-
wane. 

- Są różne wodomierze. Także te 
mniej czułe. Niektóre zarastają glo-
nami lub zanieczyszczeniami i mogą 
naliczać więcej. Wodomierze należy 
wymieniać co jakiś czas. Jeśli nie liczą 
poprawnie należy zgłosić problem do 
dostawcy wody – twierdzi rzecznik 
szczecińskich ZWiK. 

Marcin Nieradka

Turniej Poloneza  
Studniówkowego

Już po raz XI Nowogardzki Dom Kultury gościł zespoły klas maturalnych 
ubiegających się o Puchar  Burmistrza Nowogardu za wykonanie poloneza 
studniówkowego.

Jest to jedyny w województwie za-
chodniopomorskim taki konkurs.

W tym roku w taneczne szranki 
stanęło 5 zespołów – szkoda, że nie do-
pisali goście, bowiem oprócz czterech 
zespołów z Nowogardu zaprezentował 
się tylko jeden „zagraniczny” z I LO 
w Stargardzie. Ale i tak emocji było 
sporo, a sala widowiskowa była zapeł-
niona do ostatniego miejsca.

Nowogard reprezentowali:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

(klasa IV TE i klasa IV TM) – przy-
gotowanie Anna Dumiewicz i Anna 
Bielska.

-  LO nr 1 – klasa III C – Karina 
Surma,

- LO nr 1 – klasa III D – Wiktoria 
Domańska,

- LO nr 2 –  Joanna Dzikowska,
Ze Stargardu gościliśmy zespół LO nr 

1 klasy IIIA, III B i III E przygotowany 
przez Mirosławę Januchowską.

Po obejrzeniu wszystkich występów 
jury przystąpiło do … bardzo czaso-
chłonnych obrad.

Oceniano dobór muzyki, rysunek 
tańca, wypełnienie ruchem  i estetykę 
ruchu.

Wręczając dyplomy i pamiątko-
we zdjęcia (ekspresowo wykonane 
– brawo!) pani Mirosława Przybyłek 
wyraziła uznanie dla wszystkich ze-
społów – jury postanowiło przyznać 
cztery wyróżnienia. Emocje rosły, bo 
rosły też nadzieje u kolejnych… nie 
wyróżnionych. 

Po wręczeniu czwartego wyróżnie-
nia zapanował szał – bez ogłaszania 

wiadomo było, że Puchar Burmistrza 
dla najlepszego zespołu powędruje 
do II Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie. Gratulacje dla tancerek, 
tancerzy i pani Joanny Dzikowskiej. 

Do zobaczenia za rok!
Tekst i foto LMM
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Z okazji �5 rocznicy ślubu 

Kazimierze 
i Bronisławowi 

Rasowskim 
najserdeczniejsze gratulacje 

oraz życzenia spokoju, 
pomyślności i zdrowia 

na dalsze lata 
wspólnego życia 

składają 
rodziny Kępa i Brewka

Drogiemu Solenizantowi ks. Kanonikowi 
oraz proboszczowi parafii 

pw. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 

Kazimierzowi Łukjaniukowi
wiele łask Bożych, 

zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym 

życzą 
wdzięczni parafianie

SP nr 1

Matematyczno–sportowe 
potyczki

„Czy wygramy, czy przegramy, wszyscy dobry humor mamy”. Takimi 
słowami zostali powitani i one cały czas towarzyszyły drużynom 6 szkół naszej 
gminy, które brały udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno-Spor-
towym Klas Drugich, który odbył się 26 lutego. Pomysłodawcą i organizato-
rem turnieju była Szkoła Podstawowa Nr1 w Nowogardzie.

Trzyosobowe zespoły reprezen-
tujące Szkoły Podstawowe z Błotna, 
Orzechowa, Strzelewa, Wierzbięci-
na, a także dwie Nowogardzie - SP Nr 
3 i gospodarze SP Nr 1, musiały nie 
tylko być świetnymi matematykami, 
ale równocześnie bardzo sprawnymi 
fizycznie, aby móc walczyć o punk-
ty dla swojej placówki w wyścigach 
rzędów. Ideą przewodnią każdego 
konkursu jest rywalizacja. Kiedy po-
łączy się ją z zabawą staje się jeszcze 
ciekawsza. Tak też potraktowaliśmy 
nasze spotkanie. Wspierani „ducho-
wo” przez swych opiekunów, mali 
zawodnicy pokazali, iż matematyka 
nie ma dla nich żadnych tajemnic. 
Udowodnili, iż potrafią świetnie li-
czyć, rozwiązywać zadania złożone, 
oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w 
szybki, efektywny sposób. Spraw-
dzający test matematyczny jurorzy, 
czyli opiekunowie mogli być dumni 
ze swoich uczniów. 

Po krótkiej przerwie uczestnicy 
przystąpili do konkurencji sporto-
wych. Przypominając sobie słowa 
pana dyrektora SP Nr 1 Sebastiana 
Szymańskiego, który witając uczest-
ników życzył im zwycięstwa, ale 
przede wszystkim zdrowej rywali-
zacji, uczniowie rozpoczęli potycz-
ki sportowe. Wyścigi ze skakanką, 
biegi, slalom, chód na czworakach 

itp. pozwoliły uczniom na wyka-
zanie się w swych umiejętnościach 
sportowych. Emocje udzieliły się 
w wszystkim, a przede wszystkim 
opiekunom, którzy dzielnie dopin-
gowali swoich zawodników. 

Konkurs to sprawdzenie wiedzy, a 
w przypadku konkursów szkolnych 
to przede wszystkich świetna okazja 
do spotkania i integracji szkół naszej 
gminy. Każdy zespół włożył wiele 
wysiłku i zaangażowania. Wręczając 
nagrody dla drużyn za poszczególne 
miejsca i drobne upominki dla każ-
dego zawodnika, gratulowaliśmy im 
wszystkim zwycięstwa, bo tak moż-

na byłoby określić postawę każdego 
zawodnika. Drugoklasiści pokazali, 
iż potrafią łączyć naukę z zabawą i 
sprawnością ruchową. Zestawienie 
takich dwóch umiejętności nie jest 
zbyt częste. Ostatecznie klasyfika-
cja naszego turnieju dała pierw-
sze miejsce SP Nr 3, drugie SP Nr 
1, trzecie SP Strzelewo. Szkoły z 

Orzechowa, Wierzbięcina i Błotna 
to kolejni laureaci.

W imieniu organizatorów serdecz-
nie dziękujemy wszystkim szkołom 
za przybycie i stworzenie przyjaznej, 
twórczej atmosfery tego turnieju. 
Zapraszamy za rok z nadzieją, iż bę-
dziemy mieli okazje gościć wszystkie 
szkoły naszej gminy. Inf. własna

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa
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W obiektywie Jana korneluka  - Nasze miasto

Serdeczne 
podziękowania 

osobom, 
które uczestniczyły 

w ostatnim 
pożegnaniu 

śp. Józefa Perek 
składa 

pogrążona w smutku 
rodzina

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie w Nowogardzie
przy udziale Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej 

w Szczecin Zdroje
DNIA 21.03.2009 (sobota) Organizuje Wyjazd 

na Bezpłatne Profilaktyczne 
Badania Mammograficzne Dla Kobiet w wieku 50-69 lat

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne piersi

- wynik badania, oraz konsultacja lekarska
Szczegółowe informacje udzielane będą 
podczas rejestracji prowadzonej przez

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie 
w godz od 8.30-14.00 tel. 091-3921356 i Lidię Bogus od 14.00 do 18.00 

tel. 0505393636
Dobrowolna wpłata to 5 zł na cele statutowe fundacji

                       Prezes Fundacji Lidia Bogus

Zakażenia przenoszone 
drogą płciową

W gorącym miesiącu dla zakocha-
nych, jakim jest luty, Towarzystwo 
Rozwoju Rodziny pragnie zwrócić 
uwagę na jakże żywy temat zakażeń 
przenoszonych drogą płciową. Jest 
ponad 30 różnych rodzajów bakterii 
i wirusów powodujących choroby 
przenoszone drogą płciową. Wśród 
nich można wymienić choćby wirus 
HIV, rzeżączkę, kiłę, opryszczkę, 
wirusowe zapalenie wątroby, wrzód 
weneryczny, lecz nie tylko. Wiedza 
obywateli na ich temat jest wciąż po-
rażająco niska. Epidemię napędzają 
takie czynniki jak brak rzetelnych 
informacji, umiejętności i dostępu 
do potrzebnych usług. Globalnie, 
33% mężczyzn i 20% kobiet w wie-
ku pomiędzy 15 a 24 rokiem życia, 
potrafi poprawnie wskazać metody 
zapobiegania zarażeniu wirusem 
HIV. 

Według raportów Światowej Orga-
nizacji Zdrowia około 340 milionów 
nowych, uleczalnych przypadków 
zachorowań dotyka corocznie ludzi 
w wieku 15- 49 lat na całym świecie. 
Przypominamy, że nie leczone zaka-
żenia mogą prowadzić do trwałej in-

fekcji oraz poważnych konsekwencji, 
a nawet do śmierci.

Trzeba wiedzieć o tym, że najlepszą 
ochroną przed chorobami przeno-
szonymi drogą płciową jest unikanie 
przygodnych stosunków seksualnych 
i posiadanie zaufanego partnera. 
Wciąż jednak skutecznym środkiem 
ochrony przed wirusem HIV pozo-
staje używanie prezerwatyw. Świato-
wa Organizacja Zdrowia w poradniku 

z 2007 roku, ocenia ich skuteczność w 
zapobieganiu wirusowi HIV na około 
85- 90%. Częstotliwość używania 
prezerwatyw w większości krajów jest 
poniżej 50%, przy czym mężczyźni 
częściej niż kobiety deklarują ich uży-
wanie podczas stosunku z niestałym 
partnerem.

Towarzystwo Rozwoju Rodziny od 
wielu lat uczestniczy w tworzeniu i 
realizacji programów profilaktycz-
nych w zakresie zakażeń HIV.  W 
Polsce działają również ośrodki, które 
poprzez anonimowe poradnictwo 
promują bezpieczne zachowania sek-
sualne i edukację w tym obszarze.

podZIękoWaNIa

W kinie „Orzeł”

KSIĘŻNA
 
Kostiumowy dramat historycz-

ny, Francja, USA , Wielka Bryta-
nia, Włochy 2009, 110 min

Bilet - 12 zł, od lat -15

06.03.2009 godz. 19.00
07.03.2009 godz. 19.00
08.03.2009 godz. 19.00
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

WKRÓTCE DZIEŃ KOBIET
Jak powstała kobieta?
Stwórca świata – Brahma, tworząc kobietę, wziął piękność róży, lekkość 

liścia, aksamit brzoskwini, spojrzenie sarny, radość słonecznego promie-
nia i płacz chmurki, lękliwość zająca, próżność pawia, miękkość puchu i 
twardość diamentu, smak miodu, okrucieństwo tygrysa, kłótliwość sroki i 
gruchanie gołębia. Gdy to wszystko zmieszał – powstała kobieta. Tak mówi 
indyjska legenda.

Płeć piękna to zdecydowanie fascynujące zjawisko, dlatego należy poświę-
cać jej jak najwięcej uwagi. Aby potwierdzić znaczenie kobiet w życiu nas 
wszystkich, przytoczmy kilka przysłów:

• Kobiety podnoszą i niszczą domy.
• Czego kobieta chce, tego Pan Bóg chce.
• Kobiecie bez fartucha, jak krowie bez ogona.
• Kobieta bez serca, mężczyzna bez odwagi – wiele niewarci.
• Kobieta gdy kocha czy nienawidzi – nigdy w miarę.
• Łatwiej wroga pokonać, niż kobietę przekonać.
• Zachować co w sekrecie najciężej jest kobiecie.

 

Tajemnicą jesteś, 
z księgi czarów - zbiegłą, 

mgłą zaklętą, 
którą nieliczni tylko przejdą. 

Kobieto - puchu marny, 
a nie do zdobycia. 

Kobieto - ile w tym słowie 
- piękna, miłości i życia. 

 
Cała Redakcja „WBREW” składa najlepsze  

życzenia wszystkim Kobietom,  
zarówno tym małym, jak i dużym.  

 

KĄCIK KULINARNY
Blok kakaowy

Składniki:
• 1/2 szklanki wody 
• 1 kostka masła 
• 1 szklanka cukru kryształu 
• paczka mleka w proszku
• około 35 dag herbatników 
• 5 łyżek kakao 
• bakalie 
 Sposób przygotowania:
Wodę, cukier i masło zagotować. Połowę herbatników pokruszyć, resztę 

zemleć w maszynce lub wałkiem na stolnicy. Następnie razem z mlekiem, 
bakaliami i kakao dodać do rozpuszczonego masła. Wymieszać dobrze masę, 
którą następnie przełożyć do wyścielonej przeźroczystą folią bądź aluminio-
wą foremki keksowej. Wstawić na parę godzin do lodówki, aby blok stężał.

Smacznego!

HOROSKOP:
Baran - Będziesz w tym tygodniu egoistyczny. Zapragniesz mieć wszystko bez 

zbędnych dyskusji. Nie przyjmiesz do wiadomości sprzeciwów i pomysłów innych 
niż swoje. Więcej dyplomacji i cierpliwości - to rada dla Ciebie.

Byk – W tym tygodniu będziesz skryty i niechętny do opowiadania o swoich na-
strojach i uczuciach. Tylko bardzo cierpliwe i życzliwe Ci osoby będą w stanie wyciąg-
nąć od Ciebie jakieś sekrety. Odpocznij, a najlepiej zajmij się zdrowiem oraz własną 
urodą.

Bliźnięta - Będziesz spokojny, a czasem trochę nieśmiały. W sprawach towarzy-
skich i miłosnych brak Ci będzie wiary we własne siły. Jeśli musisz dziś coś załatwić, to 
radzimy poszukać pomocników lub doradców. Wieczorami nie siedź sam w domu.

Rak - Czeka Cię pracowity tydzień. Spotkania i telefony pochłoną Cię bez reszty. 
Zawarte nowe znajomości okażą się bardzo korzystne. Dzień sprzyja również nauce i 
zakupom. Na spotkaniach rodzinnych nie unikaj ludzi

Lew - Czeka Cię bardzo dobry tydzień. Nie zabraknie okazji do spotkań towarzy-
skich. Radzimy nie przejmować się opiniami zazdrośników i śmiało realizować swoje 
plany. Pod koniec tygodnia czeka Cię miła niespodzianka.

Panna - Aspekty planetarne nie sprzyjają Twoim poczynaniom. W pracy nie masz 
szans na przeprowadzenie udanych operacji. Zwłaszcza tych finansowych. W życiu 
uczuciowym niestety bez żadnych zmian.

Waga – Jeśli czymś zawiniłeś lub o czymś zapomniałeś nie będziesz w towarzystwie 
swoich bliskich czuć się bezpiecznie. Podobnie jest ze sprawami uczuciowymi. Musisz 
znaleźć przyczynę konfliktów.

Skorpion - Rozpoczniesz badania nad własną psychiką, zjawiskami nadprzyrodzo-
nymi lub medycyną niekonwencjonalną. Twoja dociekliwość sprawi, że odkryjesz coś 
niezwykłego.

Strzelec - Będziesz optymistycznie nastawiony do świata. Radośnie podejmiesz się 
nowych wyzwań i dopiero potem zastanowisz się nad tym, czy dasz sobie radę. Pod 
koniec tygodnia pochłoną Cię sprawy towarzyskie. 

Koziorożec – Będziesz podejrzliwie przyglądać się poczynaniom bliskich, a w mi-
łości nagle poczujesz się trochę opuszczony. W środku tygodnia czeka Cię poprawa 
nastroju, warto zadzwonić do kogoś sympatycznego. 

Wodnik - Będziesz w swoim żywiole. Wszystkie plany uda się zrealizować. Bardzo 
pomogą Ci przyjaciele, szczególnie kobiety. Czekają Cię sympatyczne zbiegi okolicz-
ności, wspaniałe pomysły dotyczące pracy zawodowej i miłe wizyty.

Ryby - Będziesz pełen niewytłumaczalnych niepokojów. Prorocze sny mogą po-
kazać Ci, co się wkrótce stanie. Nie przesadzajcie z używkami, nawet mała dawka 
alkoholu może Ci zaszkodzić. Pilnuj się.
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OGŁOSZENIA drObNE
NIerUCHomoŚCI

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie � pokojo-
we w dobrej, ul. Traugutta. Cena 
�0 tys. zł. Tel. 091 �9 �5 0�7.  

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu. Tel. �95 770 7��.

• Sprzedam kawalerkę po remoncie 
w Nowogardzie, bezczynszową. 
510 557 204, 607 289 586.

• Sprzedam działki budowlane, kom-
pletnie uzbrojone. Cena od 14 zł/m 
kw do negocjacji. Tel. 790 786 402 
dzwonić po 17.00.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 24 
m kw, I piętro, na kwotę 90 tys. Tel. 
504 951 298.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszo-
wą ul. Bema. Tel. 665 359 497.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, częś-
ciowo umeblowane, cena 225 tys. z 
możliwością kupna garażu. Tel. 880 
34 17 34.

• Zamienię mieszkanie 2 poko-
je na ul. Leśnej na 3 pokoje. Tel. 
603 423 109.

• Sprzedam mieszkanie – suterena 
ok. 45 m kw, po kapitalnym remon-
cie. Tel. 515 171 584, 507 023 080.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 
przy ul. Asnyka ok. 60 arów z moż-
liwością przekształcenia na budow-
laną. Cena do uzgodnienia. Tel. 667 
986 801.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we na dłuższy okres,w centrum No-
wogardu, ul. Bankowa, częściowo 
umeblowane, 1000 zł miesięcznie + 
opłaty własne (kaucja za jeden mie-
siąc). Tel. 603 89 56 22.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we na os. Bema, 41,7 m kw, wyso-
ki standard, umeblowane. Tel. 888 
354 287.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Nowogardzie, 3 pokojowe, 83 
m kw. Tel. 091 39 25 858.

• Sprzedam mieszkanie na strychu, 
nowe budownictwo, blok „Wiejska”, 
41 m kw, niski czynsz, 2 pokoje, 
własne ogrzewanie gazowe, cena 
140 tys. zł. Tel. 660 424 989.

moTorYZaCJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 
12.2004, 120800km,1 właściciel, 
nowe: kompl. rozrząd, klocki i tar-
cze hamulcowe przód i tył, olej i fil-
try, cena 42100 zł, tel 605 522 340.

• Sprzedam Opel kadett w całości lub 
na części. Tel. 668 316 103.

• Sprzedam części Mercedes 124 i 
190. 667 146 793.

• Polonez Truck, ciężarowy, zabudo-
wany, benzyna 1,6, 1998 rok, prze-
bieg 99.030 km, samochód w cią-
głej eksploatacji, sprawny technicz-
nie, ubezpieczenie 06/2009, cena 
2900 zł (do negocjacji). Faktura VAT. 
Tel. 091 39 100 10, 0607 607 814.

rolNICTWo

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. 
Tel. 091 39 18 316, 0513 407 233.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto 
jare, siewne. Tel. 602 267 382, 606 
26 18 50.

• Sprzedam grykę do siewu, 100 zł za 
kwintal. Tel. 091 39 106 08, 508 404 
704.

• Sprzedam ciągnik 385 Ursus oraz 
siewnik do zboża „Poznaniak” i łu-
bin słodki. Tel. 668 316 103.

• Kupię słomę – małe i duże baloty. 
Tel. 502 56 23 78.

• Sprzedam prosiaki. 660 229 504.

• Sprzedam piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286, 091 39 21 070.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• dYWaNopraNIe. 0�0� �7� 1��.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0�0� 51� �51.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�0� 
�7� 1��.

• pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-
y). Tel. 0�0� �7� 1��.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. �0� �7� 1��.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 
Zielona �. 091 �9 �07 1�.

• Zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 50� �0� 0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• NapraWa rTV Sawicki, K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• Wynajem 9 osobowych komfor-
towych busów, kraj – zagranica, 
ceny umowne. Tel. 7�� �5 �� �1.

•  Wykonam usługi minikoparką – 
prace ziemne, wykopy pod kable, 
wodę, fundamenty. Tanio, fachowo, 
szybko. Tel. 790 243 575. 

• BrUk – lIN – usługi brukarskie oraz 
ogólnobudowlane. Robert Kaźmie-
rowski. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.pl.

• Wolny pojazd do 1,5 t Nowogard 
– Szczecin od �.00 do �.00 i Szcze-
cin – Nowogard od 17.�0 do ��.00 
w dni robocze. Tel. �91 ��1 ��1.

• „dUr-daCH” – pokrycia i re-
monty dachów. Tel. 691 621 141, 
880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• Tipsy żelowe i naturalne, tanio. 
�09 ��� ���.

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• piekę ciasta na zamówienie. 50� 
7� �9 10.

•  Usługi hydrauliczne tel. 
�00 ��� �1�, 091 �9 79 109.  

• Pokrycia dachowe. 696 07 07 08.

• Docieplenia, regipsy, inne prace. 
696 07 07 08.

• mIX remoNToWo – BUdoWla-
NY – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
�09 715 ��9.

• USŁUGI elekTrYCZNe. Tel. 
�07 0�� 59�.

• Kompleksowe remonty wykoń-
czeniowe, dachy. Tel. 603 621 714, 
697 612 803, 784 188 147.

• Usługi transportowe, przeprowadz-
ki; wnoszenie – znoszenie. Tel. 696 
138 406.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, 
blacha, dachówka. Tel. 785 562 
104.

• Pogotowie komputerowe, pomoc 
w obsłudze, itp. Tel. 516 64 79 23.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zatrudnię panią z wykształceniem 
geodezyjnym. Tel. 091 39 25 900, 
886 339 035.

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 091 39 21 373, 
091 39 27 122. 

• Zatrudnię pracowników (małżeń-
stwo), zapewnię dobre warunki 
mieszkaniowe i płacowe. Tel. 0502 
56 23 78.

•  maszkowo-praca. Zatrudnię oso-
by do pracy na fermie norek. Tel. 
�01 5�0 5�0. 

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Elektryka operatywnego na insta-
lacje elektryczne budownictwa 
mieszkaniowego. Informacje dzwo-
nić po 18.00. Tel. 784 542 371.

• Kelnerki, do kuchni, pokojówki do 
pracy na sezon, Pobierowo, nocleg, 
wyżywienie. Tel. 091 386 44 62, 505 
06 80 32.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kos-
metycznym osobę z doświadcze-
niem, studentkę szkoły kosmetycz-
nej. Tel. 606 402 543.

INNe

• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-
wek@vp.pl

• poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
�05 57� 90�.

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego tel. 091 �1� �� ��, 
�0� �9 9� ��. 

• VaIllaNT – części zamienne do 
pieców gazowych c.o. różne, 
nowe i używane, pompy, czujki 
nagrzewnice. Tel. 0�91 ��� 77�.

• pIeCe gazowe c.o. Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda /dwufunkcyjne/ 
cena 1�00 zł, gwarancja serwiso-
wa. Tel. �91 ��� 77�.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, 
kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaIllaNT, wersja świeczkowa 
�50 zł mało używane, gwarancja 
serwisowa. �91 ��� 77�.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd ��0 V, 
małe gabaryty, moc 1�-�1 kW, 
ekonomiczne, idealne do domku, 
warsztatu, baru, pubu, cena 150 
zł. 790 5�0 5�0.

• renowacja antyków, rzeźbiarstwo 
– profesjonalnie. 600 189 093.

•  Owczarki niemieckie, szczenięta 4-
miesięczne, po rodowodowych ro-
dzicach, pieski i suczki oraz 10-mie-
sięczne z rodowodem sprzedam. 
Tel. 091 39 21 828. 
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

reklama

Firma MAR – BUD
docieplenia

polbruk
ogrodzenia betonowe 

i inne

Tel. 505 94 17 65

reklama reklama

NDK proponuje…
- 07.03.2009 r. (sobota), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kultury (sala 

widowiskowa) zaprasza na widowisko muzyczne w reż. Lecha Jurka pt. 
„Czas jak rzeka płynie”. Wstęp wolny.

- 26.03.2009 r. (czwartek), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kultury 
zaprasza przedstawicieli zespołów muzycznych działających na terenie 
gminy Nowogard na kolejne spotkanie w sprawie uroczystych obchodów 
700-lecia lokacji miasta Nowogard.

- 28.03.2009 r. (sobota), godz. 16.30, „Nieformalna  Grupa Poetycka” 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie i Nowogardzki Dom Kul-
tury (sala widowiskowa) zapraszają na spektakl słowno-muzyczny. Wstęp 
wolny.

Znaleziono 
klucze

do odbioru w redakcji



DZIENNIK
NOWOGARDZKI10 Nr 17 (1754)

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 �9�07�7, 091 �9 �7 �7� 
 tel.kom. �00 ��� ���

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY od poNIedZIaŁkU do SoBoTY:
Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), �.10(1-6), 
�.50(D), 7.00(1-6), 7.�5(7), 7.�0(7), 7.55(1-6), �.00(1-6), �.�0 (7), 
9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.�0(D), 11.�5(1-6), 11.�0(7), 1�.10(D), 
1�.�0(7),1�.�0(7), 1�.55(1-6), 1�.�5(D), 1�.50(D), 1�.05(D), 1�.�0(D), 
15.55(1-6), 1�.�5(D), 1�.50(1-6),17.�0(D), 17.50(D), 1�.�5(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard �.�0(1-6), 7.�0(1-6), 7.�5(1-6), �.00(1-6), 
�.�0(D), 9.00(7R), 9.�0(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.�5(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 1�.05(1-6), 1�.�0(D), 1�.00(7), 1�.55(DR), 1�.10(7), 1�.�0(7), 
1�.�0(1-6),1�.55(D), 15.10(D), 1�.15(D), 17.05(1-6), 17.�5(1-6), 
1�.00(DR), 1�.05(D), 1�.�0(D), 19.00(D), 19.�5(D), 19.�0(1-6), �0.15(D), 
�1.�0(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

Informacja pkS 
091 �9-�1-��7 lub 091 ��-9�-�15

Nowogard 26.02.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNIÓW, FIlIa NoWoGard
1.Elektromonter

oFerTY praCY Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk,
recepcjonista, technolog żywienia, szef 
kuchni, pom.kuchenna 
(nad morzem i na Mazurach, zakwatero-
wanie) 
9.  Fryzjer damski (Goleniów)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 1�5

prZeWÓZ oSÓB - romaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

od poNIedZIaŁkU do pIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

reGUlarNa lINIa mIkroBUSoWa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

regularna linia meTro        tel. 505 �19 �00
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), 5.�5(FP), �.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.�5(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.�5(FP), 7.�5(FP), 9.�5(L1P), 10.�5(L3), 1�.�0(L1), 15.�5(L1), 
1�.�5(L1P), 1�.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Policjanci z Komisariatu 
w Nowogardzie najlepsi!

Grali dla Pauliny
W niedzielę 1 marca w hali sportowej w Dobrej odbył się turniej piłki 

nożnej poświęcony pomocy Paulinie Skrzyniarz z udziałem 8 zespołów po-
dzielonych na dwie grupy.

Pomorzanin przed sezonem

Zwycięskie mecze  
kontrolne!

W sobotę  policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowie 
grali o Puchar swojego Komendanta. 
Do rozgrywek zgłosiły się 3 drużyny 
reprezentujące poszczególne ogniwa 
organizacyjne, tj. Komisariat Policji 
w Nowogardzie, Sekcja Kryminal-
na oraz Referat Ruchu Drogowego 
czyli popularna „drogówka”. Grano 
systemem każdy z każdym. Mecze 
trwały po 20 minut. Na parkiecie 
trwała zażarta walka, ponieważ każ-
da drużyna chciała zdobyć Puchar 
Komendanta a mecze oglądał z try-
bun Komendant Powiatowy Policji 
insp. Leszek Skotnicki oraz Zastępca 
Komendanta Komisariatu Policji w 
Nowogardzie kom. Leszek Nowak.

Wyniki:
Sekcja Kryminalna – Komisariat 

Policji w Nowogardzie      2- 2
„Drogówka” - Sekcja Kryminalna                                       

1- 5
Komisariat Policji w Nowogardzie 

- „Drogówka”                   8- 0

Turniej piłkarski wygrała i zdoby-
ła Puchar Komendanta Powiatowe-
go Policji insp. Leszka Skotnickiego 
drużyna z Komisariatu Policji w 

Każde spotkanie trwało 12 minut.
Wyniki z grupy I:
Hutnik - Sarmata 0:1,
Olimpia - Pogoń II 2:1,
Sarmata I - Olimpia 0:1,
Hutnik - Pogoń II 4:0,
Sarmata I - Pogoń II 3:0,
Hutnik - Olimpia 4:1.
Wyniki w grupie II:
Sokół - Świt 4:1,
Ina - Sarmata II 1:1,
Świt - Ina 0:3,
Sokół - Sarmata II 1:1,

Świt - Sarmata II 0:2,
Sokół - Ina 1:1.
Mecz o 7 miejsce: Pogoń II - Świt 

2:0,
Mecz o 5 miejsce: Sarmata II 

- Olimpia 5:1,
I półfinał: Hutnik - Ina 1:1 k. 2:3,
II półfinał: Sarmata I - Sokół: 1:0,
Mecz o 3 miejsce: Sokół - Hutnik 

3:2,
Mecz finałowy: Ina Ińsko - Sar-

mata I Dobra: 3:1
Karolina Kubicka

Hutnik Szczecin - Pomorzanin 
Nowogard 1:2 (0:1)

Obie bramki dla Pomorzanina 
strzelił Bartek Stefański.

W sobotę, 21 lutego podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego pokona-
li czwartoligowy Hutnik Szczecin. 
Mecz odbył się na sztucznej na-
wierzchni w Policach. Pierwsza po-
łowa miała wyrównany przebieg. 
Pierwszą groźną sytuację stworzył 
Hutnik ale po strzale ich zawodnika 
piłka trafiła w poprzeczkę bramki 
strzeżonej przez Michała Eberta. 
W odpowiedzi Pomorzanin prze-
prowadził akcję, która zakończyła 
się bramką. Marcin Skórniewski 
uruchomił prostopadłym poda-
niem Bartka Stefańskiego a ten 
położył bramkarza i było 1:0. Parę 
minut później podobnie został ob-
służony Łukasz Nosek jednak tym 
razem nasz napastnik zbyt mocno 
wypuścił sobie piłkę mijając bram-
karza i ta wyszła za boisko. W dru-
giej części gry przewagę osiągnął 
Hutnik i zasłużenie zdobył bramkę 

wyrównującą. Szczecinianie upar-
cie dążyli do wygranej a nasz zespół 
umiejętnie się bronił i swojej szansy 
na bramkę szukał w  kontratakach i 
skracaniu pola gry z jednoczesnym 
presingiem. Zwycięską bramkę Po-
morzanin strzeli właśnie po udanym 
presingu pod bramką rywali. Po 
udanym wślizgu Łukasza Marszałka 
piłka trafiła do Bartka Stefańskiego, 
który mimo asysty dwóch obrońców 
ustalił wynik spotkania. 

1 marca Pomorzanin rozegrał 
sparing w Policach z Chemikiem 
II. 

Chemik II Police - Pomorzanin 
Nowogard 1:4 (0:1)

Bramki dla Pomorzanina zdobyli 
Sebastian Gronowski, Piotr Nierad-
ka i Łukasz Nosek dwie. Pomorza-
nin zagrał w składzie: Krupski (75’ 
Baranowski) - Jutkiewicz, T. Marsza-
łek, Soska, Nieradka, Tomporowski, 
Mendyk (46’ Galus), Ł. Marszałek, 
Cyran (75’ Borowik), Nosek, Gro-
nowski (M. Gruszczyński).

Opr. LMM

Nowogardzie. Drugie miejsce wy-
walczyła drużyna Sekcji Kryminal-
nej z Goleniowa, która zdobyła Pu-
char ufundowany przez Burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziembę, a 
trzecie miejsce drużyna „Drogówki”, 
która otrzymała Puchar ufundowa-
ny przez Komendanta  Komisariatu 
w Nowogardzie podinsp. Stanisława 
Saniuka.

W turnieju gościnnie wystąpiła 
drużyna z Jednostki Wojskowej w 
Glewicach, która otrzymała Puchar 
Przewodniczącego NSZZ Policjan-
tów.

Taki turniej stał się już tradycją - 
policjanci rozegrali go po raz piąty 
i zapewne w przyszłym roku znowu 
zostanie przeprowadzony.

Karolina Kubicka
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16 marca 2009 r. godz. 16.30

reklama

9.03 br. godz. 16.00

kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 �5� 00�, 091 �� 51 �9�

ZakŁad 
oGÓlNoBUdoWlaNY

domY GaraŻe WIaTY...

Informujemy, że 

� marca �009 r.
środa w godz. 1�.00 - 15.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklama

Koncert charytatywny  
na rzecz Radosława

Wolontariat w Maszewie informuje, iż w 
dniu 7 marca 2009 roku odbędzie się koncert 
charytatywny na rzecz Radosława Maciejczy-
ka ur. 25.01.1992 r. i zamieszkałego w Jeniko-
wie. Chłopiec choruje na chłonniaka i od 2 lat 
większość czasu spędza w Klinice Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomor-
skiej Akademii Nauk w Szczecinie, gdzie pod 
okiem dr n. med. Tomasza Ociepa przechodzi 
ciężki proces powrotu do zdrowia.

Leczenie kosztuje fortunę a tej radosnej i wspaniałej rodziny nie 
stać na pokrycie wszystkich jej kosztów.

 Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się do tej 
akcji. Jeśli masz pomysł i mógłbyś pomóc to Organizatorzy czekają na 
Ciebie.Wszelkich informacji udziela Bogdan Czaplicki - koordynator 
Wolontariatu w Maszewie, tel. 723139373 lub bezpośrednio w Biurze 
Wolontariatu w Maszewie ul. Szkolna 1a – budynek Ośrodka Kultury 
i Sportu w Maszewie.
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Tel. 091 39 25 027
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Bezcenny czosnek

Obrazek na zdjęciu z pozoru nie 
przedstawia nic wyjątkowego – ot, 
zwykły czosnek. Tak też mysłałem 
kupując go w nowogardzkim Netto. 
Niezwykłość mojego zakupu odkry-
łem dopiero w domu. Otóż czosnek 
ten, aby trafić do Nowogardu prze-
jechał setki tysięcy kilometrów. Na 
metce czytamy bowiem: kraj pocho-
dzenia – Chiny. Firma Fruit M M 
Grzybowski Sp. j. 
z Kobylanki za-
dała sobie trud, 
aby ten specjał 
mógł trafić do 
rąk spragnionych 
czosnkowego za-
pachu.

Co za szczęście 
– pomyślałem 
– nasi rolnicy 
nie muszą już 
uprawiać nawet 
czosnku. Nie 
mają przecież 
na to czasu, mu-
szą wypełniać 
wnioski o dopła-

ty, mierzyć pola z dokładnością do 
centymetrów, wystawać w kolejce 
w Agencji na ul. Batalionów Chłop-
skich, a potem liczyć, aby unijny 
zasiłek starczył na 360 dni na przy-
życie.

Pan M M Grzybowski i miliony 
chińskich pracowników dwojąc się 
i trojąc we współdziałaniu ze szla-
chetnym dystrybutorem Netto za-
pewnią dostawę wszystkiego, nawet 
głupiego czosnku.

Co za szczęście – pomyślałem – 
okazało się, że wszelkiej maści libe-
rałowie, demokraci, lewacy (wszyscy 
ideologowie) mają rację; można wy-
przedać narodowy majątek, oddać 
90 % banków, 90% mediów, zamknąć 
uciążliwą hutę i stocznię, pośpiesz-
nie zgodzić się na wszystkie warunki 
tych co wiedzą najlepiej (Bruksela). 
I co? I nic. Wszystko gra.

Chińczycy nas wykarmią, Unia 
zbuduje drogi, Niemcy napiszą w 
swojej polskojęzycznej prasie jacy je-
steśmy szczęśliwi. Nam w tej sytuacji 
wypada jedynie spełnić oczekiwania 
i ze szczęścia nawet codziennie się 
popłakać (aby płakać było łatwiej 
możemy też nabyć chińską cebulę).

Marek Słomski

Franek ciągnie,  
reszta pchać nie chce!

Przed kilku laty przeczytałem 
receptę na sukces podaną przez 
pewnego filozofa – „są dwa sposoby 
na sukces – pierwszy ciągnąć, drugi 
pchać!”

Uczestnicząc w kolejnym spot-
kaniu podczas którego Franciszek 
Karolewski prezentował historię 
nowogardzkiego szkolnictwa doszed-
łem do wniosku, że do sukcesu po-
trzeba zmodyfikowanej myśli mędrca 
– skoro jeden ciągnie to reszta niech 
pomaga pchając!

Właśnie tych „pchających” mi 
zabrakło na spotkaniu. Moim skrom-
nym zdaniem powinni to być na-
uczyciele, którzy aktualnie pracują 
w naszych szkołach – od podstawó-
wek po szkoły licealne. Bez udziału 
pedagogów i uczniów (tych byłych 
i aktualnych) całe „ciągnięcie” Fran-
ciszka Karolewskiego nie osiągnie 

zamierzonego celu. A do ciągnięcia 
Franek przykłada się wyjątkowo 
solidnie i szkoda by jego wiedza słu-
żyła jedynie do wspomnień (zresztą 
bardzo miłych i sentymentalnych) 
kilku osób, świadków omawianych 
wydarzeń sprzed lat.

Wniosek jest jeden – skoro nie idzie 
góra do Mahometa to Mahomet może 
się udać do góry czyli w …szkolne 
mury!. W okresie przygotowań do 
hucznych obchodów rocznicowych 
można by kilka lekcji wychowaw-
czych poświęcić na spotkanie z no-
wogardzkim dziejopisem.

Po prezentacjach pana Karolew-
skiego młodzież będzie lepiej przy-
gotowana na odbiór treści,  którymi 
nasycone będą imprezy w dniach 30 
kwiecień – 3 maj!

Tekst i foto LMM
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Jak wielki inwestor  
wniosku napisać nie umiał

Plany budowy galerii w centrum 
Nowogardu spaliły na panewce. In-
westor nie spełnił wymogów i dostał 
kosza od władz. 

Rozmowy władz miejski i niedo-
szłego inwestora trwały od stycznia. 
Miałaby ona powstać obok kościoła 
pw. WNMP, między ulicami Kościelną, 
Wyszyńskiego, Stolarską i Warszawską. 
W miejscu budynku, gdzie niedawno 
znajdował się m.in sklep motorowy. 

Inwestorem miała być gryficka fir-
ma HB Investment, która niedawno 
wybudowała w tamtym mieście galerię 
Hosso. W Nowogardzie kupiła budynek 
koło kościoła oraz kilka innych intrat-
nych terenów.

- Wniosek na pozwolenie na budowę 
był bardzo słaby. Nie spełniał przede 
wszystkim wymogów formalnych. 
Brakowało nawet podstawowej charak-
terystyki inwestycji – twierdzi Elżbieta 
Szpilkowska, kierownik miejskiego 
Wydziału Architektury Budownictwa 
i Planowania Przestrzennego.

Inwestor nie zgłosił ponownego 
wniosku w ciągu siedmiu dni. Proble-

mem w powstaniu galerii, w Nowogar-
dzie okazał się brak miejsca na parkin-
gi. W Urzędzie Miejskim przyznają, iż 
właściciel do tego celu chciał odkupić 
od miasta fragment terenu. Władze nie 
były zainteresowane sprzedażą. 

man
Komentarz
Jestem zwolennikiem inwestowania 

w Nowogardzie, ale nie inwestorów 
chcących w centrum naszego miasta 
budować galerię. Po pierwsze, – co to 
za inwestor, który nie potrafi napisać 
dobrze wniosku o inwestycję. Po drugie 
– nie wyobrażam sobie, że miasto kie-
dykolwiek sprzeda mu ziemię brakują-
cą do budowy niezbędnych parkingów. 
Po trzecie – inwestor ma nienajlepszą 
opinię w Gryficach i Rewalu. Pojawiając 
się w miasteczkach zawsze „zaburzał 
sytuację na lokalnym rynku”. Więcej 
informacji na temat niedoszłego inwe-
stora na stronie www.tygodiklobeski.
go.pl w artykułach red. Kazimierza 
Rynkiewicza.

Marcin Nieradka

Co radni mają 
do ukrycia?

Najbliższa, czwartkowa sesja 
Rady Miasta ma być częściowo utaj-
niona. Tajna debata dotyczyć będzie 
nowogardzkiego szpitala. Konkret-
nie sprawa dotyczy noty Urzędu 
Kontroli Skarbowej mówiącej o 
nieprawidłowościach w szpitalu w 
2006 r., które wykazała kontrola. 
Więcej we wtorkowym wydaniu 
„Dziennika Nowogardzkiego”. 

man  

W czwartek odbyło się otwarcie 
nowego banku w naszym mieście. 

Chodzi o oddział Eurobanku, któ-
rego centralna siedziba mieści się we 
Wrocławiu. Siedziba banku mieści się 
przy ul. 700-lecia. O ofertach banku 
poinformujemy wkrótce. man 

Nowy bank 
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Jest już program obchodów 700-
lecia Nowogardu. Ich gwiazdą bę-
dzie zespół „Raz Dwa Trzy”.

Obchody 700-lecia nadania praw 
miejskich Nowogardowi rozpoczną 
się 30 kwietnia i potrwają cztery dni. 
Na ich organizacje miasto planuje 
przeznaczyć 300 tys. zł.

Świętowanie zacznie się specjalną 
sesją Rady Miasta. W pierwszym 
dniu zaplanowano także sesję po-
pularnonaukową. Wykłady nt. hi-
storii Nowogardu będą prowadzić 
historycy z Nowogardu i Szczecina. 
Obchody „wyjdą na ulicę” wraz z 
korowodem uczniów nowogardz-
kich szkół, którzy przebrani będą w 
stroje sprzed 700 lat. O godz. 18-tej 
na Placu Wolności odegranie zosta-
nie scena nadania aktu lokacyjnego, 
a później odsłonięta zostanie tablica 
pamiątkowa. Po oficjalnych uroczy-
stościach mieszkańcy będą mogli 
wysłuchać koncertu muzyki dawnej, 
oraz pokazu „Światło- dźwięk”. 

Dzień drugi
W piątek scena zostanie przenie-

siona na pl. Szarych Szeregów. Dzień 
rozpocznie się od zawodów sporto-
wych (siatkówka plażowa, streetball, 
wędkarstwo). Na wieczór zaplano-
wano dziewięć koncertów nowo-
gardzkich zespołów muzycznych. 
Koncerty zakończą się „jam sesion” 
naszych kapel. 

Dzień trzeci
Sobotę zaplanowano jako dzień 

biesiadny. Zabawy zostaną zorgani-
zowane przez specjalnych animato-
rów. Gwiazdą wieczoru będzie kaba-
ret „Paranienormalni”. Hitem dnia i 
całych obchodów będzie koncert ze-
społu muzycznego „Raz Dwa Trzy”. 

Dzień czwarty 
Niedziela rozpocznie od zawodów 

sportowych (piłka nożna, piłka ręcz-
na, tenis ziemny. Ciekawym przed-
sięwzięciem będzie kolarski wyścig 
wokół naszego jeziora. W program 
obchodów wpisano także tradycyjne 
biegi majowe. Młodzież będzie mo-
gła wziąć udział w konkursie wiedzy 
o Nowogardzie. Po południu odbę-
dzie się spektakl teatralny z udzia-
łem władz miasta i radnych. Dzień 
zakończy się spektaklem muzycz-

nym „Wesołej Ferajny”. Być może 
uda się także zorganizować wystawę 
zdjęć miejscowych fotografików. 

- Ostatni dzień chcielibyśmy prze-
znaczyć dla amatorskich teatrów. 
Jeśli tylko znajdą się ludzie, którzy 
będą chcieli wystawić swe sztuki, to 
sala w Domu Kultury będzie należeć 
do nich – mówi Kaczmarski. – Pro-
gram obchodów nie został jesz-
cze zamknięty. Osoby, które mają 
jeszcze pomysły na ich organizację 
zapraszam na konsultację. Było by 
dobrze, gdyby to mieszkańcy miasta 
organizowali obchody jego najważ-
niejszego święta. 

Miasto zainwestowało także w 
billboardy oraz pamiątki promujące 
obchody.

Marcin Nieradka 

Komentarz 
Jerzego Kaczmarskiego za pro-

gram należy pochwalić i życzyć 
powodzenia w realizacji. Wicebur-
mistrz zrezygnował z taniego kiczu, 
do którego przez lata, przy okazji 
różnych świąt przyzwyczajały nas 
władze. „Raz Dwa Trzy” zamiast 
Krawczyka, Dody, czy Wiśniewskie-
go to radykalna zmiana w podejściu 
do organizacji imprez plenerowych. 
W pobliżu sceny na pl. Szarych Sze-
regów nie będzie także stoisk z pi-
wem. Zostaną one rozstawione pod 
murami. Jest szansa, że dzięki takim 
zabiegom obchody nie będą miały 
„discopolowej duszy”.

W organizacji obchodów jest 
jednak jeden problem. Mimo, że 
formuła jest otwarta, to brakuje or-
ganizacji i ludzi, którzy chcieliby się 
do nich włączyć. Szkoda, że uaktyw-
niają się oni tylko przed gminnymi 
konkursami finansowymi. Warto by 
pomyśleli, co mogą zrobić dla mia-
sta, a nie, co miasto może zrobić dla 
nich. 

Warto by w organizację włączyli 
się młodzi mieszkańcy. Wiem, że są 
tacy, którzy robią muzykę hip-hop. 
Niech nie narzekają, że brakuje jej 
w programie tylko biegną do burmi-
strza i organizują własny koncert.

Marcin Nieradka

Plan bez radnych
Trwają prace nad powstaniem planu zagospodarowania przestrzennego 

dla okolic Nowogardu. 

„Cisy” na wygnaniu?
W maju nowogardzki Klub Motorowy „Cisy” może stracić swoją do-

tychczasową siedzibę.

700 LAT Już za 2 miesiące

Program  
bez disco polo

We wtorek, na Sali widowiskowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury od-
było się spotkanie dotyczące planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla sołectw Olchowo i Wojcieszyn. 
Spotkanie prowadził pracownik 
Urzędu Miasta Marek Antczak. Goś-
ciem był urbanista wykonujący plan. 
Spotkanie większe zainteresowa-
nie wywołało wśród mieszkańców 
Wojcieszyna. Z Olchowa przyje-
chało tylko kilka osób. Momentami 
dyskusja była zbyt ostra. Najwięcej 
kontrowersji wzbudziło przeznacze-
nie terenów między Nowogardem a 
Wojcieszynem pod zabudowę prze-
mysłową. Nie dało się także uniknąć 
tematu planu budowy obwodnicy. 

Mieszkańcy, którzy nie zgadzają 
się z koncepcją planu zagospoda-
rowania swe uwagi mogą zgłaszać 
do 26 marca. Pismo należy złożyć 
w pok. 206 Urzędu Miejskiego. Ci, 

którzy nie uczestniczyli w spotkaniu 
mogą zobaczyć projekt planu. 

Projekt planu ma zostać przedsta-
wiony Radzie Miasta we wrześniu. 
Później poddany zostanie pod gło-
sowanie. Szkoda, że na wtorkowym 
spotkaniu zabrakło radnych, przede 
wszystkim z terenów wiejskich. Cie-
kawe czy we wrześniu będą wiedzie-
li, nad czym głosują i kto będzie pró-
bował „bić pianę”?

Plan zagospodarowania prze-
strzennego jest podstawą planowa-
nia zabudowy w gminie. Tworzy się 
go w oparciu o studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Jest formą 
koncepcji i może ulegać zmianom. 
Jego realizacja zależy od szybkości 
rozwoju regionu i potrzeba na nią 
niekiedy dziesiątki lat. 

man

KM „Cisy” korzysta z lokalu przy 
ul. Zamkowej (w pobliżu oczyszczal-
ni ścieków). Jest on własnością skar-
bu państwa. Warunki zajmowania 
reguluje umowa o użyczeniu z gole-
niowskim Starostwem Powiatowym. 
Kończy się w maju i może nie zostać 
przedłużona. Stanie się tak, jeśli 
współlokatorzy (rodzina prywatna) 
wyrażą chęć kupna części budynku 
zajmowanej przez KM „Cisy”.

- Co wtedy? Zostaniemy bez siedzi-
by? – mówi Tadeusz Hołubowski, 
prezes „Cisów”. 

W goleniowskim Starostwie Powia-

towym tłumaczą, że jeśli wojewoda 
zdecyduje o sprzedaży części budyn-
ku, to starosta będzie musiał wykonać 
jego polecenie. 

- Sytuacja nie jest tragiczna. Klub 
dostanie pewnie siedzibę w starym 
hotelu. Na ulicy się nie znajdzie 
– twierdzi Ryszard Bulowski, sekre-
tarz powiatu.

Władze KM „Cisy” poinformowały, 
iż 10 maja na nowogardzkim torze 
motocrossowym „Smoczak” odbędą 
się El. Mistrzostw Polski. 

Marcin Nieradka
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Szczere 
wyrazy współczucia 

Henrykowi 
Karaźniewiczowi 

z powodu 
śmierci Brata 

składają 
pracownicy 

SKR Nowogard

koNDoleNcJe

Nowogardzianie w Kävlinge

Wymiana jest możliwa! 
W zorganizowanym przez UMiG w dniach 24.02. - 27.02 br. wyjeździe do 

Szwecji, udział wzięli Zastępca Burmistrza Jerzy Kaczmarski, przedstawiciel 
nowogardzkiej przedsiębiorczości Stanisław Osajda, Inspektor w Wydzia-
le RLiF, Krystyna Dwornik oraz nauczyciel angielskiego Agnieszka Kokosz-
ka. Wyjazd miał na celu omówienie zasad współpracy w dziedzinie oświaty 
i wymiany młodzieży oraz pogłębienie dialogu pomiędzy gminami polską i 
szwedzką, w zakresie umowy partnerskiej, podpisanej w 2005 roku.

„Dowiedziałem się w styczniu 
o tym wyjeździe. – mówi zastępca 
burmistrza – Pani Krystyna Dwor-
nik, która przygotowywała wizytę 
spytała mnie, czy powinna opraco-
wać program wizyty, więc podałem 
tematy, które mnie interesowały. 
Dzięki temu strona szwedzka przy-
gotowała się w tym zakresie. Inte-
resowały mnie takie problemy jak: 
problemy gminy, energetyka jądro-
wa i wiatrowa, szkolnictwo, służba 
zdrowia oraz gospodarka odpada-
mi. Przez trzy dni wizytowaliśmy 
szkoły, byliśmy w elektrowni ato-
mowej oraz spalarni odpadów w 
Malme. Oprócz tego,były też wie-
czory integracyjne.” Od strony go-
spodarczej Nowogard reprezentował 
Stanisław Osajda, na którym wizyta 
zrobiła olbrzymie wrażenie. „Wiele 
od Szwedów możemy się nauczyć. 
Na wymianie można dużo sko-
rzystać, ale my również możemy 
pochwalić się naszymi osiągnięcia-
mi. Wydaje mi się, że nasz wyjazd 
spełnił swój cel. Patrząc od strony 
wymiany gospodarczej, Szwedzi 
mają ciekawe produkty, my dla 
nich też.”

Przedstawiciele Nowogardu 
zwiedzili spalarnię odpadów, która 
przyjmuje 250 ciężarówek śmieci 
dziennie. W wyniku spalania, osta-
tecznym produktem ubocznym stają 
się żużel i kamień, wykorzystywa-
ne w Szwecji do utwardzania dróg. 
Mieli także okazję, zapoznania się ze 

szwedzkim systemem pomocy oso-
bom bezrobotnym. W miejscu będą-
cym odpowiednikiem naszego Urzę-
du Pracy, bezrobotni mogą  zdobyć 
odpowiednie kwalifikacje, poszukać 
pracy oraz nauczyć się języka.  Nasi 
przedstawiciele natknęli się tam na 
trójkę Polaków. Z zawodu fryzjerkę, 
urzędniczkę oraz inżyniera. Wszy-
scy troje mieli szansę otrzymać w 
Szwecji pracę w swoich zawodach, 
po ukończeniu kursu językowego. 
Podziwiano również szkołę, z któ-
rą nawiązano partnerskie stosunki. 
Szwedzkie szkoły są małe, a uczęsz-
czają tam dzieci już po ukończeniu 
pierwszego roku życia. Uczniowie 
poruszają się bez butów, dzięki cze-
mu w szkole jest cicho. Uczą się tak-
że, gry na instrumentach. Jedynym 
„wyposażeniem”, za które muszą za-
płacić rodzice, wysyłając dziecko do 
szkoły jest strój gimnastyczny.

Dzięki współpracy z miastami 
partnerskimi, Nowogard miałby 
szansę wziąć udział w europejskim 
programie „Europa dla Obywateli” 
, mającym na celu rozwijanie toż-
samości europejskiej, umacnianie 
poczucia odpowiedzialności za Unię 
Europejską, zrozumienie kultur i za-
poznanie się z historią. 

„Chcemy, aby był to duży projekt. 
- mówi inspektor Krystyna Dwornik 
– „Mamy nadzieję pozyskać do 
niego nasze miasto partnerskie w 
Niemczech. W ramach programu, 
można pozyskać nawet 20 tys. euro. 
Pieniądze te, będą przeznaczane na 
wymianę młodzieży, umożliwienie 
zaprezentowania się przedsiębior-
com, pomoc prawną i nawiązanie 
kontaktów. Dla Szwedów nie jest 
problemem wyjazd do Polski, dla 
naszych uczniów są to jednak spo-
re koszty.”

Dzięki tej wizycie stało się możli-
we bliskie nawiązanie kontaktów w 
Szwecji przez szkoły i przedsiębior-
ców naszej gminy. Jak mówi zastęp-
ca burmistrza: „Umówiłem się na 
bliskie kontakty z burmistrzem i 
innymi reprezentantami Kavlinge. 
Mamy możliwość wysłać do Szwe-
cji nauczycieli i dyrektorów szkół, 
w celu zapoznania się z systemem 

nauczania, grupy sportowe i kul-
turalne oraz oczywiście przedsta-
wicieli przedsiębiorczości, celem 
nawiązania kontaktów i wymiany 
handlowej. Każda współpraca jest 
możliwa. Mamy naprawdę cie-
płe kontakty z przedstawicielami 
szwedzkich władz. Chcemy, aby 
współpraca zeszła na trochę inny 
poziom. Dyrektor z dyrektorem, 
przedsiębiorca z przedsiębiorcom, 
uczeń z uczniem. Chcemy zachę-

cić młodzież do korespondowania 
w języku angielskim z naszymi 
szwedzkimi partnerami. Najbar-
dziej aktywne osoby, zakwalifikują 
się na najbliższy wyjazd.”

Przedsiębiorcy i nauczyciele, za-
interesowani bezpośrednim kontak-
tem ze szwedzką gminą proszeni są 
o kontakt z Krystyną Dwornik, pod 
nr tel. 91 39 26 233.

Ewa Dziwisz

Dializy będą 
przeprowadzane

Nowogardzcy pacjenci nie muszą się obawiać
Kilkunastu pacjentów z Gminy 

Nowogard, dializowanych w Gry-
fickim Centrum Dializ Fresenius 
Nephrocare nie musi się obawiać. 
Po wielomiesięcznych negocjacjach, 
firma na dniach podpisze kontrakt z 
NFZ, dla województwa Zachodnio-
pomorskiego. 

Po wielomiesięcznych negocja-
cjach, dosłownie w ostatniej chwili w 
dniu 27 lutego firmie udało się wypo-
wiedzieć umowy z poprzedniego roku 
dla województwa Zachodniopomor-
skiego.  Jak nam powiedziała Marta 
Andrzejewska, rzecznik prasowy 
Fresenius Nephrocare w Poznaniu, 
stawki nie są takie, jakich firma się 
spodziewała, ale wyższe od pierwot-
nie proponowanych przez NFZ. 

„Wcześniej nie mogliśmy dojść 
do porozumienia. – mówi Marta 
Andrzejewska -  Udało się to dopiero 
na szczeblu centralnym. Wniosko-
waliśmy o 440 zł za jedną dializę, 
ale fundusz był nieustępliwy. W 
tym półroczu stawka wyniesie 400 
zł, a w przyszłym 414 złotych. Na 
mocy porozumienia z NFZ zostanie 
powołany specjalny zespół roboczy, 
który będzie miał za zadanie wy-
pracować standardy i realne koszty 
dializ. 

Świadczeniodawcy, którzy nie 
zawarli umów z NFZ, zostali poin-
formowani, że od 1 marca fundusz 
będzie płacił za dializoterapię na pod-
stawie art. 19 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych, który mówi, 
że w stanach nagłych, świadczenia 
opieki zdrowotnej udzielane są nie-
zwłocznie. Świadczeniodawca ma 
prawo do wynagrodzenia, nawet jeśli 
nie podpisał umowy z NFZ. „Tak 
naprawdę – twierdzi rzecznik – jest 
to sytuacja awaryjna. W wojewódz-
twach, w których umowy z NFZ 
skończyły się w styczniu fundusz nie 
płacił. Za wykonane dializy żądano 
od nas procedur sprawdzających, 
rozliczeń i rachunków. Jest taka 
możliwość, że fundusz zapłaci bez 
kontraktu, ale kiedy to nastąpi i w 
jakiej kwocie – nie wiemy.”

W gryfickim centrum dializowa-
nych jest około 90 pacjentów, w tym 
kilkanaście osób z terenu Gminy 
Nowogard. Dr Lesław Bąk, wyko-
nujący tam dializoterapię stwierdził, 
że ma swoje przemyślenia na temat 
kontraktu z NFZ, ale nie nadają się 
one do druku.

Ewa Dziwisz 
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Wszystkim Paniom życzymy  -  niech Wam 
zdrowie dopisuje,  troski  omijają,  a święto 

z radosnymi niespodziankami niech 
trwa przez cały rok!

Męska połowa zespołu redakcyjnego DN

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

reklama reklama

reklama

W obiektywie Jana korneluka  - Na Dzień kobiet



DZIENNIK
NOWOGARDZKI8 m - Nr 18 (1755)

Sukcesów w życiu, szczęścia 
w miłości, dużo uśmiechu, 
wiele radości, spełnienia 
wszystkich najskrytszych 

marzeń, samych przyjemnych 
w Twym życiu zdarzeń

Z okazji 18 urodzin 
michałowi 

Kuklewskiemu 
moc najserdeczniejszych 

życzeń 
składają dziadkowie 
Krystyna i Zygmunt

ŻycZeNia

Kazimierzowi 
lembasowi 

z okazji 
imienin 

najserdeczniejsze 
życzenia, zdrowia, 
powodzenia oraz 

spełnienia marzeń 
składa 

Wydawca 
Dziennika 

Nowogardzkiego

ŻycZeNia

Z okazji 
imienin 

Kaziemierzowi 
Ziembie 

moc 
najserdeczniejszych życzeń, 

powodzenia w życiu 
prywatnym i osobistym 

składa 
Wydawca 
Dziennika 

Nowogardzkiego

ŻycZeNia

Z okazji 
18 urodzin 

adrianowi 
Kierasińskiemu 

wszystkiego 
najlepszego 

w dorosłym życiu 
składają 
koledzy 

z Orlego Gniazda

ŻycZeNia

5 marca inaczej
W czwartek minęła 64 rocznica 

„wyzwolenia Nowogardu”. To raczej 
powód do zadumy nad „wyzwole-
niem”, niż świętowania.

3 marca 1945 r. u bram Nowogardu 
stanęły pierwsze oddziały Armii Czer-
wonej. Żołnierze radzieccy szturm na 
miasto przypuścili dwa dni później. 
Zaatakowali od wschodu i północy. 
Nowogard zdobyty zostało dość łatwo, 
bo zaledwie w kilkanaście godzin. 
Miasta broniły oddziały volkssturmu, 
czyli formacja o charakterze pospoli-
tego ruszenia użyta przez Niemców w 
ostatniej fazie II wojny światowej. 

Kto, kogo w 1945 r., w Nowogardzie 
wyzwalał? Kto i czyje ziemie odzyskał? 
Przecież nie mieszkali tu Polacy. Nasi 
rodacy nie brali udziału także w bi-
twie o Nowogard. 3 marca po prostu 
była tu III Rzesza, a Armia Czerwona 
zajęła miasto. Najważniejsze w wy-
darzeniach 1945 r. jest to, że Polacy 
przyjechali tu z tobołami. Nogami dali 
wyraz temu, że chcą mieszkać w No-
wogardzie. Lepszym świętem byłaby 
chyba data ostatecznego przekazania 
miasta polskiej administracji. 

Okres, który rozpoczął się w Polsce 
wraz z 1945 r. można określić odbudo-

wą. W ramach tej odbudowy doczeka-
liśmy się w naszym mieście pomnika. 
Uznać go można za symbol ówczes-
nych czasów. Mówiły one, że wojska 
rosyjskie brały udział w bitwie pod 
Grunwaldem. Ich wkład w wyzwole-
nie polski był opiewany i niepodwa-
żalny. 

Wczoraj, po raz pierwszy w 64-let-
niej historii polskiego Nowogardu ob-
chody „Dnia Wyzwolenia” nie odbyły 
się pod pomnikiem na pl. Wolności. 
Połączono je z Dniem Pamięci Ofiar 
Stalinizmu. To 5 marca 1940 r. zosta-
ła, przez Józefa Stalina podjęta decyzja 
o skazaniu na śmierć 25 tys. polskich 
oficerów.

O godz. 11 w kościele pw. św. Rafała 
Kalinowskiego odprawiono mszę za 
Ojczyznę. Natomiast o 12, na Cmen-
tarzu Komunalnym zostały złożone 
wieńce pod pomnikiem Sybiraków. 
Władze miasta reprezentowali wice-
burmistrz Jerzy Kaczmarski i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Marek 
Krzywania. Obecni byli także radni 
Rafał Paśko i Jerzy Majewski. Zabra-
kło natomiast burmistrza Kazimierza 
Ziemby. 

Marcin Nieradka 

„i tak warto żyć!”
- Był taki czas, kiedy mogłam żyć 

jak każda inna dziewczyna w moim 
wieku… – pisze 23 letnia Paulina 
Skrzyniarz, absolwentka II LO w 
Nowogardzie. – Dziś chciałabym, 
tak jak kiedyś zachłysnąć się świe-
żym powietrzem i poczuć piasek 
pod stopami

28 sierpnia 2008 r. straciłam 
wszystko, a moje plany legły w gru-
zach! Niezapomniana środa zaczęła 
się jak każdy inny dzień tygodnia. 
Pobudka, śniadanie, wyjście do pra-
cy i związane z nią emocje. Dramat 
rozpoczął się od męczącego bólu 
głowy, po powrocie z pracy. Miała 
pomóc tabletka i kilka godzin snu. 
Poprawy jednak nie było. Z czasem 
ból się nasilił, ręce zrobiły się ciężkie 
i pojawiły się pierwsze problemy z 
oddychaniem. 

W nocy trafiłam na pogotowie. 
Straciłam oddech i przytomność. 
Po akcji reanimacyjnej lekarze prze-
wieźli mnie na Oddział Ratunkowy 
szczecińskiego szpitala przy ul. 
Arkońskiej. Tam przeszłam badania 
diagnostyczne – punkcję rdzenia 
kręgowego, tomografię komputerową 
i rezonans magnetyczny. To tylko 
mała część dwóch tygodni, podczas, 
których przebywałam w śpiączce 
farmakologicznej. 

Wyrok zapadł po przebudzeniu: 
zachorowałam na „poprzeczne, 
pozapalne uszkodzenie rdzenia krę-
gowego”. Zostałam skazana na walkę 
z porażeniem czterokończynowym i 
brakiem własnego oddechu. Walka 
będzie długa, bo nie ma lekarstwa, 
które mogłoby mi pomóc. Ciężko 
było się z tym oswoić. Z bólem - naj-
większym przeciwnikiem - oswoiłam 
się podczas pierwszych czterech 
miesięcy choroby. Wiem, że nie mogę 

mu się poddać. Moim zmaganiom 
towarzyszy częsta gorączka i boles-
ne odsysanie wydzieliny z „drzewa 
oskrzelowego”. Jedyne szanse na po-
wrót do zdrowia to silna wola i bardzo 
kosztowna rehabilitacja.

 Dzięki tracheotomii zaczęłam 
odzyskiwać smak, a żmudne ćwicze-
nia powoli przynoszą rezultaty. W 
nieznacznym stopniu mogę poruszać 
już lewą dłonią. Prawa, jest jeszcze 
bezwładna, tak jak reszta mojego 
ciała. Marzę o odzyskaniu własnego 
oddechu, bo bez niego nie mam 
szans na pobyt w specjalistycznych 
klinikach rehabilitacyjnych. Dzięki 
wsparciu, pomagającej mi rodzinny 
przybywa mi motywacji do walki o 
zdrowie. Wiem, że nie jest jej łatwo, 
bo tata od roku także zmaga się z 
chorobą. Renta to jedyne, co zostało 
mu po ciężkim udarze. 

Dziś wspominam spotkania z przy-
jaciółmi, kino, prywatki, przeczytane 
książki i towarzyszącą mi muzykę. 
Nie ukrywam – byłam „duszą to-
warzystwa”. Satysfakcję przynosiła 
mi nauka na kierunku Socjologia 
Zachowań Ludzkich Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Spełniałam się także 
pracując w Goleniowie. Dzięki pracy 
mogłam poszerzać swoje horyzonty i 
ciągle się rozwijać. Wiem, że rodzice 
byli ze mnie dumni. 

Wierzę, że tamte czasy powrócą. Że 
kiedyś zachłysnę się świeżym powie-
trzem, a pod stopami poczuję piasek. 
A gdy minie zły czas znów będę mo-
gła pomagać i dawać szczęście swoim 
rodzicom. Wierzę, że moja tragedia 
jest tylko przejściowa i skończy się 
tak, jak historia biblijnego Hioba.

Piszę o tym, bo wierzę, że istnieją 
ludzie, którzy będą chcieli mi pomóc.
Paulina skrzyniarz

Pomóż Paulinie! Wpłać pieniądze na jej konto: Darowizny: Konto – Paulina 
Skrzyniarz 7937500020000124730000010,  1% DLA PAULINY!!! – dla osób 
rozliczających się podatkowo.  Wpisz w druk PIT ZA 2008 r.: POLSKIE 
TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM, Nr. KRS 0000120774 Z do-
piskiem: „Dla Pauliny Skrzyniarz”.                                          patrz strona 19
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

reklama

Kupię 
betoniarkę 250 l. 
Tel. 694 754 396.

reklama

Staram się być sobą…
Komu będzie to wynagrodzone?

Czy warto być tzw. dobrym człowiekiem? Czy jest to jednoznaczne z okre-
śleniem: mądry człowiek? Czy szczerość popłaca? Może jednak bardziej 
opłaci się być dwulicowcem? Czy...? Czy warto zadawać sobie takie pytania? 
Warto, nie warto - może nie warto, ale skoro nachodzą.

Dwulicowiec, to człowiek „mający dwa oblicza moralne; fałszywy, obłudny”, 
inaczej mówiąc: nieszczery. Nie jest zatem dwulicowcem ktoś, kto przekonany o 
prawdziwości jakiejś opinii przekazuje ją dalej, aby po pewnym czasie przekonać 
się, że przekazywał fałszywą opinię. Gdyby jednak nadal się przy tej opinii upie-
rał, to...

Od dłuższego już czasu śledzę komentarze prasowe prof. Magdaleny Środy - 
filozofa, etyka, publicysty - i przeważnie znajduję w nich coś frapującego. Ostatnio 
zapoznałem się też z artykułem polemicznym pt. „Etyka — ani religijna, ani atei-
styczna” — ks. dr hab. A. M. Wierzbickiego! No cóż, szczerość podparta wiarygod-
nością zawsze stanowi potężny oręż opiniotwórczy, jeśli funkcjonuje w świadomo-
ści czytelników.

Przypominam sobie, jak przez kilka ostatnich lat różnymi kanałami docierały 
do mnie uwagi wygłaszane przez uczniaków z podstawówek na temat przedświą-
tecznych rekolekcji. Na pewno nie był to jakiś przemyślany sondaż, zatem z tak 
zebranych opinii nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków, mimo to, 
zbyt często pojawiające się określenia, że było „zimno i nudno”, a nawet, że było 
„bez sensu”, skłaniają do określonych refleksji.

Zapewne wielkopostne rekolekcje, w swej tradycyjnej formie, nie pozostawiają 
zbyt wiele pola na inwencję twórczą zarówno organizatorom duchownym, jak i 
świeckim, jednak czy ta uwaga wyjaśnia, choćby tylko częściowo, istotę proble-
mu?

Przypominam sobie też, jak przed półwieczem uczestniczyłem (jako ministrant, 
ale przecież nie tylko) w wielu religijnych uroczystościach. Bywało, że zmarzłem, 
częściej bywało, że czułem się znużony i zmęczony, musiało więc pojawiać się py-
tanie o sens takiego uczestniczenia, jednak od razu nasuwała mi się zakodowana 
w świadomości podpowiedz: będzie ci to wynagrodzone -a ja w to wierzyłem!

Czasy się zmieniły, zmieniły się też uwarunkowania kształtujące naszą świa-
domość. Przede wszystkim zmieniła się świadomość dorosłych, choć wielu z nich 
raczej niechętnie się do tego przyznaje, natomiast dzieci zawsze były - i teraz też 
są- dziećmi!

Wiadomo także nie od dziś, że dzieci są bardzo wnikliwymi obserwatorami i 
doskonale potrafią odróżnić fałsz kryjący się pod postacią rozbieżności między 
czynami a słowami. Nie potrafią albo nie chcą być dyplomatami i po prostu „walą 
kawę na ławę”. Czyżby więc cytowane już: „będzie ci to wynagrodzone” - dziś nie 
funkcjonowało?

Powyższe pytanie spędza sen z oczu wielu ludziom, i to nie tylko duchownym. 
Gorączkowe poszukiwanie sposobu na przywrócenie owej funkcjonalności pro-
wadzi nawet do zakwestionowania prawa nazywania Jana Pawła II - katolikiem, 
a także do powątpiewania w katolickość obecnego papieża. Rodzi się zatem kolej-
ne pytanie: gdzie jest prawdziwy kościół rzymskokatolicki?

Polska mojego dzieciństwa (nawet młodości) to jeszcze kraj rolniczy. Ludzie pra-
cujący na roli żyli według praw przyrody, która zgodnie z wielowiekową tradycją 
podlegała STWÓRCY całkowicie. W ówczesnej rzeczywistości nawet u dwulicow-
ca rozdźwięk między jego słowami a czynami był jakby mniej wyraźny.(?)

Dziś jest inaczej i dlatego koniecznością staje się intensywne poszukiwanie no-
wych form, nowych metod przekonywania o tym, że...będzie ci to wynagrodzo-
ne. Czy w tej sytuacji nowy metropolita szczecińsko-kamieński - który pochodzi 
z rolniczej rodziny - będzie poszukiwał panaceum na te i inne bolączki z nami 
czy...?

lech Jurek
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OBWODNICA
sprawa przebiegu obwodnicy wydaje się być przesądzona. Jeśli tak, to 

mamy obowiązek zastanowić się nad tym, czy obecny projekt nie posia-
da wad, które w przyszłości mogłyby utrudnić życie mieszkańcom naszej 
gminy.

Prześledziłem trasę według proponowanego przez GDDKiA projektu. 
W tym celu wykonano nawet małą wizualizację, która pokazuje wszystko, 
oprócz szczegółów obwodnicy Nowogardu.

Zaskoczył mnie fakt, że obwodnica ma dwa pasy ruchu. Natychmiast po-
jawiło się pytanie jak będzie wyglądało skrzyżowanie z drogą do Świercze-
wa. Odpowiedź otrzymałem w GDDKiA. Nad drogą do Świerczewa usypa-
ny zostanie wiadukt, bez możliwości zjazdu do Nowogardu i bez możliwości 
wjazdu na obwodnicę z Nowogardu i Świerczewa.

Na pytanie, dlaczego? Dostałem dwie odpowiedzi: ...Nie ma takiej możli-
wości by dogodzić wszystkim …i druga …wynika to z odległości pomiędzy 
ślimakami (Olchowo, Warnkowo)

Jakie to jednak skutki będzie miało dla Nowogardu i okolicznych wsi, 
głównie Świerczewa?

Co będzie, gdy na obwodnicy wydarzy się katastrofa, lub wypadek dro-
gowy?

Już kilka lat temu w publikacjach dotyczących obwodnicy sygnalizowano 
ten problem pod kontem zagrożeń z powodu wiatrów, które w 90 % wieją z 
zachodu na wschód, czyli z obwodnicy na Nowogard. 

To znaczy, że w przypadku wycieku trujących substancji, ich opary będą 
przemieszczać się nad Nowogard. 

W każdym przypadku jakiegokolwiek tragicznego zdarzenia najważniej-
szy jest czas, w którym do zdarzenia i osób potrzebujących dojedzie pomoc. 
Otóż brak zjazdu do ulicy Wojska Polskiego wydłuża ten czas o około 10-
15 minut. Jak można było nie uwzględnić takiego atutu, jakim jest bliskość 
szpitala, policji i straży, czyli wszystkich jednostek ratowniczych i świado-
mie utrudnić tym służbom dojazd do centrum obwodnicy?

Bezpieczeństwo powinno być priorytetem. Zjazd do ulicy Wojska Polskie-
go, to najkrótsza droga ewakuacji z centrum obwodnicy. Najszybszy dojazd 
do jednostek ratowniczych: straży pożarnej, policji, szpitala i pogotowia ra-
tunkowego.

Jakoś do Mc Donalda na obwodnicy Goleniowa zjazd można było zrobić. 
Natomiast do szpitala w Nowogardzie nie.

W przyszłości może to decydować o ludzkim życiu.

Powtarzam w każdej akcji ratowniczej najważniejszy jest czas. Pierwsze 5 
minut po wypadku to najczęściej czas decydujący o ludzkim życiu. 

Tunel nad drogą do Świerczewa pozbawia służby ratownicze tych 5 minut. 
W sytuacji, gdy w środku obwodnicy dojdzie do katastrofy, jednostki ra-
townicze będą miały dwie drogi dojazdu do miejsca zdarzenia. Jedna przez 
centrum Nowogardu (przejazd przez 3 skrzyżowania dróg i dojazd do śli-
maka w Olchowie, następnie wjazd na obwodnicę i jazda obwodnicą około 
2 km. Cała trasa to około 7-8 km. Drugi wariant. Wjazd na ulicę Kościuszki 
do Warnkowa tam wjazd na obwodnicę i około 2 km obwodnicą do miejsca 
zdarzenia – około 5 km.

W Nowogardzie wszystkie jednostki ratownicze zlokalizowane są na ulicy 
Woj. Polskiego i Wyszyńskiego. Droga od policji do tunelu nad obwodnicą 
to dystans około 2 km, po prostej drodze, której nie przecinają żadne skrzy-
żowania.

Dlaczego projektujący obwodnicę tego nie uwzględnili?
Kolejny raz tworząc jakiś projekt nie wzięto pod uwagę lokalnych uwa-

runkowań.
Bliskość do obwodnicy, ożywiłaby rejony wiejskie, głownie Świerczewa 

jak i Strzelewa. Wariant z tunelem całkowicie odcina Świerczewo od takich 
udogodnień jak choćby szybszy dojazd np: do pracy w Goleniowie. Para-
doksalnie z Olchowa do Karska będzie 5 km natomiast z Olchowa do Świer-
czewa 11 km. Prowadzi to do izolacji Świerczewa.

Drogą do Świerczewa często jeżdżą duże samochody ciężarowe do oko-
licznych ferm drobiu. Te wielkie ciężarówki nadal będą wjeżdżać do miasta 
po to, by po przejechaniu przez centrum i całą ulicę Wojska Polskiego wyje-
chać z Nowogardu na drogę do Świerczewa.

W tym przypadku obwodnica dla Nowogardu nie przyniesie żadnych 
udogodnień. 

Dzisiaj jeszcze jest czas, by to zmienić. Jak na ten teren wjadą buldożery, 
będzie za późno.

Apeluję do rady miasta i władz, by poważnie zajęły się tym problemem po 
to, by kolejny raz nie płakać nad rozlanym mlekiem.

Obwodnica ma ułatwiać komunikację a nie ją utrudniać.
Zjazd z obwodnicy do ulicy Wojska Polskiego, jest konieczny.
By było jasne to nie chodzi o skomplikowany i kosztowny ślimak, taki jak 

w Olchowie, tylko o prosty zjazd z obwodnicy ze znakiem STOP przy ul. 
Woj. Pol. Taki, jakie są na wszystkich autostradach na całym świecie po to, 
by dojechać do okolicznych wsi.

m.

Wystawa

Militaria w bibliotece
St. chor. sztab. rez. Jerzy Dąbrowski (na zdjęciu z dyr. biblioteki Zofią Pi-

larz) prezentuje historię jednostek Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i ludzi 
w nich służących poprzez bogatą kolekcję fotografii, dokumentów, odzna-
czeń i odznak wojskowych. Więcej w następnym wydaniu DN.

LMM 
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Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Echa Eliminacji  
Rejonowych  w NDK

Godnym odnotowania w naszym otwartym na sztukę środowisku szkół lice-
alnych jest wydarzenie kulturalne, które od przeszło pół wieku konsekwentnie 
podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej edukacji artystycznej.

Aż wierzyć się nie chce, że to już 
54 kolejna edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, którego 
szlachetna idea dociera zarówno do 
aglomeracji jak i odległych, niewiel-
kich miejscowości, stwarza każdemu 
równe szanse, pobudza do własnej 
twórczości, pomaga odkrywać nowe 
talenty. Fenomen ludzi wrażliwych 
na piękne słowa trafnie ujęła Wisła-
wa Szymborska: „Przede wszystkim 
recytator jest człowiekiem, który stoi 
najbliżej tekstu literackiego i ukazuje 
go w sposób najbardziej wierny. Jest 
więc jego idealnym odbiorcą. Wyko-
nanie tekstu ukazuje zaangażowanie 
recytatora  oraz umiłowanie przez nie-
go poezji. Musi on pokazać zarówno 
warstwę powierzchniową utworu jak i 
jego głębię…”  A Julian Przyboś jak na 
rasowego poetę przystało – uczestni-
ka tego imponującego ruchu nazwał 
Wolnym Ruchem Twórczej Mowy.

Eliminacje Rejonowe Konkursu 
miały miejsce 20 lutego i już tradycyj-
nie zostały starannie przygotowane 

przez  NDK. I choć nieco mniej było 
uczestników niż w roku ubiegłym to 
jednak poziom był dobry i wyrów-
nany co podkreśliło jury , któremu 
przewodniczyła Iwona Kowalska 
– Zych aktorka Teatru Współczesne-
go w Szczecinie.

Kwalifikacje do półfinałów w ka-
tegorii Turnieju Recytatorskiego  za-
kwalifikowano Szymona Drążewskie-
go, Justynę Płaczek i Ernesta Skroka z 
II LO.  Wyróżnienie otrzymała Hanna 
Maria Wierzbicka – również z II LO. 
W kategorii Poezja Śpiewana  - tytuł 
laureata i kwalifikację do półfinałów  
otrzymali Patrycja Szponar , Brygida 
Sawicka z II LO w Nowogardzie i Ka-
tarzyna Wrzosek z Ośrodka Kultury i 
Sportu w Maszewie.

Do sukcesu młodych wykonawców 
z II LO w Nowogardzie przyczyniła 
się bez wątpienia Izabela Koladyńska 
, polonistka z pasją i charakterem 
– postać na miarę tytułowej bohaterki 
opowiadania Żeromskiego. amF 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału 

w „KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
Termin dostarczania prac* do 02.04.2009 r. do pracowni plastycznej 

w Nowogardzkim Domu Kultury, Plac Wolności 7
Każda praca winna być opatrzona: 

- imieniem, 
- nazwiskiem,
- wiekiem,
- adresem autora.

WYKLUCZA SIĘ PRACE ZBIOROWE!
Prace oceniane będą przez Jury w III kategoriach:
I – kategoria: dzieci do 12 lat
II – kategoria: młodzież do lat 18
III – kategoria: dorośli

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy 
„OBRZĘDY WIELKANOCNE” w dniu 05.04.2009 r.

*Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.

NDK proponuje…
- 07.03.2009 r. (sobota), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kultury (sala 

widowiskowa) zaprasza na widowisko muzyczne w reż. Lecha Jurka pt. 
„Czas jak rzeka płynie”. Wstęp wolny.

- 26.03.2009 r. (czwartek), godz. 17.00, Nowogardzki Dom Kultury za-
prasza przedstawicieli zespołów muzycznych działających na terenie gmi-
ny Nowogard na kolejne spotkanie w sprawie uroczystych obchodów 700-
lecia lokacji miasta Nowogard.

- 28.03.2009 r. (sobota), godz. 16.30, „Nieformalna  Grupa Poetycka” 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie i Nowogardzki Dom Kul-
tury (sala widowiskowa) zapraszają na spektakl słowno-muzyczny. Wstęp 
wolny.

 W kinie „Orzeł”

KSIĘŻNA
 
Kostiumowy dramat historyczny, 

Francja, USA , Wielka Brytania, 
Włochy 2009, 110 min

Bilet - 12 zł, od lat -15

06.03.2009 godz. 19.00
07.03.2009 godz. 19.00
08.03.2009 godz. 19.00

Czas jak rzeka płynie

Ostatnie próby przed premierą.
Zapraszamy 7 marca na godzinę 17.00.

foto LMM
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NierUcHomoŚci

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gryfi-
cach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKOLI-
CACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), 
NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Dobrej, ul. traugutta. cena 80 tys. zł. 
tel. 091 39 2� 087.  

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu. tel. 69� 770 724.

• Sprzedam kawalerkę po remoncie w No-
wogardzie, bezczynszową. 510 557 204, 
607 289 586.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową ul. 
Bema. Tel. 665 359 497.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeblo-
wane, cena 225 tys. z możliwością kupna 
garażu. Tel. 880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 
45 m kw, po kapitalnym remoncie. Tel. 
515 171 584, 507 023 080.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie przy 
ul. Asnyka ok. 60 arów z możliwością 
przekształcenia na budowlaną. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 667 986 801.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na os. 
Bema, 41,7 m kw, wysoki standard, umeb-
lowane. Tel. 888 354 287.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie, 3 pokojowe, 83 m kw. Tel. 
091 39 25 858.

• Sprzedam mieszkanie na strychu, nowe 
budownictwo, blok „Wiejska”, 41 m kw, 
niski czynsz, 2 pokoje, własne ogrzewanie 
gazowe, cena 140 tys. zł. Tel. 660 424 989.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe na 
dłuższy okres czasu. Tel. 660 143 170.

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m kw, II pię-
tro. Tel. 091 39 23 209.

• Nowogard – okolice, dom na kolonii wsi 
przy lesie sosnowym z 15 ha działką, 
399.000. 502 103 432.

• Jenikowo – segment domu 120 m kw z dz. 
500 m kw, 28.000. 501 307 666.

• Ziemię rolną kilka hektarów sprzedam. 
889 133 882.

• Na wyjeździe z miasta 1,5 ha ziemi po 9 zł/  
m kw. 725 899 426.

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 601 690 539.

• Do wynajęcia garaż murowany przy ul. Za-
mkowej. Tel. 0693 700 073.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, nowe 
budownictwo, indywidualne CO, czynsz 
130 zł, po generalnym remoncie. Kontakt 
606 620 726.

• SPrZeDam kaWalerkĘ Na Ul. bema, 
beZcZyNSZoWa, Po remoNcie, Umeb-
loWaNa. tel. 788 986 139. PilNe.

motoryZacJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. roz-
rząd, klocki i tarcze hamulcowe przód i tył, 
olej i filtry, cena 42100 zł, tel 605 522 340.

• Sprzedam Opel kadett w całości lub na 
części. Tel. 668 316 103.

• Sprzedam części Mercedes 124 i 190. 667 
146 793.

• Polonez Truck, ciężarowy, zabudowany, 
benzyna 1,6, 1998 rok, przebieg 99.030 km, 
samochód w ciągłej eksploatacji, sprawny 
technicznie, ubezpieczenie 06/2009, cena 
2900 zł (do negocjacji). Faktura VAT. Tel. 
091 39 100 10, 0607 607 814.

• Sprzedam Ford Ka, 1997 r., 1,3, wspomaga-
nie kierownicy, cena 4500 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 601 87 07 98.

• Sprzedam Ford Focus kombi, 18 TDDI, 
2000 r., cena 16500 zł do uzgodnienia. Tel. 
663 603 825.

rolNictWo

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. Tel. 091 
39 18 316, 0513 407 233.

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmian Irga i 
Bryza. Tel. 795 295 643.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto jare, 
siewne. Tel. 602 267 382, 606 26 18 50.

• Sprzedam ciągnik 385 Ursus oraz siewnik 
do zboża „Poznaniak” i łubin słodki. Tel. 
668 316 103.

• Sprzedam piskląt. Warnkowo 6. Tel. 607 
289 286, 091 39 21 070.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam sadzonki - orzech laskowy 13 zł. 
Tel. 785 714 251.

USŁUGi

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 2� 969, 069� �18 �81.

• DyWaNoPraNie. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przeprowadz-
ki – wnosimy – znosimy. 0604 �16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 0604 
373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. tel. 604 373 143.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 091 39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. tel. �03 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• remoNty mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

•  Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• brUk – liN – usługi brukarskie oraz ogól-
nobudowlane. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.pl.

• Wolny pojazd do 1,� t Nowogard 
– Szczecin od 6.00 do 8.00 i Szczecin 
– Nowogard od 17.30 do 22.00 w dni 
robocze. tel. 691 841 361.

• „DUr-DacH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• tipsy żelowe i naturalne, tanio. 
609 464 332.

• transport – bUS MAX. 604 963 120.

• Piekę ciasta na zamówienie. �04 78 29 
10.

•  Usługi hydrauliczne tel. 600 382 214, 
091 39 79 109.  

• Pokrycia dachowe. 696 07 07 08.

• Docieplenia, regipsy, inne prace. 696 07 07 
08.

• miX remoNtoWo – bUDoWlaNy 
– wszelkiego rodzaju remonty. Solidnie, 
dokładnie, tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 71� 839.

• USŁUGi elektrycZNe. tel. 
607 084 �96.

• Kompleksowe remonty wykończenio-
we, dachy. Tel. 603 621 714, 697 612 803, 
784 188 147.

• Usługi transportowe, przeprowadzki; wno-
szenie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, blacha, 
dachówka. Tel. 785 562 104.

• Pogotowie komputerowe, pomoc w ob-
słudze, itp. Tel. 516 64 79 23.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 600 626 268.

• Drewno opałowe sprzedam, sosna oflisy 
pocięte w klocki, cena 300 zł za przyczepę. 
Tel. 514 740 538.

• matematyka korePetycJe 20 ZŁ/ 
GoDZ. tel. 697 34� 666.

• montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 �7�, 69� 08� 470.

Praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo dobrych 
warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego. Tel. 091 39 21 373, 091 39 27 122. 

•  maszkowo-praca. Zatrudnię osoby do 
pracy na fermie norek. tel. 601 �20 �40. 

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Elektryka operatywnego na instalacje 
elektryczne budownictwa mieszkaniowe-
go. Informacje dzwonić po 18.00. Tel. 784 
542 371.

• Kelnerki, do kuchni, pokojówki do pracy 
na sezon, Pobierowo, nocleg, wyżywienie. 
Tel. 091 386 44 62, 505 06 80 32.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kosmetycz-
nym osobę z doświadczeniem, studentkę 
szkoły kosmetycznej. Tel. 606 402 543.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 665 324 710.

• Pomogę starszym osobom (np. przy rąba-
niu drewna, itp.); potrzebuję lodówki. Tel. 
885 735 241.

iNNe

• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@
vp.pl

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. tel. 
60� �76 908.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opa-
łowego tel. 091 418 82 68, 603 39 93 
46. 

• VaillaNt – części zamienne do pieców 
gazowych c.o. różne, nowe i używane, 
pompy, czujki nagrzewnice. tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda /dwufunk-
cyjne/ cena 1200 zł, gwarancja serwi-
sowa. tel. 691 686 772.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, kuch-
ni wiszące firmy niemieckiej Vail-
laNt, wersja świeczkowa 4�0 zł mało 
używane, gwarancja serwisowa. 
691 686 772.

• elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 380 V, małe gabary-
ty, moc 18-21 kW, ekonomiczne, ideal-
ne do domku, warsztatu, baru, pubu, 
cena 1�0 zł. 790 �40 �20.

• renowacja antyków, rzeźbiarstwo – pro-
fesjonalnie. 600 189 093.

•  Owczarki niemieckie, szczenięta 4-mie-
sięczne, po rodowodowych rodzicach, 
pieski i suczki oraz 10-miesięczne z rodo-
wodem sprzedam. Tel. 091 39 21 828. 

• Sprzedam Yorki – suczka i pies. Tel. 509 
389 624, 509 389 669.

• Sprzedam jaja przepiórcze z własnej 
hodowli, Nowogard, ul. Polna 8. 091 
39 2� �48, �08 340 300.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 13

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

PlaNDeki PVc
PrOdUKcJa i naPrawa
- plandeki samochodowe  
na naczepy i przyczepy
- różnego rodzaju namioty
- oraz inne

Tel. 091 39 20 131, 0601 373 129

Kupię drewno 
tartaczne, 
nadające się  

na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

KURKI NIOSKI
odchowane, powyżej 7 tygodni

pełen program szczepień
SPRZEDAŻ OD 17 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

DORADZTWO PRAWNE
Nowogard, ul. 3 Maja 55

Czynne od pon. do pt. 10 – 16
Sprawy cywilne, karne, administra-
cyjne, z prawa pracy, ubezpieczeń, 

egzekucyjne, komornicze
Tel. 503 61 77 39

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271

KOMINKI – SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

OFERUJEMY:
− wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym firm polskich oraz wszystkich europejskich
− piecyki i piece ogrzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
− wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane indywidualnie
− system kominowy „MARYWIL”
− wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej dobrane do kształtu przewodu wraz z montażem
− materiały montażowe do kominków i zabudów
− przeglądy i remonty kominków, wymiana szyb i uszczelek
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm „JOTUL”, „LECHMA”,”MCZ”, 
„PAMA”
Oferta specjalna przy zakupie pieców – transport oraz podłączenie do przewodu 
kominkowego na terenie województwa bezpłatnie.

Kontakt: e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl, www.kominki.nowo.pl
tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep z kominkami – otwarty pn – pt 9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
Zdrowie w Nowogardzie 

informuje, że Amazonki ustaliły 
Stały Dzień Spotkań 

tj. KAŻDA ŚRODA GODZ. 17.00 
w świetlicy budynku laboratorium przy szpitalu. 

Zapraszamy wszystkie Amazonki i Kobiety 
z chorobami onkologicznymi 

z Nowogardu i okolic. 
PRZYJDŹ DO NAS, NIE BĘDZIESZ SAMA, 

CZEKAMY NA CIEBIE
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

Informujemy, że 

20 marca 2009 r.
piątek w godz. 14.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
9.03. br. godz. 16.00
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 Witamy wśród nas...

Syn Anety Zimeckiej 
ur. 27.02.09 
z Węgorzyc

Syn Agnieszki 
Gmachowskiej 
ur. 28.02.09 z Dębic

Syn Kamili Łubik 
ur. 02.03.09 
z Nowogardu

Syn Agaty Matysiak 
ur. 03.03.09 
z Trzechla

Syn Katarzyny 
Walenckiej 
ur. 05.03.09 z Bagna

Syn Karoliny 
Grygowskiej 
ur. 04.03.09 
z Jenikowa

Syn Anny 
Kaliczyńskiej 
ur. 04.03.09 
z Nowogardu

Syn Agaty Radawiec 
ur. 05.03.09 
z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło 
się 1 dziecko

Zdjęcia oraz dane 
personalne nie zostały 
opublikowane ze wzglę-
du na brak zgody rodzi-
ców

Ratowanie jest proste!
Każdy z nas przynajmniej raz znalazł się w sytuacji, w której wymagana 

była pomoc bliźniego. Mogło mieć to miejsce w pracy, w firmie, w szkole 
lub podczas spędzania wolnego czasu. Tym bardziej zrozumiały powi-
nien być dla nas obowiązek pomagania innym w razie potrzeby. Pomoc 
w sytuacji wypadku lub znalezienia się drugiego człowieka w potrzebie 
jest nie tylko moralnym, ale również prawnym obowiązkiem mówi o tym 
art. 162 KK . 

ewakuacji pracowników oraz zapew-
nienia udzielenia pierwszej pomocy 
w miejscu pracy. Należą do nich: 

• zapewnienie środków niezbęd-
nych do udzielania pierwszej pomo-
cy w nagłych wypadkach, gaszenia 
pożaru i ewakuacji pracowników, 

• wyznaczenie pracowników do 
udzielania pierwszej pomocy i wy-
konywania czynności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i ewaku-
acji pracowników, zgodnie z przepi-
sami o ochronie przeciwpożarowej, 

• zapewnienie łączności ze służ-
bami zewnętrznymi wyspecjalizo-
wanymi w szczególności w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy w 
nagłych wypadkach, ratownictwa 
medycznego oraz ochrony przeciw-
pożarowej, 

• informowanie i dostarczenie pra-
cownikom instruktażu w przypadku 
możliwości wystąpienia zagrożenia 
dla zdrowia lub życia. 

Wymienione obowiązki dotyczą 
wszystkich pracodawców bez wzglę-
du na liczbę zatrudnionych pracow-
ników. Wprowadzenie powyższych 
obowiązków powoduje dla pra-
codawcy konieczność przeszkole-
nia i odpowiedniego wyposażenia 
pracowników wyznaczonych do 
udzielania pierwszej pomocy i po-
dejmowania działań ratowniczych. 
O liczbie pracowników przeszko-
lonych i wyznaczonych do udzie-
lania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, gaszenia pożaru i ewa-
kuacji pracowników, a także o ich 
wyposażeniu decyduje pracodawca, 
biorąc pod uwagę stan zatrudnienia 
oraz rodzaj i poziom występujących 
zagrożeń , oczywiście dobrze byłoby, 
aby każdy  z pracowników był prze-
szkolony w odpowiednim zakresie , 
bo co jeśli coś się wydarzy a akurat 
„TEGO” wyznaczonego nie będzie 
w pracy? 

 Wychodząc naprzeciw noweliza-
cji polskiego Kodeksu Pracy, organi-
zowane są  szkolenia  pierwszej po-
mocy, które na życzenie pracodaw-
ców mogą się odbywać w miejscach 
wcześniej przez nich wskazanych, 
może to być np. pomieszczenie znaj-
dujące się na terenie zakładu pracy, 
i nie tylko. Osoby które chciałyby  
zdobyć, takie przeszkolenie indywi-
dualnie tez mogą się zgłaszać, orga-
nizowane są wtedy grupy powyżej 8 
ale maksymalnie do 16 osób. Szkole-
nia  takie, przeprowadzane są przez 
wykwalifikowanych  ratowników 
medycznych  przy użyciu dobrej  ja-
kości sprzętu szkoleniowego. 

 Sumując to wszystko trzeba 
spojrzeć na to w ten sposób, że 
zdrowie i życie ludzkie jest najwyż-
szą wartością.

Osoby zainteresowane szkolenia-
mi w zakresie pierwszej pomocy, 
mogą zasięgnąć informacji pod nr 
tel. 0694 393 909.

Opr. Ewa Dziwisz

Pod pojęciem pierwszej pomocy 
rozumie się pierwsze kroki medycz-
ne, które stosowane są na miejscu 
wypadku, zanim poszkodowany 
znajdzie się pod fachową opieką  
zespołu ratownictwa medycznego . 
Warunkiem skutecznego przepro-
wadzenia pierwszej pomocy jest od-
powiednie wyszkolenie, gdyż nagła 
potrzeba udzielenia pomocy nie zo-
stawia czasu, podczas którego moż-
na dokształcić się lub doczytać, jaki 
rodzaj pierwszej pomocy musi być 
w danym przypadku zastosowany. 
W sytuacjach nagłego wypadku czę-
sto dochodzi ze strony udzielających 
pomocy oraz osób znajdujących sie 
w pobliżu do nieroztropnych za-
chowań. Dlatego jest ważne, by po-
przez:

- spokój
- pewne zachowanie oraz rozważ-

ne postępowanie
- uspokajające słowa otuchy
Spróbować wpłynąć na poszko-

dowanego oraz stojących dookoła 
przechodniów, w celu uniknięcia 

dalszych szkód. Naszą pomoc stano-
wić będzie również uniemożliwie-
nie niekompetentnych działań osób 
trzecich poprzez nasze działanie już 
po szkoleniu i otrzymanej wiedzy .

Obowiązki pracodawcy w 
zakresie zapewnienia pierw-
szej pomocy w nagłych wy-
padkach.

Nowelizacja Kodeksu pracy wpro-
wadziła nowe obowiązki pracodawcy 
związane z ochroną zdrowia i życia 
pracowników w nagłych wypadkach, 
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  8

Do taJemNicZeJ
Nie ukrywaj nic przedemną!
Zwłaszcza wtedy gdy jest ciemno!

DZieŃ kobiet
Kobieto, puchu marny! Ty jesteś jak zdrowie,
Dla dziarskiego młodzieńca i siwego starca.
Ile cię cenić, ten tylko się dowie,
Kto przeżył Twe święto: dzień ósmego marca!
Tak ten dzień, dla nas mężczyzn,
Ma niezwykły przebieg,
Bowiem, pragnąc ci pomóc, ulżyć i dogodzić,
My staramy się robić, żeby uczcić Ciebie,
Wszystko to, ukochana, co Ty robisz co dzień.
Załatwiamy sprawunki, sprzątamy mieszkanie,
Rozsiewamy wesołość i pogodę wokół,
Ale w głębi, gdzieś w duszy, wiemy /męskie dranie?/
Że to trwać będzie tylko dzisiaj. Raz w roku. 
Wykupujemy, miła, wszystkie kwiaty prawie, 
Żebyś w domu ich w dniu tym jak najwięcej miała,
I na spacer jedziemy, gdzieś za miasto, na wieś, 
Gdzie śnieg leży na polach, niby gryka biała,
Potem teatr lub kino - wszędzie są pokusy, 
Wybieraj ukochana, bądź zadowolona?
Dziś Twoje święto! /wiemy my męskie chytrusy,
Że od jutra jak zwykle, Ty będziesz dbać o nas!/
Gdy teraz o tym piszę, to myślę bez przerwy,
Jak nam trudno najmilsza z serca Cię wyrzucić, 
Komu, jeśli nie Tobie, można popsuć nerwy,
I z kim jeśli nie z Tobą można się pokłócić.
I przy kim można osiąść, tak jak to przy Tobie,
I milcząc, opowiedzieć wszystko, moja złota
I co jeśli nie Twoja czułość przy chorobie,
I co, jeśli nie twoja rada przy kłopotach!
Dlatego, o najmilsza, pozwól, że przypomnę –
Rozpatrując Twe wady oraz Twe zalety – 
Słowa dobrze nam znane, mądre i ogromne:
Że my rządzimy światem, a nami – kobiety!

Do PiĘkNeJ
Pani piękność w całej pełni,
Jest sukcesem wielkiej chemii!

Do PaNi
Widząc cię, umrzeć można z zachwytu, 
Ale żyć z tobą, Boże się ulituj!

Stara miŁoŚĆ
Stara miłość nie rdzewieje,
Ale, niestety siwieje.

GoDZi SiĘ
Godzi się być w małżeńskim związku,
Byleby nie mieć żadnych obowiązków.

Rozwiazania krzyżówki nr 8 – KAŻDY KRAJ 
MA SWÓJ RAJ – nadesłali:

Katarzyna Saja, Urszula Krawczyk, Jerzy Siedle-
cki, Józef Frąckowiak, Stanisława Pokorska (także 
7), Bogumiła Czupryńska, Władysław Kubisz, Jo-
anna Kosmalska, Marzena Ustyjańczuk, Bogumiła 
Urtnowska, Regina Czarnowska (Osowo), Teresa 
Nowak, Szczepan Falaciński, Teresa Powalska, 
Franciszek Palenica, Krystyna Zawidzka, Edward 
Żurawski (Kretlewo k. Golczewa), Dorota Jaworska 
(Sikorki), Teresa Młynarska (Słajsino), Janina Gru-

dzińska, Nikola Grenda, Jerzy Zawadzki (Orzecho-
wo), Helena Skobyranda, Józef Górzyński, Halina 
Szwal,  Barbara Bartosik, Krystyna Tretiak (Masz-
kowo), Iwona Kochelska (Błotno), Maria Gortat 
(Czermnica), Sylwia Rybus, Krzysztof Kępa, Halina 
Stefańska, Beata Ławniczak, Alicja Wypych.

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Beata Ławniczak,
- Katarzyna Saja, 
- Jerzy Siedlecki.

Gratulujemy!     
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWóZ oSób - romaN biŃcZyk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

oD PoNieDZiaŁkU Do PiątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSy oD PoNieDZiaŁkU Do Soboty:
trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), 7.00(1-6), 7.2�(7), 7.30(7), 7.��(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.2�(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.��(1-6), 13.2�(D), 13.�0(D), 14.0�(D), 14.20(D), 
1�.��(1-6), 16.3�(D), 16.�0(1-6),17.30(D), 17.�0(D), 18.3�(D), 
19.1�(1-6)

trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.3�(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 12.0�(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.��(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 17.0�(1-6), 17.2�(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.2�(D), 19.40(1-6), 20.1�(D), 
21.40(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Nowogard 26.02.2009r.
oFerty Pracy 

PUP GoleNióW, Filia NoWoGarD
1. Nauczyciel biologii i przyrody (Osina) 
2. Elektromonter

oFerty Pracy Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk,
recepcjonista, technolog żywienia, szef 
kuchni, pom.kuchenna 
(nad morzem i na Mazurach, zakwater-
owanie) 
9.  Fryzjer damski (Goleniów)

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3
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Grali dla Pauliny
W poprzednim wydaniu „DN” 

przekazaliśmy sprawozdanie sporto-
we z przebiegu turnieju piłkarskiego 
rozegranego 1 marca w hali sporto-
wej w Dobrej. Celem imprezy była 
zbiórka pieniędzy dla mieszkanki 
Dobrej Pauliny Skrzyniarz, której stan 
wymaga kosztownej rehabilitacji. W 
turnieju rywalizowało 8 drużyn – ich 
udział zapełnił imprezie odpowiednią 
frekwencję i dzięki temu udało się 
zebrać kwotę 3 600 złotych na tak 
szczytny cel. Dziękujemy!

Karolina Kubicka
Czytaj strona 6

Brązowy medal  
trampkarzy Pomorzanina 

3.03.2008 r. odbył się w Policach halowy turniej piłkarski dla rocznika 
1999 i 2000 kończący akcję „Luty z futbolem”. Chłopcy grali systemem „każ-
dy z każdym”, a mecz trwał 10 minut (na bramki 5 metrowe). W turnie-
ju udział wzięło 8 zespołów. Drużyna Pomorzanina Nowogard trenowana 
przez Michała Sokulskiego zdobyła trzecie miejsce. Królem strzelców (16 
bramek w siedmiu meczach) został Patryk Miklas - syn napastnika senio-
rów nowogardzkiego klubu. Trampkarze Pomorzanina wystąpili w składzie: 
Kacper Rokosz, Kacper Królik, Patryk Miklas, Jakub Karoński, Aleksander 
Olesiński, Michał Teodorczyk, Dawid Paradziński, Łukasz Chodor, Mariusz 
Biegajło. Brązowe medale, i nagrody (plecaki, piłki, rękawice bramkarskie) 
wręczył chłopcom Henryk Wawrowski – srebrny medalista z igrzysk olim-
pijskich w Montrealu w 1976 r., 27 – krotny reprezentant Polski, były piłkarz 
Pogoni i Arkonii Szczecin, trener trampkarzy, juniorów, seniorów Arko-
nii (w tym M. Sokulskiego) a obecnie wiceprezes Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej. 

Wyniki Pomorzanina: IRES Czaplinek 3:1, Salos szczecin 0:1,  Wybrzeże 
Rewal 3:0, Chemik II Polce 4:1, Chemik I Police 5:0, Stal Szczecin 1:2, Che-
mik „ ur. 2001” 9:0.

Klasyfikacja końcowa: 
1. STAL Szczecin                       16 pkt
2. SALOS Szczecin                    15 pkt
3. Pomorzanin Nowogard           15 pkt
4. IRAS Czaplinek                      13  pkt
5. CHEMIK Police II                    10 pkt
6. Wybrzeże Rewalskie Rewal   10 pkt
7. CHEMIK Police I                      3 pkt
8. CHEMIK Police rocznik 2001   0 pkt

Król strzelców turnieju Patryk Miklas z Po-
morzanina na zdjęciu z Henrykiem Wawrow-
skim –

Brozowi medaliści na zdjęciu z Henrykiem Wawrowskim: Michał Sokul-
ski (trener), Dawid Paradziński, Michał Teodorczyk, Kacper Królik, Mariusz 
Biegajło, Jakub Karoński, siedzą: Kaper Rokosz, Patryk Miklas, Jakub Ole-
siński, Łukasz Chodor.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Eryk Krasiński - Stal Szczecin

Najlepszy bramkarz: Patryk Osów-
niak  - Wybrzeże Rewalskie Rewal

Król strzelców: Patryk Miklas (16 tra-
fień) Pomorzanin Nowogard

Najlepszy zawodnik Chemika: Miko-
łaj Trajkowski.

Nagrody wręczał wiceprezes ZZPN 
– Henryk Wawrowski

Sponsorem nagród dla rocznika 2000 
byli: PEC Police, CHU FALA Szczecin i 
Pan Jerzy Najda

“TRÓJKA” Nowogard 

Liga Zachodniopomorska
Kadetki 
STK Szczecin – TRÓJKA Nowogard                 87 : 39   ( 23: 4, 16:13, 28:12, 20:10)
Kotwica Kołobrzeg – TRÓJKA Nowogard        60 : 55   (11: 7, 17:6, 9:20, 20:12)
TRÓJKA Nowogard – UKS 16 Koszalin           52 : 56   (18 : 9, 12:17, 12: 9, 10:21)
Kusy Szczecin – TRÓJKA Nowogard               67 : 44    (19:17, 17: 7, 13: 6, 16:14)
Tabela
1 Kusy Szczecin 12 12 0 24 898 618
2 STK Szczecin 11 8 3 19 839 697
3 UKS 16 Koszalin 11 7 4 18 728 607
4 Olimpijczyk Drawsko 11 5 6 16 654 724
5 Kotwica 50 Kołobrzeg 11 4 8 15 690 713
6 Mini Gier Radowo Małe 11 2 9 13 550 818
7 Trójka Nowogard 11 1 9 12 520 702
Młodziczki
Herkules Białogard – TRÓJKA Nowogard        26 : 85     (4 :31, 6 : 8, 12:27, 4 :19 )
UKS 16  Koszalin – TRÓJKA Nowogard          40 : 87     (10:26, 5:23, 11:23, 14:15 )
TRÓJKA Nowogard – Kotwica 50 Kołobrzeg  105 : 45   (35: 5, 14:17, 29:10, 27:13)
Tabela
1 Trójka Nowogard 6 6 0 12 563 232
2 Kotwica 50 Kołobrzeg 6 4 2 10 356 352
3 Szesnastka Selfa Koszalin 5 1 4 6 258 378
4 Herkules Białogard 5 0 5 5 166 381
Do rozegrania pozostał jeszcze jeden mecz Białogard – Koszalin ale nie zmienia 

to faktu, że nasz zespół wygrał Ligę Zachodniopomorską w kategorii młodziczek z 
kompletem zwycięstw. Teraz po 3 najlepsze zespoły województwa Zachodniopomor-
skiego i Wielkopolskiego rozegrają ze sobą mecz i rewanż aby wyłonić cztery które 
awansują do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. W dniach 13, 14, i 15 marca UKS 
TRÓJKA Nowogard podejmować będzie kolejno Olimpię Poznań, Rawię Rawicz i 
MKS Konin. Godziny spotkań jeszcze nie zostały ustalone. 

Karolina Kubicka

Kolejne zwycięstwo
Chemik II Police - Pomorzanin No-

wogard 1:4 (0:1)
Pomorzanin zagrał w składzie: Krup-

ski (75’ Baranowski) -Jutkiewicz, T. 
Marszałek, Soska, Nieradka, Tompo-
rowski, Mendyk (46’ Galus), Ł. Mar-
szałek, Cyran (75’ Borowik), Nosek, 
Gronowski (M. Gruszczyński).

W minioną weekend Pomorzanin 
Nowogard rozegrał szósty sparing w 
planie przygotowań zespołu do rundy 
wiosennej i odniósł czwarte zwycięstwo. 

Po dłuższej przerwie z powodu kontuzji 
do gry powrócił Paweł Galus,  który 
w spotkaniu zaliczył dwie asysty przy  
bramce Łukasza Noska. Nasza druży-
na pojechała do Polic w osłabionym 
składzie - nie pojechali m.in. bracia 
Miklasowie i  Marcin Skórniewski. 

Kolejnym przeciwnikiem Pomorza-
nina będzie goleniowska Ina. Miejmy 
nadzieję że pogoda w sobotę dopisze i 
mecz na nowogardzkim stadionie odbę-
dzie się.                     Karolina Kubicka
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

16 marca 2009 r. godz. 16.30

akUmUlatory
ul. boh. Warszawy 103 • NoWoGarD

www.autopart.pl

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

tel. �0� 2�8 006, 091 38 �1 396

ZakŁaD 
oGólNobUDoWlaNy

Domy GaraŻe Wiaty...
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Czy będzie kolejna afera związa-
na z nowogardzkim szpitalem? Do-
wiemy się po czwartkowej, w części 
utajnionej sesji Rady Miasta. 

Utajniony punkt porządku obrad 
dotyczy noty sygnalizacyjnej dyrek-
tora Urzędu Kontroli Skarbowej w 
Szczecinie. Dokument ten opatrzony 
jest klauzulą „Tajemnica Skarbowa”. 
Mówi o wynikach kontroli nowo-
gardzkiego szpitala, przeprowadzo-
nej w 2006 r. Czy przewodniczący 
Rady Miejskiej musiał utajniać 
dyskusję?

- Nie mam wyjścia. Rozmowa bę-
dzie dotyczyć tajemnicy, więc mogą 
się z nią zapoznać tylko funkcjona-
riusze publiczni – twierdzi Marek 
Krzywania. – Urząd Kontroli Skar-
bowej zobowiązał Radę do zajęcia 
stanowiska w sprawie nieścisłości, 
którą wykazała kontrola. W 2006 r. 
szpital był w finansowych kłopotach i 
nie przestrzegał do końca wszystkich 
przepisów. Nie płacił m.in składek 
ZUS. Był przez to zmuszony płacić 
odsetki karne, a zdaniem Urzędu 
Kontroli Skarbowej nie powinien tego 

robić. Procedury zakupów nie były 
zgodne z ustawą o zamówieniach 
publicznych.

Krzywania dodaje także, że prob-
lem zostanie rozwiązany, a szpital na 
razie nie musi się niczego obawiać. 

O komentarz do noty poprosili-
śmy także burmistrza Nowogardu 
Kazimierza Ziembę. 

- Sprawa jest owiana tajemnicą, 
więc nie mogę jej komentować. Nie 
jest to błahy problem, ale na pewno 
nie chodzi tu o żaden przekręt – mówi 
burmistrz Nowogardu, Kazimierz 

Co skarbówka  
znalazła w szpitalu?

czy problem jest rzeczywiście tak 
błahy?

- Włosy jeżą się na głowie, gdy 
czyta się pismo z UKS. Wskazuje ono 
szereg nieprawidłowości w gospodarce 
finansowej szpitala. Gdyby dyrektor 
Lembas w ten sposób zarządzał pry-
watną firmą, to już dawno musiałaby 
zbankrutować. Szkoda, że informacja 
UKS została utajniona, gdyż powinni 
się móc z nią zapoznać zarówno szere-
gowi pracownicy szpitala, jak i każdy 
zwyczajny obywatel gminy – twierdzi 
radny Rafał Szpilkowski. – Na 
temat tajemnicy zarówno p. Lembas, 
jak i panowie Ziemba i Krzywania 
zgodnym chórem będą mówić „nic 
wielkiego się nie stało”. Znamy to już 
ze sprawy fundacji „Zdrowie”. Tam 
też dobre samopoczucie nie opuszcza 
odpowiedzialnych za upłynnienie 
300.000 zł. Pewnie ich reakcja byłaby 
nieco inna, gdyby chodziło o ich pry-
watne pieniądze.

Ciężko pokusić się o komentarz na 
podstawie luźnych, szczątkowych in-
formacji. Dokładnie sprawę można 
będzie ocenić po czwartkowej sesji 
Rady Miasta. Do dyskusji zaprasza-
my również czytelników. 

Marcin Nieradka

Ziemba.
Prawdopodobnie dyrektor Urzędu 

Kontroli Skarbowej informuje radnych 
o przypadkach naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych oraz ustawy o 
zamówieniach publicznych.

Jak na problem reaguje dyrektor 
szpitala Kazimierz Lembas?

- Nie jest to sprawa poważna. Nie 
wiem po co Urząd objął ten raport 
tajemnicą. Ja nie mam nic do ukry-
cia. Taki problem mógł się zdarzyć 
każdemu urzędnikowi. Rzecz dotyczy 
nieuregulowanych planowo odsetek 
zadłużenia szpitala w ubiegłych 
latach.

Podobno raport o nieprawidło-
wościach ma aż sześć stron. Ale 

radio maryja
102,9 lub 101,6 Fm

Sesja bogata 
i... utajniona!

Nasi na 
Prawicy

 s. 2

Konkurs na 
jubileuszowy 
limeryk

Druga 
młodość
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Kronika policyjna Nasi na Prawicy
W minioną sobotę, w stolicy odbył się I Zjazd Prawicy Rzeczpospolitej 

Marka Jurka. Spotkanie dało duże nadzieje na rozwój prawdziwie ideowego 
ruchu prawicowego w Polsce.

- Kto kradnie? – takie pytanie 
usłyszał nasz Czytelnik od poli-
cjanta przyjmującego zgłoszenie o 
przestępstwie. Całe szczęście, że nie 
zapytał złodziei o godność.

W poprzedni wtorek nasz Czytel-
nik zauważył kradzież węgla. Kilku 
osobników wynosiło go z punktu 
sprzedaży we wiadrach, a później 
przesypywało do worków. Punkt 
sprzedaży od lat mieści się niedaleko 
przejazdu kolejowego, na przeciwko 
sklepu Biurex.

- Zgłoszenie zostało przyjęte o 
godz. 22.10. Rozmowa trwała 17 
sekund. Rozmówca nie określił do-
kładnie miejsca kradzieży. Na miejsce 
zostały wysłane patrole, które nie 
zauważyły kradzieży – mówi zastępca 
komendanta nowogardzkiej Policji 
Leszek Nowak.

Dziwne, że funkcjonariusze nie 
potrafili zlokalizować miejsca kra-
dzieży. 

Kolejna „skarga” dotyczy braku 
reakcji Policji na problem wylewają-
cego się paliwa oraz innych substancji 
z samochodów stojących w garażach 
przy ul. 3 Maja. Czytelnicy zgłaszali 
problem na komisariacie, który zba-
gatelizowano. Funkcjonariusze nie 
pokusili się nawet o zwrócenie uwagi 
właścicielowi samochodu.

„Chcesz mandat?!” – takie pytanie 
dobiegające z radiowozu usłyszał je-
den z naszych stałych współpracow-
ników. Stał po prosu zbyt blisko ulicy, 
a policjantowi mogło się wydawać, że 
zamierza przejść w niedozwolonym 
miejscu. Współpracownik mocno się 
zdziwił, bo nie przypomina sobie, by 
kiedykolwiek przechodził z funkcjo-
nariuszem „na ty”.

P.S.
Wszystko się zmienia. Pojęcie 

służby publicznej także. W ostatnich 
czasach Policja woli zajmować się 
opieką społeczną i rozdawnictwem 
rowerów. Trzeba przecież dbać o swój 
wizerunek... PR i „opakowanie” są 
przecież ważniejsze niż rzeczywisty 
kontakt ze społeczeństwem.

Marcin Nieradka

Na obrady przybyło ponad 700 
delegatów z całego kraju. Wśród 
nich było także trzech przedstawicieli 
naszego miasta. Dwóch reprezento-
wało partyjną młodzieżówkę: Adrian  
Kierasiński i Paweł Słomski 

Zjazd dokonał wyboru władz. 
Również osoby z naszego regio-
nu będą odgrywać istotne role w 
strukturach partii. Pełnomocnikiem 
Partii w Zachodniopomorskim zo-
stał wybrany Marek Słomski do 
24-osobowego Zarządu Krajowego. 
Na zjeździe przyjęto nowy statut 
partii, a także dokument zawierają-
cy założenia programowe. Delegaci 
zadecydowali również o upoważnie-

niu przewodniczącego partii byłego 
marszałka sejmu Marka Jurka do 
uzgodnienia z zainteresowanymi 
partnerami politycznymi warunków 
udziału w najbliższych wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, wśród 
tych partnerów wymieniani są PSL 
Piast i Naprzód Polsko. Prawica 
Rzeczpospolitej to formacja ceniąca 
wyjątkowo wierność ideałom, dlate-
go dyskusja na Zjeździe była bardzo 
ciekawa, merytoryczna, pozbawiona 
tak typowej dla dzisiejszej praktyki 
partyjnej propagandy obliczonej je-
dynie na doraźny efekt medialny. 

Marcin Nieradka

Policyjna antykronika

2 marzec godz. 11.00 Żabowo
Skradziono pokrywę od silnika 

ciągnika Ursus 360 o wartości  540 
zł.

3 marca godz. 01.00 Konarzewo
Zgłoszono kradzież z włamaniem 

do sklepu, skąd skradziono artykuły 
spożywcze.

3 marca godz. 10.00. Wojcieszyn
Zgłoszono kradzież metalowych 

form do wyrobu dachówek, o war-
tości 2500 zł.

3 marca godz. 20.00 Nowogard 
Lidl

Skradziono baterie o wartości 7, 99 
zł. Sprawca został ukarany mandatem 
o wartości 50 zł.

4 marca Nowogard 3  - go Maja 
Ze sklepu „Rodzynek” skradziono 

pieniądze oraz karty telefoniczne o 
wartości 3100 zł.

4 marca godz. 10.00 Bodzęcin
Zatrzymano nietrzeźwego rowe-

rzystę. Jan B. Miał w wydychanym 
powietrzu 2,4 promila alkoholu.

6 marca godz. 9.30 Nowogard 
Lidl

Zatrzymano sprawczynię kradzieży  
artykułów o wartości 7,98 zł. Pani 
została ukarana mandatem w wyso-
kości 20 zł.

6 marca Grabin
Zatrzymano nietrzeźwego Stani-

sława S., który miał w wydychanym 
powietrzu 2,39 promila alkoholu.

6 marca godz. 20.00 Nowogard 
Boh. Warszawy

Pod blokiem postawiono wózek 
dziecięcy, który miał stać na wido-
ku.  Sprzedawcy ziemniaków zabrali 
wózek, myśląc, że do nikogo nie 
należy.

8 marca Kikorze 15 Południk
Ford Curier wjechał pod ciągnik 

siodłowy Volvo. Troje pasażerów w 
ciężkim stanie zostało odwiezionych 
do szpitala. 

8 marca godz. 19.20 Bodzęcin
Miał miejsce wypadek, którego 

skutkiem był uraz kręgosłupa. Kie-
rowcę zabrał śmigłowiec.

9 marca godz.20.00 Nowogard
Poprzez wybicie szyb skradziono z 

aut dwa radioomagnetofony. 
9 marca godz. 20.00 Nowogard 

Boh. Warszawy
Zatrzymano nietrzeźwego rowe-

rzystę. Roman O. miał 1,6 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Adrian Karasiński z Marianem Piłką

Sala obrad
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reklama

Sesja bogata i... utajniona!
12 marca 2009 roku (czwartek) o godzinie 12 00 w sali obrad Ratusza 

rozpocznie się kolejna Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad jest niezwykle 
bogaty i zapowiada długie godziny 
debat. Przewiduje się podjęcie sze-
regu ważnych uchwał:

- zmiany w budżecie Gminy Nowo-
gard na 2009 rok,

- zmiana budżetu Gminy Nowo-
gard na 2009 rok,

- zmiany uchwały (dot. wielolet-
niego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych gminy Nowogard),

- zmiany taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków (czytaj: podwyżek za 
wodę i ścieki!)

- regulaminu wynagradzania na-
uczycieli za okres od 1 stycznia 2009 
roku do 31 grudnia 2009 r.,

- ustalenia opłaty stałej za pobyt 
dziecka w przedszkolu,

- nadania imienia Szkole Podsta-
wowej Nr 3 Nowogardzie,

- zmiany w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nowogard,

- przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działek nr 
31, 35/1, 41/1 w obrębie nr 1 miasta 
Nowogard,

- w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przyznawania tytułu „Honorowy 
Obywatel Gminy Nowogard”,

- ustalenia obwodów do głoso-
wania,

- zmiany uchwały (dot. wyboru 
członków stałych Komisji Rady),

- rozpatrzenia skargi (dot. skargi na 
dyrektora NDK),

- rozpatrzenia skargi (dot. skargi na 
kierownika ZBK),

- rozpatrzenia skargi (dot. skargi 
na Burmistrza).

- przyjęcie planu pracy Komisji 
Mieszkaniowej na 2009 rok.

- przyjęcie planu pracy Komisji 
Finansowo - Gospodarczej na 2009 
rok.

Przewiduje się również dyskusję 
nad lokalizacją elektrowni wiatro-
wych w gminie Nowogard, a Koali-
cyjny Klub Samorządowy poinfor-
muje o swoim programie do końca 
kadencji.

Po wyczerpaniu przedstawionych 
wyżej punktów porządku obrad roz-
pocznie się utajniona część Sesji  - o 
sprawie piszemy na stronie 1.

Opr. LMM

Spotykamy się w środę
Spotykamy się jak zwykle w środę 11.03.2009 r. o godz.17.oo w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej. Kolejne tematy związane z naszymi nauczycielami, z 
nami – ich uczniami i naszym miastem. Polska historia Nowogardu, to historia 
zapisana na fotografiach od 1945 r. do chwili obecnej. Zabiegani z tysiącami 
problemów często nie mamy czasu dla siebie. Dlatego umożliwiam ukazanie 
dziejów naszego miasta i ich mieszkańców w pigułce – telegraficznym skrócie. 
Jeszcze raz powrócą nasi bliscy i znajomi, którzy odeszli. Pamięć przywróci nas 
samych do lat naszej młodości. Pionierskich lat odbudowy miasta. Warto tych 
parę chwil zafundować sobie dla relaksu i uzupełnienia współczesnej historii, 
która dzieje się w naszej obecności. Serdecznie zapraszam każdego z Was: 
moich znajomych, przyjaciół, koleżanek, kolegów, pedagogów i wszystkich 
tych, którzy dobrze życzą naszemu miastu. Kłaniam się wraz zaproszeniem 
burmistrzom i radnym. 

Franciszek Karolewski

Chrześcijańskie Centrum Pomocy 
Agenda Zboru Kościoła Ewangelicznych 
Chrześcijan w Nowogardzie, 
ul.700 – lecia 14  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich
Czwartek – 12 marca od godz. 10:00 - 15:00
Piątek – 13 marca od 10.00 – 15.00:00 
Zapraszam do nowej siedziby przy ul. 700-lecia 14
z aktualnym skierowaniem z OPS i wpisaną ilością osób w rodzinie.

Pastor Cezary Komisarz

Marzec w kościele 
pw.  WNMP

- W piątki nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej – dzieci zapraszamy na 
godz. 17.00; dla dorosłych po mszy 
św. wieczornej, a dla młodzieży o 
godz. 19.00. Zapraszamy do udziału 
w tym wielkopostnym nabożeństwie. 
Jan Paweł II już jako kapłan odpra-
wiał Drogę Krzyżową każdego dnia w 
Wielkim Poście i we wszystkie piątki 
w ciągu roku. Można także indywi-
dualnie odprawiać Drogę Krzyżową 
w wybrane dni - wystarczy wziąć 
rozważania i wędrować od stacji do 
stacji  w naszym kościele.

- Przygotowania do ingresu 
Ingres nowego ks. Arcybiskupa 

Metropolity Szczecińsko-Kamień-
skiego do bazyliki katedralnej pw. 

św. Jakuba Apostoła w Szczecinie 
odbędzie się 4 kwietnia br. – w sobotę 
przed Niedzielą Palmową o godzinie 
11.00

W ramach duchowego przygoto-
wania do tego wydarzenia w każdą 
kolejną niedzielę, pod koniec mszy 
świętej będziemy modlić się w in-
tencji nowego Arcybiskupa, naszej 
archidiecezji i księży biskupów.

- ukazał się nowy numer pisma 
„POSZUKIWANIA”. Polecamy arty-
kuły o nowym Metropolicie Szcze-
cińsko-Kamieńskim, „Kilka myśli o 
nawróceniu” i „Poszukiwanie Pana 
Boga w sieci”.

red 

Dlaczego nic się nie robi?
„Przyjechałam do Nowogardu  w 

1948 roku. –  mówi nasza czytelnicz-
ka – Pamiętam wtedy jezioro wyle-
wało aż pod mury.  Pracowaliśmy 
tu w czynie społecznym, sadziliśmy 
drzewa. Dlatego nie podoba mi się 
to, co teraz się nad jeziorem dzieje. 
Szłam ostatnio z prawnuczką, tą 
ścieżką pod murami. Wyznaczono 
tam trasę rowerową od strony jezio-
ra, a wiadomo, że każdy spaceruje 
od tej strony, szczególnie mamy 
z wózkami, ponieważ po drugiej 
stronie są po prostu wyboje. A  tu 
niestety, prowadzę małe dziecko i 

ciągle muszę uważać na przejeżdża-
jące rowery. Kilka razy dzwoniłam 
w tej sprawie do burmistrza, do 
gminy ale władze nie reagują. Poza 
tym, jeszcze parę lat temu, nad 
jeziorem był plac zabaw dla dzieci. 
Teraz nie zostało z niego nic. Dzieci 
nie mają się gdzie bawić.”

Pani Genowefa Sobczyńska, udzie-
la się aktywnie w Polskim Związku 
Emerytów i Rencistów. Teraz Panie 
przygotowują prace artystyczne, na 
obchody 700 – lecia Nowogardu.

Ewa Dziwisz
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Z okazji urodzin 
przesyłamy życzenia: 

miłości, zdrowia 
i marzeń spełnienia. 

Wszystkiego co 
w życiu ważne i drogie, 

wszystkiego co cieszy dzisiaj 
życzymy kochanej 

Marcie Gliwce 
  Ada, Aga, Asia, 
  Marzena i Karolina

ŻYCZeNIa

Uwaga – Konkurs!
Napisz limeryk na 700-lecie Nowogardu
Organizator: Zastępca Burmistrza Nowogardu
Termin:  od 20 lutego 2009r. do 23 marca 2009r.
Cel: Wybranie najpiękniejszych limeryków o Nowogardzie  z okazji 700-

lecia nadania praw miejskich miastu Nowogard promującego jubileusz, wy-
łonienie ciekawych prac uczniów, którzy przejawiają zainteresowania poety-
ckie, pobudzenie do autentycznej, oryginalnej własnej twórczości

Limeryk: krótki, żartobliwy wiersz oparty na groteskowym dowcipie, ma-
jący charakter igraszki słownej, związany z nazwą miejscowości.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter gminny i jest adresowany do wszystkich osób, 

które mają chęć wziąć udział w konkursie (nie ma ograniczeń wiekowych)
2. Uczestnik konkursu może dostarczyć do 5 limeryków
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wybranych przez 

Komisję Konkursową limeryków do celów popularyzatorskich i promocyj-
nych jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich. 

4. Każdy limeryk należy czytelnie opisać. Opis powinien zawierać:
• imię i nazwisko autora
• telefon kontaktowy, adres zamieszkania
Do projektu należy załączyć Zgodę przedstawiciela ustawowego na udział 

w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu). 
5. Limeryki wraz z wypełnionym załącznikiem należy składać w siedzibie 

Organizatora: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 No-
wogard, w pok. 5 lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 
23 marca 2009r. Limeryki konkursowe powinny znajdować się w kopertach 
z napisem: „Konkurs na najpiękniejszy limeryk o Nowogardzie”.     

6. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny 
prac. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej .

7. Za najlepsze limeryki Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczo-
we.

8. Wyróżnione limeryki sygnowane nazwiskiem i imieniem autora zosta-
ną wydane w formie tomiku wierszy.

9. Informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu  Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 091 39 26 245 w 
godz. 8.00-15.00. 

Co to jest limeryk ? 
Limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny utwór poetycki 

obowiązkowo napisany w sposób następujący: 
- Spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze oraz ostatni rymują się i 

mają jednakową liczbę sylab akcentowanych.  
- Wersy trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy w układzie aabba) i 

również mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, jednak liczba ta jest 
mniejsza (zwykle o jeden) niż w przypadku pozostałych wersów.  

- Układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi spe-
cyficzny rytm (inny dla dłuższych i dla krótszych linijek). Powinno to być 
zauważalne przy recytacji.  

- Na końcu pierwszego wersu zwykle występuje nazwa własna, najczęściej 
geograficzna.  

Oto próbka – moich (nieudolnych niestety) limeryków:

Z siedmiuset lat Nowogarda
Opiewanych przez barda, 
Podkreślić wypada
Iż najlepsza dekada
Była za czasów Gierka Edwarda
***
Niech nowogardzianka 
nie żałuje wianka

   by promować w świecie
   nasze siedemsetlecie 
  Taki jest pomysł Franka
Miłej zabawy!

LMM

SKARGA
Publikujemy treść skargi na panią Mirosławę Przybyłek – Dyrektora 

NDK jaka wpłynęła do Burmistrza Nowogardu i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w dniu 5 grudnia 2008 roku Zasadność zarzutów ocenią radni 
podczas czwartkowej Sesji Rady Miejskiej.

My niżej podpisani rodzice dzieci biorących udział w zajęciach prowadzo-
nych przez Nowogardzki Dom Kultury składamy skargę na dyrektor MDK 
— panią Mirosławę Przybytek. Jesteśmy zbulwersowani jej zachowaniem w 
stosunku do naszych dzieci, które nie ma nic wspólnego ze standardami, któ-
re powinna spełniać osoba pracująca z dziećmi. Jesteśmy też zbulwersowani 
skandaliczną atmosferą wytworzoną wokół przygotowań do widowiska 
mikołajkowego, w którym mają brać udział nasze dzieci.

Zapisaliśmy nasze dzieci do NDK po to, aby mogły się bawić nauką śpiewu, 
tańca, itp. Uważamy, że udział w zajęciach wcale nie ma z nich zrobić pro-
fesjonalistów. Zwłaszcza gdy chodzi o dzieci najmłodsze - nawet 4-letnie. 
Przede wszystkim ma to być dla nich przyjemność i zabawa. A tu zamiast 
zabawy jest ciężka robota. Od kilku dni codziennie są kilkugodzinne próby 
do przedstawienia. Nasze dzieci muszą długo siedzieć i czekać na swoją kolej 
wyjścia na scenę. Są zmęczone po całym dniu, zmęczone codziennymi pró-
bami.

Pani dyrektor Przybytek chyba tego nie rozumie gdy krzyczy na dzie-
ci, że nierówno tańczą, że się nie starają. Straszy też dzieci, że jak się nie 
będą starać, to nie wystąpią w przedstawieniu. Robi to podniesionym gło-
sem podczas prób na sali widowiskowej, w obecności wielu innych dzie-
ci. Powoduje to często łzy tych najmłodszych, które nie rozumieją dla-
czego są tak traktowane chociaż starają się najlepiej jak mogą. Dla nas, 
rodziców, wcale nie jest ważne, czy dzieci tańczą równo, czy nie. Ważne 
jest, żebyśmy po prostu mogli zobaczyć je na scenie. Żeby mogły się cie-
szyć samą radością z występowania dla siebie i dla nas. A tu chodzi chy-
ba tylko o to, że najważniejsza jest pani dyrektor i to czy jej się podoba, 
czy nie. Następną rzeczą, której nie możemy zrozumieć jest to, że kilka 
razy zmuszeni jesteśmy płacić za to samo. Płacimy za udział dzieci w za-
jęciach, płacimy za wykonanie strojów na przedstawienie i do tego musi-
my jeszcze płacić za wstęp na występy naszych dzieci. A przecież z gminy 
idą duże pieniądze na dom kultury - też z naszych podatków. Gdzie tu jest 
sens tego wszystkiego? Nasze dzieci będą występować w poniedziałek i wto-
rek po dwa razy dziennie dla szkół i przedszkoli. A uczniowie będą musieli 
płacić po 5 zł po to, żeby je móc oglądać. Pytamy na co idą te pieniądze? Kto 
jest taki zachłanny? 

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, prosimy żeby Panowie interwe-
niowali w tych sprawach. Prosimy o odczytanie skargi na sesji Rady Miej-
skiej. Chcemy, żeby dom kultury był miejscem do którego i nasze dzieci i 
my przychodzimy z radością. A nie miejscem, gdzie w taki niepedagogiczny 
sposób traktuje się dzieci i jeszcze karze się za to płacić ich rodzicom.

Podpisy pod skargą 
Opr.LMM

 W kinie „Orzeł”

  PIORUN
 
Familijna animacja, 
komedia, USA 2008, 
96 min. 
12 zł, od lat b.o.

10.03.2009 godz. 16.30
11.03.2009 godz. 16.30
12.03.2009 godz. 16.30
15.03.2009 godz. 16.00
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. wykształcenie wyższe
2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata dzia-

łalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na wskazanym stanowisku
3. zdolność planowania i myślenia strategicznego 
4. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel, Power Point 
5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
7. posiada obywatelstwo polskie jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem 

innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej

8. kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka 
polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej 

9. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami
10. umiejętność zarządzania personelem 
11. samodzielność, dyspozycyjność oraz kreatywność 
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorzą-

dzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Prawo działalności gospodar-
czej, ustawy o finansach publicznych

2. szkolenia z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi z fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej,

3. dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
4. prawo jazdy kategorii B
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych w tym przygotowywa-

nie materiałów i działań zmierzających do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Nowogard na lata 2007-2015

2. opracowywanie rocznych planów rozwoju Gminy i przedkładanie ich Burmistrzowi
3. pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania
4. opracowywanie zagadnień z zakresu celu partnerstwa publiczno-prywatnego
5. działania w zakresie pozyskiwania inwestorów
6. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
7. nadzór nad prowadzoną ewidencją przedsiębiorców
8. nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów al-

koholowych
9. podejmowanie działań związanych z promocją gminy i rozwojem turystyki 
10. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub potwierdzających prowadzenie 

działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww stanowisku
6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśl-

ne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  
8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pra-

cy na wskazanym stanowisku 
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pra-
cownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”

10. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 16 marca 2009r. do 
godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: 
„nabór na stanowisko kierownika wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy” w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania 
dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpa-
trywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Dagmara Piasecka  nr tel. 
(091)3926204

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 4.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na 

test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną 
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz 
na tablicy ogłoszeń.

Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kan-
dydata/tki  na czas określony a następnie  na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Druga młodość!
Średnia naszego wieku jest różna, ale prawie każdy z nas ma za sobą 10% 

z siedmiuset lat jakie minęły od nadania Nowogardowi praw miejskich.

Ze swoją wiedzą i doświadczeniem 
pragniemy uczestniczyć w jubileuszo-
wych obchodach 700 –lecia miasta 
jako Rejonowy Oddział Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, któremu mam zaszczyt 
przewodniczyć.

Przez lata działalności zdobyliśmy 
wiele laurów w skali gminy, powiatu, 
województwa i kraju. Nasi człon-
kowie śpiewają, tańczą, wykonują 
wspaniałe rękodzieła, uczestniczą 
w wycieczkach. Wszyscy tryskają 
werwą, humorem i są żądni nowych 
wrażeń.

Kochamy i jesteśmy kochani, da-
jemy szczęście otoczeniu i otrzymu-
jemy w zamian to samo. Tylko przez 
pomieszczenie „Klubu Srebrnego 
Włosa” w 2008 roku przewinęło się 
3 136 osób. Aktywny sposób życia 
to panaceum na długowieczność, na 
radosne dni jesieni życia.

Mogłabym przytaczać wiele przy-
kładów i faktów, ale radość naszego 
życia nie pozwala na zanudzanie 
cyframi i statystyką  - one zajmują 
już dwa grube tomy kroniki. Wy-
mienianie zasług poszczególnych 
członków  wypełniłoby całą objętość 
ulubionego przez nas „Dziennika 
Nowogardzkiego”. Dzięki tej lokalnej 

gazecie społeczeństwo dowiaduje się 
o naszej pracy. Cieszymy się jeżeli 
jesteśmy docenieni, smuci nas kiedy 
się o nas nie pamięta.

Wśród nas są nauczyciele i przekrój 
wszystkich zawodów, które miały 
wpływ na wychowywanie wielu po-
koleń nowogardzian.

Tak to już w życiu bywa, że Ci 
którzy są dzisiaj młodzi już niedługo 
zastąpią nas – tak bowiem toczy się 
koło historii. W czasie naszej działal-
ności odeszło na drugą stronę cienia 
wiele wspaniałych postaci, ludzi za-
służonych dla Ziemi Nowogardzkiej, 
pionierów budujących to miasto, 
które dzisiaj napawa nas dumą.

Mamy pełną dokumentację naszej 
działalności zapisaną w kronikach, 
mamy dyplomy i szereg nagród 
– cały nasz dorobek zaprezentujemy 
na wystawie w  Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w dniach 16 – 18 marca. 
Zapraszam do jej obejrzenia – prze-
konacie się Państwo, że powiedzenie  
„W jedności siła” nie jest sloganem. 
My doświadczamy tego na co dzień 
realizując dewizę integracyjną – „Sta-
rzy z młodymi, młodzi ze starymi”.

Alina Ochman
 foto F. Karolewski
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W obiektywie Jana korneluka  - Już przyleciały żurawie

PANIE Z NOWOGARDU I OKOLIC
SAMORZĄDOWA FUNDACJA OPIEKI MEDYCZNEJ 

ZDROWIE W NOWOGARDZIE 
PRZY UDZIALE 

CENTRUM RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI  
OBRAZOWEJ SZCZECIN-ZDROJE

ORGANIZUJE TRWAJACE DO KOŃCA ROKU
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

DLA KOBIET W WIEKU 50-69 LAT

OFERTA SKŁADA SIĘ Z KOMPLEKSOWEJ PORADY: 
 - BADANIE MAMOGRAFICZNE PIERSI, 
 - WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA LEKARSKA
NAJBLIŻSZY TERMIN WYJAZDU 21 MARCA 2009 r. 
Panie zainteresowane badaniem po zarejestrowaniu zostaną dowiezio-

ne bezpłatnie do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej miesz-
czącego się w Szczecin Zdrojach.

W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE 

PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE DO WYPEŁNIE-

NIA ANKIET
Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji prowadzo-

nej przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 
godzinach od 8.30 do 14.00 tel. 091 39 21356 i Lidię Bogus od 14.00 do 
18.00 tel. 0505393636

Dobrowolna wpłata 5 zł na cele statutowe fundacji.
Prezes Fundacji 

Lidia Bogus

Za prąd zapłacisz na poczcie
Jeśli nie lubisz spacerów, to nie zakładaj licznika na tzw. 

„kartę”.
Posiadacze energomatów na kartę 

od kilku tygodni nie mogą dokony-
wać opłat za prąd w nowogardzkiej 
siedzibie ENEI. Do niedawna, aby 
uruchomić licznik „na kartę” trzeba 
było wykupić kod w siedzibie ENEI, 
mieszczącej się przy ul. Wojska Pol-
skiego. Po dokonanej tam opłacie 
można było wrócić do domu, „wbić” 
cyferki w licznikową klawiaturę i 
czekać aż wyczerpie się limit wyku-
pionej usługi.

Teraz sprawa jest bardziej skom-
plikowana. Najpierw – tak jak kie-
dyś - należy udać się do siedziby 
ENEI. Nie dokonamy 
tam jednak opłaty. 
Otrzymamy nato-
miast kwitek i zale-
cenie udania się na 
pocztę, lub do banku 
by tam zapłacić za 
usługę. Po wpłaceniu 
odpowiedniej kwoty 
musimy wrócić do 
siedziby firmy. Do-
piero wtedy otrzyma-
my kod, potrzebny 

do uruchomienia licznika.
- W regionie zlikwidowano kilka 

kas. Nowogard jest tylko jednym z 
takich miast. To odgórne zarządzenie 
poznańskiej centrali, do którego mu-
simy się stosować. Chodzi pewnie o 
oszczędności – tłumaczy Małgorzata 
Rutkowska, pracownik ENEI.

Na czym mają polegać te oszczęd-
ności skoro stanowisko pracy nadal 
istnieje? Być może oszczędzać zaczną 
także klienci ENEI. Oszczędzać na 
chodzeniu, rezygnując z jej liczni-
ków.

man
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE 

NA SPORTOWO W ZSP
05.03.09r. Odbył się turniej o Mistrzostwo miasta Nowogard w koszyków-

ce chłopców pomiędzy ZSP a LO nr1. Wynik meczu 52:34 dla LO nr1. Naszą 
szkolę reprezentowali  następujący zawodnicy:

1. Adam Mościński – 12pkt.
2. Mateusz Jeż – 5pkt.
3. Kryspin Krzywański – 9pkt.
4. Mateusz Nowak – 3pkt.
5. Arkadiusz Wojciechowski – 4pkt.
6. Przemysław Skorupa – 1pkt.
7. Marcin Szymera.
8. Hubert Winnicki.
9. Jarosław Pabisiak.
10. Michał Kowalczyk.
11. Patryk Szatkowski.
W tym spotkaniu ponieśliśmy porażkę, lecz mamy nadzieję, że następnym 

razem wygramy.

KĄCIK KULINARNY:

Pstrąg w zielonym majonezie:
• 1 duży pstrąg
• 1 szklanka korzennego wywaru(po dwa ziarna ziela angielskiego, jałow-

ca, pieprzu i Gożdzików oraz listek laurowy).
• Sok z ćwiartki cytryny lub ½  łyżeczki octu winnego.
• ½ szklanki wody
• 1/3 szklanki majonezu
• 1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki
• Liście sałaty

Sposób przyrządzenia:
Rybę oskrobać  z łusek, oprawić, umyć, pokroić w dzwonka, skropić so-

kiem z cytryny lub octem winnym. Przygotować roztwór z wody i przypraw 
korzennych, posolić go, wlać do rondla i doprowadzić do wrzenia. Do wrzą-
cego wywaru włożyć rybę i gotować na bardzo małym ogniu przez 8 minut. 
Wyjąć  cedzakową łyżką i ostudzić. Ułożyć rybę na liściach sałaty i polać 
majonezem wymieszanym z posiekaną natką pietruszki.

SMACZNEGO !!!

UŚMIECHNIJ SIĘ ;)
Na historii pani zawołała Karola do odpowiedzi:
- W którym roku rozpoczęła się II wojna światowa?
- W 1939 - odpowiedział Karol.
- Kto ją wywołał?
- Adolf Hitler.
- Ilu ludzi zginęło?
- Naukowcy tego nie stwierdzili.
Na drugi dzień Bartek pyta Karola:
- O co pani Cię wczoraj pytała?
- Zapamiętaj odpowiedzi: 
- Na pierwsze pytanie odpowiedz - 1939, na drugie - Adolf Hitler, a na 

trzecie - naukowcy tego nie stwierdzili.

Na następnej historii pani wyrwała Bartka do odpowiedzi:
- W którym roku się urodziłeś?
- W 1939 - odpowiada pewny siebie Bartek.
- Kto jest Twoim ojcem?
- Adolf Hitler.
- Bartek, czy Ty masz mózg?! - pyta zdenerwowana pani.
- Naukowcy tego nie stwierdzili.

HOROSKOP
Wodnik  (20.I - 18.II)  Ten tydzień przyniesie wiele nieoczekiwanych zda-

rzeń. Niektóre mogą być dla Ciebie szczególnie ważne. Nie przegap tego, co 
jest dla Ciebie najważniejsze. Zwróć uwagę na starania osoby szczególnie Ci 
przychylnej. Możesz w niej znaleźć nieoczekiwanego sojusznika. 

Ryby  (19.II - 20.III)  W tym tygodniu czeka Cię emocjonalna huśtawka. 
Określ jasno swoje uczuciowe priorytety i trzymaj się ich konsekwentnie. 
Sytuacja wyjaśni się już za kilka dni i wszyscy będą zadowoleni. W finansach 
możliwa poprawa sytuacji pod koniec tygodnia. 

Baran  (21.III - 20.IV) To dobry okres dla Twojego życia uczuciowego. 
Nie hamuj zbytnio swoich emocji - szczególnie tych pozytywnych. Pozwól 
aby Twoje uczucia do osoby którą kochasz odżyły ze zdwojoną siłą. Może to 
mieć pozytywne skutki dla Ciebie. 

Byk  (21.IV - 21.V) Każdy jest kowalem własnego losu. Każda nasza decy-
zja ma wpływ na naszą przyszłość. Zachowaj rozwagę i trzymaj się z daleka 
od fałszywych przyjaciół. Nie słuchaj bezkrytycznie wszystkiego co mówią 
Ci inni - dobrze przemyśl każdą decyzję.

Bliźnięta  (22.V - 20.VI) Nie daj się sprowokować! Zachowaj zimną krew 
nawet w najbardziej stresującej sytuacji. W dłuższym okresie czasu będzie to 
miało lepszy skutek niż przesadne okazywanie negatywnych emocji. Szcze-
gólnie jeśli dotyczy to osób, które mogą mieć duży wpływ na Twoje życie. 

Rak  (21.VI - 22.VII)  Najbliższy tydzień jest dobry na inwestycje. Jednak 
przemyśl dokładnie swoje decyzje - będą skutkować przez długi czas. Pod 
koniec tygodnia możliwe niewielkie problemy zdrowotne, ale nie powinno 
to być nic poważnego. 

Lew  (23.VII - 22.VIII) Nie wpadaj w panikę - niewielkie opóźnienie to 
nie koniec świata. Zainteresowane osoby na pewno Ci to wybaczą. Zresztą 
- przecież odrobisz zaległości błyskawicznie. 

Panna  (23.VIII - 22.IX) Możliwa zmiana pracy albo awans oraz zastrzyk 
finansowy. Wynagrodź swoim bliskim te dni, w których praca była dla Cie-
bie najważniejsza. Nie pozwól im myśleć, że ich zaniedbujesz. Troska o Wa-
sze wzajemne relacje jest bardzo wskazana. 

Waga  (23.IX - 23.X) Trochę więcej optymizmu! W tym tygodniu gwiazdy 
generalnie będą Ci sprzyjały. Może to moment, w którym fortuna się od-
wróci i przyniesie lepsze chwile. Życie masz jedno, więc nie marnuj go na 
rozpamiętywanie straconych szans. 

Skorpion  (24.X - 21.XI) Ciesz się życiem. Nie szukaj w ludziach wad, lecz 
zalety. Nie bądź pesymistą - każdy problem można jakoś rozwiązać. Pamię-
taj również o tym, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

Strzelec  (22.XI - 21.XII) Za dużo czasu spędzasz przed telewizorem. Daj 
odpocząć swoim oczom. Lepiej spędź trochę czasu na powietrzu razem z 
przyjaciółmi. Może spacer albo wypad do lasu? Poświęć dużo czasu na re-
laks i nie forsuj się zbytnio. 

Koziorożec  (22.XII - 19.I) Pieniądze szczęścia nie dają - ale dają poczucie 
bezpieczeństwa. Nie zaniedbuj finansów, bo może Cię to wpędzić w kłopoty. 
Nie popadaj jednak w skrajności. Zadbaj o najbliższych i daj im to, czego 
potrzebują. Będzie to dla nich szczególnie ważne.
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Dobrej, ul. Traugutta. Cena �0 
tys. zł. Tel. 091 �9 2� 0��.  

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu. Tel. 69� ��0 �2�.

• Sprzedam kawalerkę po remoncie 
w Nowogardzie, bezczynszową. 
510 557 204, 607 289 586.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową 
ul. Bema. Tel. 665 359 497.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, częś-
ciowo umeblowane, cena 225 tys. z 
możliwością kupna garażu. Tel. 880 
34 17 34.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 
przy ul. Asnyka ok. 60 arów z moż-
liwością przekształcenia na budow-
laną. Cena do uzgodnienia. Tel. 667 
986 801.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na os. Bema, 41,7 m kw, wysoki stan-
dard, umeblowane. Tel. 888 354 287.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie, 3 pokojowe, 83 m 
kw. Tel. 091 39 25 858.

• Sprzedam mieszkanie na strychu, 
nowe budownictwo, blok „Wiejska”, 
41 m kw, niski czynsz, 2 pokoje, włas-
ne ogrzewanie gazowe, cena 140 tys. 
zł. Tel. 660 424 989.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe na dłuższy okres czasu. Tel. 
660 143 170.

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m kw, II 
piętro. Tel. 091 39 23 209.

• Nowogard – okolice, dom na kolo-
nii wsi przy lesie sosnowym z 15 ha 
działką, 399.000. 502 103 432.

• Jenikowo – segment domu 120 m kw 
z dz. 500 m kw, 28.000. 501 307 666.

• Ziemię rolną kilka hektarów sprze-
dam. 889 133 882.

• Na wyjeździe z miasta 1,5 ha ziemi 
po 9 zł/  m kw. 725 899 426.

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 
601 690 539.

• Do wynajęcia garaż murowany przy 
ul. Zamkowej. Tel. 0693 700 073.

• SPrZeDam kaWalerkĘ Na Ul. 
Bema, BeZCZYNSZOWa, PO re-
mONCIe, UmeBlOWaNa. Tel. 
��� 9�6 1�9. PIlNe.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 
66.

• Inwest Dom Sp. z o.o. w Nowogar-
dzie posiada do sprzedaży mieszka-
nia w nowobudowanych budynkach 
wielorodzinnych we Wrzosowie gm. 
Kamień Pomorski – 2 km od morza 
w kierunku Dziwnówka o pow. od 
25 – 53 m kw. Cena 1 m kw – 3800 zł 
brutto. Termin przekazania do użyt-
ku – grudzień 2009. Tel. 091 579 26 
42, www. inwestdom.com.

• Wynajmę dom wolnostojący na ul. 
Boh. Warszawy 75, dwukondyg-
nacyjny z osobnym wejściem oraz 
mediami. Tel. 0602 159 015 lub 0600 
045 151.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 
12.2004, 120800km,1 właściciel, 
nowe: kompl. rozrząd, klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, olej i filtry, 
cena 42100 zł, tel 605 522 340.

• Sprzedam Opel kadett w całości lub 
na części. Tel. 668 316 103.

• Sprzedam części Mercedes 124 i 190. 
667 146 793.

• Sprzedam Ford Ka, 1997 r., 1,3, wspo-
maganie kierownicy, cena 4500 zł do 
uzgodnienia. Tel. 601 87 07 98.

• Sprzedam Ford Focus kombi, 18 
TDDI, 2000 r., cena 16500 zł do 
uzgodnienia. Tel. 663 603 825.

• Sprzedam 4 opony używane w do-
brym stanie 14’’. Tel. 091 39 21 538.

rOlNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. 
Tel. 091 39 18 316, 0513 407 233.

• Sprzedam ziemniaki jadal-
ne odmian Irga i Bryza. Tel. 
�9� 29� 6��.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto 
jare, siewne. Tel. 602 267 382, 606 26 
18 50.

• Sprzedam ciągnik 385 Ursus oraz 
siewnik do zboża „Poznaniak” i łubin 
słodki. Tel. 668 316 103.

• Sprzedam piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286, 091 39 21 070.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam sadzonki - orzech laskowy 
13 zł. Tel. 785 714 251.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Olcho-
wo 62 przy CPN. Tel. 091 39 21 691.

• Sprzedam MTZ z przednim napędem 
i presę Klaas mała kostka. Tel. 695 02 
60 23.

• Jaja przepiórcze z własnej hodow-
li. Nowogard, ul. Polna �. Tel. 091 
�92 �� ��, �0� ��0 �00.

USŁUGI

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 �9 

22 ���, 0��� �9 22 �0.

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 �9 2� 969, 069� 
�1� ��1.

• DYWaNOPraNIe. 060� ��� 1��.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
060� �16 ��1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 060� 
��� 1��.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 060� ��� 1��.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 60� ��� 1��.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona �. 
091 �9 20� 1�.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
�0� 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•  Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575. 

• BrUk – lIN – usługi brukarskie oraz 
ogólnobudowlane. Robert Kaźmie-
rowski. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.pl.

• „DUr-DaCH” – pokrycia i re-
monty dachów. Tel. 691 621 141, 
880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• Piekę ciasta na zamówienie. �0� �� 
29 10.

•  Usługi hydrauliczne tel. 
600 ��2 21�, 091 �9 �9 109.  

• Pokrycia dachowe. 696 07 07 08.

• Docieplenia, regipsy, inne prace. 696 
07 07 08.

• mIX remONTOWO – BUDOWla-
NY – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �1� ��9.

• USŁUGI elekTrYCZNe. Tel. 
60� 0�� �96.

• Kompleksowe remonty wykoń-
czeniowe, dachy. Tel. 603 621 714, 
697 612 803, 784 188 147.

• Usługi transportowe, przeprowadz-
ki; wnoszenie – znoszenie. Tel. 696 
138 406.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, 
blacha, dachówka. Tel. 785 562 104.

• Pogotowie komputerowe, pomoc w 
obsłudze, itp. Tel. 516 64 79 23.

• Usługi ogólnobudowlane, docie-
planie budynków, malowanie ze-

wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 600 626 268.

• Drewno opałowe sprzedam, sosna 
oflisy pocięte w klocki, cena 300 zł za 
przyczepę. Tel. 514 740 538.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 �9 �2 ���, 69� 0�� ��0.

• TIPSY TaNIO – ŻelOWe. Tel. 601 
��0 2��.

• Pisanie prac, przepisywanie na kom-
puterze. Tel. 601 580 277.

• Rozliczenie roczne (PIT, ryczałt, ab-
olicja). Zwrot niektórych materiałów 
budowlanych, itp. Tel. 601 580 277.

• Korepetycje (j. polski, ekonomia, 
makro i mikroekonomia, rachunko-
wość, statystyka, ekonometria). Tel. 
601 580 277.

• TIPSY GraTIS HeNNa BrWI. 69� 
�0� �91.

• kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika i 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków. Szybko i solidnie. Tel. 
609 60� 621, 60� 16�, 6��.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 091 39 21 373, 
091 39 27 122. 

•  maszkowo-praca. Zatrudnię oso-
by do pracy na fermie norek. Tel. 
601 �20 ��0. 

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Kelnerki, do kuchni, pokojówki do 
pracy na sezon, Pobierowo, nocleg, 
wyżywienie. Tel. 091 386 44 62, 505 
06 80 32.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kos-
metycznym osobę z doświadcze-
niem, studentkę szkoły kosmetycz-
nej. Tel. 606 402 543.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
665 324 710.

• Pomogę starszym osobom (np. przy 
rąbaniu drewna, itp.); potrzebuję lo-
dówki. Tel. 885 735 241.

INNe

• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-
wek@vp.pl

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
60� ��6 90�.

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego tel. 091 �1� �2 6�, 60� 
�9 9� �6. 

• VaIllaNT – części zamienne do 
pieców gazowych c.o. różne, nowe 
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

reklama

i używane, pompy, czujki na-
grzewnice. Tel. 0691 6�6 ��2.

• PIeCe gazowe c.o. Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda /dwufunkcyjne/ cena 
1200 zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
691 6�6 ��2.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, 
kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaIllaNT, wersja świeczkowa ��0 
zł mało używane, gwarancja ser-
wisowa. 691 6�6 ��2.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd ��0 V, 
małe gabaryty, moc 1�-21 kW, 
ekonomiczne, idealne do domku, 
warsztatu, baru, pubu, cena 1�0 
zł. �90 ��0 �20.

•  Owczarki niemieckie, szczenięta 4-
miesięczne, po rodowodowych ro-
dzicach, pieski i suczki oraz 10-mie-
sięczne z rodowodem sprzedam. Tel. 
091 39 21 828. 

• Sprzedam Yorki – suczka i pies. Tel. 
509 389 624, 509 389 669.

• Kupię betoniarkę 250 l. Tel. 694 754 
396.

• Kupię namiot ogrodowy na działkę. 
Tel. 091 39 25 227, 600 583 284.

• Sprzedaż drewna opałowego 
– olcha, sosna, odpady tartaczne. 
Transport. Tel. �09 9�0 161.

• Sprzedam cegłę czerwoną. Sąpolnica 
10.

• Zginęły dwie suki rasy owczarek nie-
miecki maści czarnopodpalanej. Oso-
by posiadające jakąkolwiek informację 
na ich temat proszę o kontakt. 0600 
045 151. 

reklama

reklama

Agencyjna rudera 
Kiedyś hodowano w niej tysiąc owiec. Dziś powoli ulega zawaleniu i swym wyglądem masakruje estetykę 

wioski. 

Chodzi o byłą owczarnię w Wierzbięcinie. Budynek 
położony przy drodze do Dobrej i stadionie Olimpii jest 
w opłakanym stanie. W pobliżu często bawi się mnóstwo 
dzieci, które często zapuszczają się wewnątrz ruiny.

- Pamiętam czasy świetności tego budynku. Dziś aż 
prosi się o jego rozbiórkę. Blisko stodoły jest boisko i 
często wpada tam piłka. Dzieci chcą ją wyciągnąć, więc 
wbiegają na niebezpieczny teren. Oby problem nie poja-
wił się dopiero, gdy jakiemuś dziecku na głowę spadnie 
cegła – mówi Roman Golema, którego rodzina mieszka 
w sąsiedztwie stodoły.

Działka, na której leży (nr 229/2) jest własnością 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Zapytaliśmy admini-
stratora, co zamiera zrobić w tej sprawie. Kiedyś była 
wyceniona i przeznaczona do sprzedaży. W Agencji 
obiecano zająć się sprawą rudery. Właściciel nie wyklu-
cza przeprowadzenia rozbiórki. 

Jeżeli Agencja nie podejmie działań rozbiórkowych 

sprawą powinni zainteresować się radni. O sprawie na-
leżałoby powiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego.

man, foto J. Korneluk
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 �920���, 091 �9 2� 2�2 
 tel.kom. 600 ��6 �6�

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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ROZKŁAD JAZDY busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSY OD PONIeDZIaŁkU DO SOBOTY:
Trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), �.00(1-6), �.2�(7), �.�0(7), �.��(1-6), �.00(1-6), �.20 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.�0(D), 11.2�(1-6), 11.�0(7), 12.10(D), 
12.�0(7),12.�0(7), 12.��(1-6), 1�.2�(D), 1�.�0(D), 1�.0�(D), 1�.20(D), 
1�.��(1-6), 16.��(D), 16.�0(1-6),1�.�0(D), 1�.�0(D), 1�.��(D), 
19.1�(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.�0(1-6), �.20(1-6), �.��(1-6), �.00(1-6), 
�.�0(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.��(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 12.0�(1-6), 12.20(D), 1�.00(7), 1�.��(DR), 1�.10(7), 1�.20(7), 
1�.�0(1-6),1�.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 1�.0�(1-6), 1�.2�(1-6), 
1�.00(DR), 1�.0�(D), 1�.�0(D), 19.00(D), 19.2�(D), 19.�0(1-6), 20.1�(D), 
21.�0(1-6)

Objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

Informacja PkS 
091 �9-21-��� lub 091 �6-9�-�1�

Nowogard 05.03.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Elektromonter
2. ślusarz-spawacz
3. Stolarz
4. Spawacz.

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Kierowca C+E (Gryfice)    
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk,
recepcjonista, technolog żywienia, szef 
kuchni, pom.kuchenna 
(nad morzem i na Mazurach, zakwatero-
wanie) 
9. Fryzjer damski (Goleniów)
10.  Specjalista ds. kadr i płac (Goleniów)
11. Pracownik ds. logistyki (Goleniów)
12. Elektryk (Goleniów)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 22 16�

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

regularna linia meTrO        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), �.2�(FP), �.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.��(L2), 1�.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.��(FP), �.��(FP), 9.��(L1P), 10.��(L3), 1�.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.��(L1P), 1�.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1110-12.0�.2009 r. 

Olimpia wygrywa!
Błękitni Trzygłów - Olimpia Nowogard 2:6 (0:3)

Orliki w grze
W minioną sobotę w  hali sportowej w Świerznie rozegrany został Halowy 

Turniej Piłki Nożnej Orlików. Zespół Olimpii Nowogard zajął w nim drugie 
miejsce. 

Przegrany sparing
Pomorzanin Nowogard - Ina Goleniów (0:1)  0:2  

Pomorzanin zagrał w składzie: 
Krupski -Tomporowski, M. Miklas, T. 
Marszałek, Nieradka, K. Miklas (46’ 
Galus), Ł. Marszałek (80’ Mendyk), 
Skórniewski (65’ Gronowski), D. 
Gruszczyński (50’ Cyran), Stefański, 
Nosek.

W niedzielę 8 marca na nowo-
gardzkim  stadionie przy  ulicy  
Wojska Polskiego  po raz pierwszy 
przed własną publicznością w meczu  
kontrolnym pokazał się Pomorzanin 
podejmując IV ligową Inę Goleniów. 
Był to ważny mecz dla B. Stefańskie-
go, ponieważ grał przeciwko swoim 
niedawnym kolegom z drużyny.

Początek pojedynku obu zespołów 
był raczej wyrównany ale z minuty na 
minutę rosła przewaga Iny - goście 
coraz częściej  atakowali bramkę 
Krupskiego i tak w 20 minucie spot-
kania padła pierwsza bramka. Takim 
wynikiem zakończyła się pierwsza 
połowa. 

Druga część spotkania pokazała 
nasz zespół w lepszym świetle. W 

50 minucie bramkarz Iny atako-
wany przez Noska wybił piłkę tak 
niefortunnie że wpadła pod nogi 
Stefańskiego, niestety futbolówka nie 
trafiła nawet w światło bramki. Parę 
minut później goście wykonywali 
rzut rożny - zawodnik  Iny uprzedził 
Marszałka i strzałem  z główki poko-
nał Krupskiego. Goście podwyższyli 
wynik na 0:2.

Chwilę później Pomorzanin miał 
szansę zdobyć kontaktową bramkę. 
Nosek mijając obronę stworzył sy-
tuację sam na sam z bramkarzem, 
ale bramka nie padła. Po chwili padł  
strzał  z dystansu wykonany kolejny 
raz przez Noska ale i  tym razem 
nie udało się pokonać bramkarza 
przyjezdnych i mecz zakończył  się 
przegraną Pomorzanina 0:2.

Kolejnym  meczem  kontrolnym  
(ostatnim przed rozgrywkami) bę-
dzie spotkanie z Kluczevią Stargard 
w najbliższy  weekend.

Karolina Kubicka

Młodzi piłkarze Olimpii Nowogard I po 
trudnym początku (przegrana 1:0 z Gryfem) 
zdołali awansować do finału. W międzyczasie 
pokonali Koronę Świerzno 1:0, Iskrę Golcze-
wo 5:0 i Koronę Stuchowo 1:0 (półfinał). Mecz 
finałowy po niezwykle zaciętej grze wygrał Gryf 
Kamień Pomorski 2:0, zapewniając sobie I miej-
sce w turnieju. Druga drużyna Olimpii zajęła 
siódme miejsce wygrywając w karnych 2:1 z Isk-
rą Golczewo II. Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Bartłomiej Urbański (Olimpia No-
wogard), który został nagrodzony pamiątkową 
statuetką. Natomiast najlepszym bramkarzem 
okazał się zawodnik Korony Stuchowo. Olimpię 
Nowogard reprezentowali: Tomasz Skobyran-
da, Jarosław Iwan, Bartłomiej Urbański, Bar-
tłomiej Bielski, Karol Osakiewicz, Wiktor Ko-
strubiec, Kamil Fedak, Rafał Bąk, Piotr Mar-
cinkowski, Sebastian Kolarz, Gracjan Razik a 
także jedna zawodniczka Mariola Mrówka.

Podium turnieju:
1. Gryf Kamień Pomorski
2. Olimpia Nowogard I
3. Iskra Golczewo I

„Mimo braku czterech piłkarzy, których chciałem zabrać na turniej jestem 
zadowolony z postawy swoich zawodników. Kolejny raz pokazaliśmy się z do-
brej strony. Gratuluję Bartkowi, który swoją grą zasłużył na miano najlepsze-
go zawodnika turnieju.” – powiedział trener orlików, Gracjan Golema. 
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Olimpia wystąpiła w składzie: Pi-
skorz, Malinowski, D. Stachowiak, 
Garbat, Grzelak, Kubski, J. Kaczma-
rek, Wnuczyński, Waiss,  Kawa, M. 
Stachowiak.

Na zmiany wchodzili: Mazur, P. 
Nowak, Dudka, Solarski, Golema.  
Na tle Błękitnych (wicelider A-klasy) 
nasza drużyna wypadła bardzo do-
brze i odniosła pewne zwycięstwo. 
Zwłaszcza, że w tym meczu nasz 
zespół wystąpił w bardzo osłabio-
nym składzie, z różnych powodów 
nie grali: Nadzieja, Kuś, Kowalczyk, 
Górecki, Pędziwiatr, Szewc. Mimo 

to przez większą część meczu to 
nasz zespół posiadał wyraźną prze-
wagę i odniósł wysokie zwycięstwo. 
Bramki dla Olimpii zdobyli: Mariusz 
Stachowiak - 3 (26’, 35’, 49’), Dariusz 
Stachowiak - 1 (37’ karny), Daniel 
Kubski - 1 (60’) i Konrad Solarski - 1 
(85’).

Mariusz Stachowiak zdobyte w 
tym meczu bramki dedykuje swojej 
dziewczynie Paulinie, która w mi-
nioną sobotę obchodziła 18-te uro-
dziny.

Pozdrawiam  - Paweł Kaczmarek

W sobotę 7 lutego na sali  sportowej  
w Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie 
odbyła się  siódma kolejka Powiato-
wej Ligi Gimnazjalnej Koszykówki o 
Memoriał Artura Deca.

Jako pierwsi na parkiet wybiegli za-
wodnicy z miejscowego Gimnazjum 
nr1 i goście Gimnazjum nr1 z Gole-
niowa. Licznie zgromadzeni kibice 
mogli obejrzeć stojące na dobrym 
poziomie spotkanie. Gospodarze 
walczyli do  ostatnich sekund meczu, 
jednak w tym dniu zawodnicy z Go-
leniowa pokazali ze wynik  niezwykłą 
skuteczność trafiając do kosza zza 
linii  3 pkt aż sześciokrotnie. Liderami  
zespołu z Gimnazjum nr1 z Gole-
niowa byli  Mateusz Jachym  który 
zdobył 28 pkt oraz Sylwester Gajdel i 
Marcin Rozentalski. Wyróżniającymi 
się zawodnikami drużyny z Nowo-
gardu byli Paweł Jończyk, Wojciech 
Rafiński i Grzegorz Ławniczak.

W drugim spotkaniu zawodnicy  
z Gimnazjum nr 2 w Goleniowie 
pokonali  drużynę z Maszewa. Trener  
goleniowskiego gimnazjum spraw-
dził swoich wszystkich zawodników 
na parkiecie. W teamie z Maszewa 
głównym snajperem  został Paweł 
Sidorkiewicz,  który zdobył 13 pkt 
W trzecim meczu zawod-
nicy Gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie po raz ko-
lejny przekroczyli barierę 
100 pkt  gromiąc Gimna-
zjum  z Klinisk. Liderem  
w drużynie z Nowogardu 
zdobywając aż 77 pkt był 
Sebastian Staniczek. Także 
w tym spotkaniu zawod-
nicy wielokrotnie trafia-
li zza linii 6,25. Dawid 

Szewczuga trafiał czterokrotnie za 
3 pkt, a trzykrotnie Karol Babiński. 
W drużynie z Klinisk  najwięcej pkt 
zdobył Dariusz Balcerzak 14 i Patryk 
Pawlaczy 10.

W ostatnim  meczu  tej  kolejki 
pierwsze historyczne zwycięstwo 
odnieśli zawodnicy  z Gimnazjum z 
Osiny wygrywając z Gimnazjalistami  
z Przybiernowa.

Tradycyjnie wśród publiczności 
rozlosowano nagrody.

Następna kolejka rozgrywek odbę-
dzie się 14 marca w Przybiernowie.

Tabela:
1. Gimnazjum nr 2 Goleniów 12,
2. Gimnazjum nr 1 Goleniów 12,
3. Gimnazjum nr 3 Nowogard 11,
4. Gimnazjum Kliniska 10,
5. Gimnazjum nr 1 Nowogard 9,
6. Gimnazjum Maszewo 8,
7. Gimnazjum nr 3 Goleniów 8,
8. Gimnazjum Osina 8,
9. Gimnazjum Przybiernów 6.
 Najskuteczniejsi strzelcy:
1. Sebastian Staniczek -249 pkt 

(Gimnazjum nr 3 Nowogard),
2. Łukasz Kuciński -163 pkt (Gim-

nazjum nr 2 Goleniów),
3. Mateusz Jachym -158 pkt (Gim-

nazjum nr 1 Goleniów).
Karolina Kubicka

Powiatowa  
Liga Gimnazjalna
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kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. �0� 2�� 006, 091 �� �1 �96

 Informujemy, że 

20 marca 2009 r.
piątek w godz. 1�.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklama

Rozpoczęcie kursu 16 marca  g. 15.30

16.03. br. godz. 16.00

Mamy krzepką młodzież 

fot. man
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czytaj s. 10

Zapraszamy od pn-pt. w godz. 8.00-18.00, w sob. w godz. 9.00- 14.00

Sprzedaż części i maszyn rolniczych
Naprawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych

rozdrabniacze do gałęzi
rabat Na maSZyNy rolNicZe 20%
NoWoGarD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 39 27 114 • kom. 0604 24 90 72

Telefon
 091 392 16 16

Szczegóły na stronie 5

Krajobraz przyszłości
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czytaj s. 3

Informacja  
Polskiego 
Komitetu 
Pomocy 
Społecznej

Promocja 
zdrowia 
dzieci  
i młodzieży



DZIENNIK
NOWOGARDZKI2 m - Nr 20 (1757)

reklama

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że dnia 10 marca 2009 r. przeżywszy 77 lat 

zmarł 

śp. Jan KAMIŃSKI
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kaplicy na cmentarzu  

w Nowogardzie 13.03.2009 r. o godz. 14.00. 
	 	 	 	 	 	 Rodzina

ZaWiaDomieNie

Do trzech razy sztuka…

„Orlik” będzie budowany!
Do wybudowania nowogardz-

kiego boiska „Orlik” chętnych jest 
trzynaście firm. 

Termin składania ofert do prze-
targu na wykonanie boiska upłynął  
trzy dni temu.

Najtańsza	 oferta	 opiewa	 na	 kwo-
tę	 1.083.934,62	 zł,	 najdroższa	 na	
1.536.977,63	zł. – powiedział mi za-
stępca burmistrza Jerzy Kaczmarski. 

Swoje	oferty	złożyły	także	miejscowe	
firmy.	 Na	 wygranie	 przetargu	 mają	
jednak	małe	szanse.	

Niestety	 większość	 chce	 wykonać	
„Orlika”	 za	 bardzo	 duże	 pieniądze 
– twierdzi Kaczmarski. 

Teraz władze miasta przystąpiły do 
analizy poszczególnych propozycji. 
Przetarg powinien zostać rozstrzyg-
nięty w ciągu dwóch tygodni.

Chcielibyśmy,	 by	 budowa	 ruszyła	
w	kwietniu.	Boisko	planujemy	oddać	
jeszcze	 przed	 wakacjami – uważa 
burmistrz Kazmierz Ziemba.

To już trzeci przetarg na budowę 
nowogardzkiego Orlika. Na ogłoszo-
ne w ubiegłym roku dwa przetargi 
nie wpłynęły żadne oferty. Boisko 
ma powstać w pobliżu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  nr 2 przy ul. 
Bohaterów Warszawy. 

man

Piekielne dziury  
wojewódzkie

Sześćdziesiąt metrów dziur i mi-
nuta przekleństw kierowców.

Droga wojewódzka prowadząca z 
Nowogardu do Dobrej Nowogardz-
kiej jest w miarę dobrym stanie. Na 
trasie jest jednak odcinek długości 
ok. 60 m, na którym kierowca (nie 
znający trasy) z łatwością może stra-
cić podwozie. Niektóre dziury są wy-
sokości dwóch pudełek od zapałek.

-	Znam	to	miejsce,	bo	bardzo	często	
jeżdżę	 do	 Dobrej.	 Tam	 aż	 prosi	 się	 o	
remont.	 Problem	 proszę	 zgłaszać	 w	
Zarządzie	 Dróg	 Wojewódzkich.	 To	 nie	
my	odpowiadamy	za	stan	tego	odcinka	
– mówią w nowogardzkim obwodzie 
drogowym, któremu podlegają drogi 
powiatowe.

Zadzwoniliśmy do koszalińskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich i 
przedstawiliśmy problem. 

-	 Jeżeli	odcinek	ma	tylko	60	m,	 to	
należy	 niezwłocznie	 przystąpić	 do	
remontu.	Nie	będzie	to	wielki	wyda-
tek.	 Załatanie	 dziur	 obiecać	 mogę	
spokojnie.	 Coś	 poważniejszego?	 O	
to	 proszę	 pytać	 kierownika	 rejonu	
stargardzkiego – stwierdził dyrektor 
Bogdan Krawczyk.

Czy w Stargardzie znają sprawę?
Tak.	 Obiecuję	 gruntowny	 remont	

tego	odcinka – zaręcza Anna Józwa, 
kierownik stargardzkiego Rejonu 
Dróg Publicznych. –	Niedługo	będzie	
ogłoszony	przetarg	na	remont	tego	od-
cinka.	Nawierzchnia	zostanie	zerwana	
i	położona	od	nowa.

Marcin Nieradka
Komentarz
Przyznam, że w rozmowie z Panią 

kierownik rejonu stargardzkiego 
nie poleciłem usług firmy, która 
wykonuje większość remontów na 
naszych drogach gminnych. Dlaczego 
to przedsiębiorstwo wygrywa prze-
targi na remonty dróg i chodników 
gminnych? Przecież o jakiejkolwiek 
jakości wykonanej pracy mówić jest 
ciężko. Podejrzewam, że pracowni-
kom zwyczajnie brakuje fachowego 
sprzętu. Społeczeństwo płaci podatki 
i nie oczekuje tak słabo wykonanych 
robót. Tematem stanu i remontów 
dróg gminnych zajmiemy się w 
najbliższej przyszłości.

Marcin Nieradka
foto Jan Korneluk

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału 

w „KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Termin dostarczania prac* do 02.04.2009 r. do pracowni plastycznej 
w Nowogardzkim Domu Kultury, Plac Wolności 7

Każda praca winna być opatrzona: 
- imieniem, 
- nazwiskiem,
- wiekiem,
- adresem autora.

WYKLUCZA SIĘ PRACE ZBIOROWE!
Prace oceniane będą przez Jury w III kategoriach:
I – kategoria: dzieci do 12 lat
II – kategoria: młodzież do lat 18
III – kategoria: dorośli

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy 
„OBRZĘDY WIELKANOCNE” w dniu 05.04.2009 r.

*Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.
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Polski Komitet Pomocy Społecznej  

Informacja dla osób starających 
się o żywność z PEAD

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Rada Krajowa, wraz z Departamen-
tem Pomocy i Integracji Społecznej, 
z Polskim Czerwonym Krzyżem, oraz 
Bankiem Żywności w Warszawie, 
ustalił jednolite zasady postępowania 
przy realizacji programu unijnego 
PEAD.

Na podstawie tych wytycznych 
Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Oddział w Nowogardzie, podaje ni-
żej kryteria jakie trzeba spełniać, by 
żywność otrzymać.

Żywność będzie wydawana  wy-
łącznie dla mieszkańców miasta 
Nowogard.

Kryterium dochodowe to:
- dochód   netto  osoby samotnej  

nie może przekroczyć 715.50 zł.
- dochód w rodzinie nie może 

przekroczyć  netto 526.50  zł na jedną 
osobę.

Dochód ustalony jest na podstawie 
art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dochody należy udokumentować, 
przedkładając zaświadczenie o zarob-
kach lub decyzję o przyznanym do-
datku, zasiłku, itp. oraz  skierowanie 
z MOPS-u w Nowogardzie.

Z pomocy żywnościowej zostaną 
wyeliminowane osoby uzależ-
nione  i nadużywające alkoholu, 
osoby bezdomne  przebywające   
na  klatkach schodowych.  Uważa 
się, że osoby te mogą zamieszkać 
w schroniskach gdzie otrzymają 
wszechstronną pomoc.

Głównymi odbiorcami żywności 
powinny zostać osoby chore, starsze 
o najniższych dochodach, rodziny 
wielodzietne (powyżej dwoje dzieci), 
i matki samotnie wychowujące dzieci 
i nie mające stałego źródła dochodu, 
inwalidzi ze znaczną niepełnospraw-
nością i ograniczoną możliwością   
podjęcia pracy.

Ponieważ w roku 2009 dostawy 
żywności będą zmniejszone o 50 %, 
ustalono limit na osobę. 

Wynosi on  2,5 kg na osobę na 
miesiąc.

Wydawanie żywności odbywać 
się będzie po otrzymaniu całej prze-
znaczonej dla nas dostawy z PKPS 
w Szczecinie. Termin  wydawania 
podamy w komunikacie w terminie 
późniejszym, po dostarczeniu żyw-
ności do naszego magazynu (praw-
dopodobnie około 31 marca).

Osoba zgłaszająca się po odbiór 
żywności w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu obsłużona nie 
będzie.

Prosimy też śledzić  informacje  
podawane w oknie naszej siedziby.

Można już dokumentować swoje 
dane, dochody itp., by ustalić odbiór 
żywności.

Biuro nasze czynne jest w każdy 
poniedziałek i piątek od 10-tej do 
12-tej w podwórku ZBK przy 700  
lecia  14.

Wiceprezes PKPS O/N-d
Jadwiga Cichecka
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Gdzie w naszej gminie 
staną wiatraki?

Czterech inwestorów prosi Radę Miasta o opinię na temat budowy farm 
wiatrowych w naszej gminie.

Wnioski od zainteresowanych 
budową prądotwórczych wiatraków 
wpłynęły do burmistrza Kazimierza 
Ziemby. Firmy chcące budować 
wiatrowe farmy reprezentują kapitał 
zagraniczny. Wiatraki miałyby stanąć 
na południowych i północnych 
terenach naszej gminy. Konkret-
nie chodzi o tereny  w pobliżu 
Wierzbięcina, Słajsina, 
Żabowa i Długołęki.

-	 Według	 mnie	 na-
jlepsze	 lokalizacje	 to	
tereny	przy	Wierzbęcinie	
i	Słajsinie – uważa bur-
mistrz Kazimierz Ziem-
ba. –	 Jednak	 decyzja	 o	
lokalizacji	 wiatrowych	
farm	 należeć	 będzie	 do	
radnych.

Rada Miasta musi 
wystawić opinię, która 
zaważy o lokalizacji in-
westycji. Jest ona potrze-
bna, by do zapisania po-
tencjalnych terenów, na 
których staną wiatraki 
doszło w powstającym 
planie zagospodarow-
ania przestrzennego. 
Ziemie, na których 
firmy chcą budować 
elektrownie nie należą 
do gminy. To tereny 
prywatne lub Agencji 
Rynku Rolnego.

Ni e 	 s p r z e d aj e my	
żadnych	terenów.	Radni	
muszą	 tylko	 wydać	 opinię	 i	 na	 tym	
sprawa	się	kończy	– mówi Ziemba.

Burmistrz nie ukrywa, że jest zwo-
lennikiem postania wiatrowych farm: 
-	Gmina	by	na	tym	skorzystała.	Dwa	
procent	z	budowy	elektrowni	trafi	do	
naszego,	gminnego	budżetu.	

Trochę inne zdanie ma wicebur-
mistrz Jerzy Kaczmarski: -	Nie	jestem	
wielkim	entuzjastą	budowy	wiatraków	
na	 terenach	 rolniczych.	 Farmy	 wia-
trowe	wytwarzają	duże,	szkodliwe	pole	
elektromagnetyczne,	szkodzą	ptactwu	
i	zamykają	wszystkie	inne	alternatywy	
rozwoju	tych	terenów.

W roku 2000 w naszej gminie 

postał już jeden wiatrak. Jak się 
okazuje energia, którą wytwarza 
nie wystarcza nawet na pokrycie za-
potrzebowania położonej w pobliżu 
oczyszczalni ścieków.

Wśród włodarzy naszego miasta 
rozpatrywana była także koncepcja 
lokalizacji elektrowni atomowej.  Był	
to	 tylko	 luźny	 pomył.	 Jest	 on	 mało	

realny,	 bo	 nie	 mamy	 w	
naszej	gminie	odpowied-
niej	wielkości	zbiornika	
wodnego	 niezbędnego	
przy	budowie	takiej	ele-
ktrowni – mówi wice-
burmistrz Kaczmarski. 
–	 Osobiście	 wolałbym,	
by	np.	w	Glicku	powstała	
elektrownia	 atomowa,	
zamiast	 spalarni	 od-
padów.	Wiem	jednak,	że	
to	nierealne.	

Marcin Nieradka
Komentarz
Kilku radnych po-

proszonych o zdanie (w 
dniu sesji i dzień przed) 
na temat lokalizacji ele-
ktrowni wiatrowych w 
naszej gminie odmówiło 
wypowiedzi tłumacząc, 
że słabo orientują się w 
temacie. Być może do 
tej pory nikt nie pytał 
ich przed sesją na jaki 
temat będą obrady. Czyj 
interes prezentuje radny, 
który nie uczestniczy w 

realnym życiu społecznym? 
Radnych brakuje na spotkaniach 

dotyczących np. planu zagospo-
darowania przestrzennego. Nie 
mają zdania na tematy problemowe 
dotyczące naszej gminy. Aktywni są 
za to w głosowaniach internetowych 
(www.dobrzypolitycy.pl). Niek-
tórzy mają już ponad tysiąc głosów. 
Szkoda tylko, że w wyborach do 
rady większość nie dostaje nawet 
100. W internecie na siebie samego 
można głosować kilkaset razy. Całe 
szczęście, że nie w demokratycznych 
wyborach.

Marcin Nieradka

Znaleziono
Pan Marek Domański z Węgorzy proszony jest do redakcji w 

celu odbioru zgubionych dokumentów.  

Patron Nowogardu        
     
W dniu 16 lutego br. na stronie 

internetowej UM ukazał się apel do 
mieszkańców. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Krzywania pisał (cy-
tuję skróty):

Szanowni Państwo, obchodzony 
jubileusz nadania praw miejskich jest 
znakomitym przyczynkiem do budo-
wania tożsamości lokalnej i poczucia 
wspólnoty samorządowej. Budowa ta-
kiej tożsamości jest szczególnie ważna 
na obszarach ziem odzyskanych, na 
których dominuje ludność napływowa, 
wciąż poszukująca wspólnych korzeni. 
Warto zastanowić się, czy do budowa-
nia wzajemnych więzi nie należałoby 
zasięgnąć pomocy patrona miasta.

Propozycję ustanowienia patrona 
miasta Nowogard zgłosiła już parafia 
pw. św. Rafała Kalinowskiego. Jestem 
bardzo ciekawy Państwa opinii na 
temat potrzeby ustanowienia patrona 
miasta i podanie ewentualnej kandy-
datury na patrona.

Swoje opinie można przekazać do 
Biura Rady, pok. nr 7 w ratuszu, bądź 
na adres email przewodniczacy@
nowogard.pl

W podobnym tonie był także artykuł 
redakcyjny w naszej gazecie – prosili-
śmy Czytelników o uwagi i zgłaszanie 
kandydatur. I co? I NIC! Przepraszam 
– były ostre i bardzo niepoważne 

propozycje na internetowych forach. 
Czyżby u nowogardzian zapanował 
całkowity tumiwisizm?

Jaskółka przyleciała dopiero 11 mar-
ca - otrzymaliśmy list od Czytelnika, 
który prezentujemy w całości i ocze-
kujemy „na przebudzenie”….

LMM

Głos w sprawie patrona
Niewątpliwie jest wielu wybitnych 

ludzi, którzy by swoim wizerunkiem 
odpowiadali na godność patrona 
naszego miasta. Ja jako mieszkaniec 
Nowogardu przypisuję sobie prawo 
przedstawienia kandydatury jak naj-
bardziej odpowiedniej, funkcjonującej 
już w naszym mieście jako patron 
kościoła parafialnego – mianowicie 
Świętego Rafała Kalinowskiego, opie-
kuna Sybiraków i Kolejarzy, a także 
wybitnego i zasłużonego Polaka – zbu-
dowany w naszym mieście kościół jest 
żywym przykładem obecności wśród 
nas tego czcigodnego człowieka.

Uważam, że wielu mieszkańców 
naszego miasta, których korzenie nie-
koniecznie pochodzą z tych ziem, ale 
na tych ziemiach się osiedlili, tu uro-
dziły się ich dzieci i wnuki zgodzą się z 
moją propozycją, aby patronem grodu 
został Święty Rafał Kalinowski.

Ryszard Piątkiewicz

Sygnały czytelników

Dlaczego nie promuje się wyrobów 
regionalnych?

„Już wkrótce obchody 700 – lecia 
– mówią nam producenci wyrobów 
regionalnych – a w urzędzie nikt nie 
wie, gdzie i czy w ogóle będziemy 
mogli rozstawić stoiska z naszymi 
wyrobami. Dlaczego w Nowogar-
dzie nie promuje się lokalnych 
wyrobów? Na wszystkich lokalnych 
imprezach z wyprzedzeniem za-
mawiamy stoisko. A tutaj nikt nic 
nie wie!”

Nasi czytelnicy zgłosili się w urzę-
dzie do Inspektor Dwornik. Urzęd-
niczka skierowała ich do Domu 
Kultury, skąd z kolei odesłano ich z 
powrotem do urzędu. Tam pan Bog-
dański śmiał się, po co im potrzebne 
stoisko. Na końcu odesłano naszych 
czytelników do zastępcy burmistrza, 

ale tam już nie poszli, ponieważ po-
czuli się urażeni takim traktowaniem. 
DN spytało Jerzego Kaczmarskiego, 
który powiedział: „Myślę, że je-
steśmy przed spotkaniem w tym 
zakresie. Musimy ustalić jaki jest 
zakres potrzeb. Dobrze by było, 
gdyby osoby zainteresowane taki-
mi stoiskami zgłaszały się do pani 
Dwornik i mówiły jakie ma to być 
stoisko, z jakimi wyrobami. Sprawa 
dotyczy regionalnych produktów i 
rękodzieła. Chcielibyśmy ustawić 
te stoiska, w takim miejscu, żeby 
ludzie mieli do nich szeroki do-
stęp. Chcemy tylko, aby te stoiska 
wyglądały estetycznie i w miarę 
jednolicie.”

Ewa Dziwisz 
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Jutro	ślub	Wasz	i	Wesele,	
życzę	więc	Wam	szczęścia	

wiele,	stadka	dzieci,	mrowia	
wnuków	I...	zgadnijcie?	Tak!	

Prawnuków!	Oprócz	tego	
powodzenia,	marzeń,	planów,	

snów	spełnienia.	
Dużo	zdrowia,	pełnej	kasy	
i	miłości	po	wsze	czasy!!!		

Kochanym

Ewie i Marcinowi 
Trościanko 

życzy	Ada

ŻycZeNia

koncert w dobrym stylu retro 
Czas jak rzeka płynie  

Ci, którzy przybyli w sobotnie 
popołudnie (07.03.2009) do NDK 
skuszeni tytułem znanego przeboju 
Czesława Niemena – mogli doznać 
lekkiego rozczarowania, natomiast 
oczekujący na relaks i wyciszenie, 
mieszkańcy – zostali pełni usatys-
fakcjonowani. Niemen wielkim 
artystą był i każda próba kopiowania 
jego twórczości może się zakończyć 
blamażem wykonawców. Dobrze 
wiedział o tej pułapce Lech Ju-
rek, nasz rodzimy, utalentowany 
muzyk, przygotowując koncert o 
zróżnicowanym repertuarze, z jed-
nym tylko krótkim cytatem oryginal-
nego kompozytora, za to w dobrym 
jednolitym stylu retro, bez żadnych 
ornamentów modnej  muzyki. 
Umiejętnie dozowany melancholijną 
nutką i zadumą nad przemijającym 
czasem. Taka jakby sentymentalna 
podróż przez minione lata, której 
towarzyszyły pieśni i piosenki sercu 
bliskie ( znane i nieznane) ludziom 
w burzliwym, szalonym XX wieku. 
Zarówno te dostojne, podniosłe, jak 
„Hymn do Bałtyku”, wysłuchany na 
stojąco, ale też popularne, nucone 
przez całą Polskę, jak „Pod żaglami 
Zawiszy” czy „Morze, nasze morze”. 
Wszystkie nagradzane oklaskami, 
zostały starannie zaaranżowane i z 
werwą odtworzone przez nowogardz-
kich artystów. Motywem wiodącym 
był oczywiście refren pięknej, nos-
talgicznej piosenki Niemena „Czas 
jak rzeka” śpiewany unisono przez 
cały ansambl, wywołując zrozumiałe 
wzruszenie licznego audytorium. 
W „krainę łagodności”, czyli dobry 
relaksujący nastrój wprowadzała 
widzów sceneria oraz akcja tego 
muzycznego spektaklu utrzymanego 
w konwencji beztroskiej majówki 
nad rzeką. O czym przypominały: 

dobiegający z głośników szmer 
wody, roztańczone korowody dzieci, 
a także skromna, choć sugestywna i 
wysmakowana plastycznie scenogra-
fia. W koncercie nadspodziewanie 
gorąco przyjętym przez nowogardzką 
publiczność wystąpili wokaliści NDK: 
Barbara Źróbek, Jerzy Salwa, Łucja 
Wesołowska, Zofia Filipczuk, Paula 
Banach, Natalia Putko, Andrzej 
Przybysz, Mirosław Martynow-
icz, Aleksander Śmigiel, Stefan 
Głowacki, Oskar Skuza, Mirosław 
Gliwka. Tańczyły dzieci z zespołu 
„Promyczek” prowadzone przez 
Barbarę Źróbek i Marzenę Piotrow-
icz. Śpiewała Klaudia Maciąg. Grał i 
akompaniował zespół instrumentalny 
„AK – KAMELEON II”. Scenariusz i 
reżyseria – Lech Jurek, przy wydatnej 
współpracy z Jolantą Gornowską, 
stroje i choreografia – Barbara 
Źróbek, scenografia – Zofia Frydryk, 
nagłośnienie – Adrian Czernicki, 
światła – Marcin Kolasiński. 

Postscriptum 
Okazuje się, że imprezy organizow-

ane przez NDK z udziałem własnych 
zespołów artystycznych maja swoją 
wierną i pokaźną widownię ( w tej 
zabrakło miejsc siedzących) i są 
również doceniane przez władze 
miasta, o czym świadczyła obecność 
Jerzego Kaczmarskiego, wicebur-
mistrza Nowogardu. Jest to fakt do 
nie przecenienia. Bo przecież warto 
inwestować w nowogardzką kulturę, 
która przynosi ludziom, miastu i 
regionowi chlubę oraz dostarcza 
satysfakcji i wielu artystycznych 
wzruszeń. Wcale nie chodzi mi tu o 
komplementowanie dyrekcji NDK, 
ile o docenienie mozolnej pracy in-
struktorów. Wszyscy, jak najbardziej 
zasługują na ciepłe słowo.

M.A.F.
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Zaplanuj swoją przyszłość
8 procent polskich rodzin żyje 

poniżej minimum egzystencji. Jak 
planować wydatki, oszczędzać i 
myśleć o przyszłości, kiedy brakuje 
pieniędzy na codzienne zakupy ro-
bione od lat „na zeszyt”? Dla wielu 
rodzin domowe finanse okazują się 
po prostu za trudne, a czasem wręcz 
niemożliwe do pojęcia.

Nawet niewielkimi kwotami moż-
na rozsądnie zarządzać. Edukacja 
finansowa dla najuboższych wymaga 
jednak specyficznego podejścia, a co 
najważniejsze osobistego kontaktu. 
Biedni ludzie rzadko czytają gazety, a 
w telewizji mogą zobaczyć jedynie se-
rialowe złudzenie prawdziwego życia, 
którego realne problemy finansowe 
nie dotykają.

Fundacja Wspomagania Wsi od 
lat wspiera rozwiązywanie najważ-
niejszych problemów na wsi. Kiedyś 
pomagała rozwijać infrastrukturę 
wiejską (m.in. wodociągi), teraz 
edukuje mieszkańców wsi, jak radzić 
sobie z domowymi finansami. W 
ramach projektu „Zaplanuj Swoją 
Przyszłość” zorganizowała 50 kilku-
dniowych szkoleń, w których około 
tysiąc osób z całej Polski zrozumiało, 
że i z najmniejszego budżetu domo-
wego można coś odłożyć, a nawet 
można go zwiększyć dzięki własnej 
aktywności. Projekt sfinansował Na-
rodowy Bank Polski, który wspiera 
wszelkie działania w zakresie eduka-
cji ekonomicznej.

Szkolenia prowadzili liderzy lo-
kalnych organizacji pozarządowych, 
społecznicy. Wcześniej sami przeszli 
gruntowne szkolenie, by mogli zostać 
certyfikowanymi trenerami edukacji 
finansowej. Jedna z trenerek, Barbara 
Gontarek, tak opowiada o warszta-
tach prowadzonych na wsi: „Two-
rzymy	 przykładowe,	 czteroosobowe	
rodziny,	których	miesięczny	przychód	
to	nie	więcej	niż	2500	zł.	Pokazujemy	
sezonowość	 wpływów	 i	 wydatków	
na	 tle	 pewnego	 cyklu	 życia	 rodziny.	
Identyfikujemy	 wspólnie	 „złodziei	
pieniędzy”	–	używki,	hazard,	spełnia-
nie	zachcianek	dzieci,	czy	korzystanie	
z	tak	zwanych	promocji.	Ze	względu	
na	nagłe	wydatki,	które	zawsze	mogą	
wystąpić,	pokazujemy	jak	nawet	z	nie-
wielkich	oszczędności	zbudować	sobie	
>>poduszkę	bezpieczeństwa<<”.

Kiedy uczestnicy szkolenia potra-
fią już w miarę realnie ocenić swoją 
sytuację finansową, trenerzy stawiają 
przed nimi kolejne zadanie - policze-
nia, kogo z nich stać na kredyt i w 
jakiej wysokości?

Trenerzy edukacji finansowej rea-
lizują autorski program opracowany 
przez międzynarodową organizację 
Microfinance Center. Z powodze-

niem jest on stosowany także w 
innych krajach, gdzie występuje 
problem ubóstwa. Zanim trenerzy 
zawitają i do naszych wsi i miaste-
czek, co z pewnością kiedyś nastą-
pi, przekazujemy czytelnikom 10 
najważniejszych wskazówek, na co 
zwracać uwagę, kiedy pieniędzy w 
domu ciągle brakuje?
1. Na kartce podzielonej na dwie 

pionowe kolumny, zapisz w jednej 
kolumnie wydatki, a w drugiej 
– przychody. Kartkę podziel też 
poziomo na tygodnie i miesiące.

2. Ustal i zapisz, jakie masz stałe 
wydatki, które systematycznie po-
nosisz każdego tygodnia (podsta-
wowe produkty żywnościowe).

3. Ustal, jakie masz stałe wydatki, 
które ponosisz raz na miesiąc 
(bilet miesięczny, komorne).

4. Zaplanuj wydatki nadzwyczajne 
na najbliższy rok(zakup pralki, ko-
munia, wyjazd nad morze itp.).

5. Osobno zrób listę „złodziei pienię-
dzy”, a więc wydatków, z których 
możesz zrezygnować (używki), lub 
znacznie je ograniczyć. Sprawdź 
spoglądając na kartkę z rocznymi 
wydatkami, ile na tym można 
zaoszczędzić?

6. Zrób też listę wartości, jakie mo-
żesz wnieść do budżetu domowego 
dzięki własnej pracy – np. zrobić 
na drutach czapkę dla dziecka 
zamiast kupować w sklepie, zrobić 
przetwory, samemu pomalować 
mieszkanie, zamiast wzywać firmę 
remontową, przygotować kanapki 
do pracy zamiast korzystać z bufe-
tu itp.

7. Określ, gdzie, kiedy i ile możesz 
„dorobić” do budżetu domowego 
(np. zbierając grzyby, podejmując 
pracę sezonową).

8. Wyznacz sobie jakiś cel finansowy. 
Na początek to może być„poduszka 
bezpieczeństwa”, a więc niewielkie 
oszczędności, z których można 
będzie np. wykupić receptę lub 
zapłacić mandat.

9. Przygotuj drugi budżet domowy 
– na podstawie tego pierwszego, 
opisanego w punktach 1-4, ale 
uwzględniający możliwe i reali-
styczne oszczędności oraz przy-
chody wynikające z punktów 5 do 
8.

10. Pozwól sobie na odrobinę przy-
jemności. Zapisz w budżecie 
kwotę na ekstra wydatek raz na 
kwartał, który sprawi radość całej 
rodzinie np. wyjście do kina czy 
wycieczkę do parku dinozaurów.

Partnerem medialnym projektu 
edukacji ekonomicznej „Zaplanuj 
swoją przyszłość” jest Stowarzysze-
nie Gazet Lokalnych.

Sygnały czytelników

Na skrzyżowaniu Mickiewicza  
i Żeromskiego jest studzienka...

Zadzwonił do nas Czytelnik z informacją, że wygląd studzienki ściekowej 
zagraża bezpieczeństwu. Wystarczy nieuważne stąpnięcie i noga złamana…. 
Studzienka wygląda tak już od okresu zimowego. Czy ktoś się nią zaintere-
sował? Dotychczas nie. Dlaczego? 

Zapewne nikt tego miejsca nie wskazał odpowiednim służbom. Pokazu-
jemy!

Ewa Dziwisz
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KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W GOLENIOWIE

ogłasza nabór kandydatów 
do służby na stanowiska:

RATOWNIK, 
RATOWNIK-KIEROWCA

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów na 
adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gole-
niowie 
72-100 Goleniów 
ul. Gen. Andersa 8
W	terminie	do	dnia	15	kwietnia	2009	r.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
(091) 43 17 903 lub (091) 4182436 
w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku oraz na stro-
nie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Goleniowie www.kppspgoleniow.binp.info.

ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA 
GOSPODARSTWA ROLNEGO
− specjalność gospodarstwa – uprawa truskawek
− położenie gospodarstwa – Bienice k/Dobrej

WYMAGANIA:
− mężczyzna; - wiek do 40 lat; - wykształcenie – min. średnie; 

- prawo jazdy kat. B; - znajomość podstaw uprawy roślinnej; - umiejęt-
ności organizacyjne prac polowych; - umiejętność zmian zachodzących 
w roślinie; - zdolność kierowania zespołem pracowników dorywczych i 
sezonowych; - kontrola prac polowych; - podstawowa wiedza technicz-
na dotycząca sprzętu i maszyn rolniczych

Ponadto kierownik gospodarstwa ma nienormowany czas pracy. 
Musi być kreatywny, obowiązkowy, pracowity i uczciwy oraz wyróżniać 
się wysoką kulturą osobistą.

CV oraz list motywacyjny proszę kierować: e-mail: apustelnikmisie-
wicz@op.pl; dodatkowe informacje, tel. 0695 18 30 33.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych
Lokal nr 1: Dobra, ul.  Traugutta 5 - powierzchnia użytkowa: 66,90 m2 

Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, 
łazienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 
wynoszący 0,0839.
Cena wywoławcza:  76.608,- zł  Wadium:  8.000,- zł
Lokal nr 2: Dobra, ul.  Traugutta 3a - powierzchnia użytkowa: 66,90 m2 

Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, 
łazienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 
wynoszący 0,0439.
Cena wywoławcza:  76.608,- zł  Wadium:  8.000,- zł
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczekującemu 
na mieszkanie w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb miesz-
kaniowych i zgłosi gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przenie-
sienie odrębnej własności tego lokalu za cenę określoną w przetargu. W 
przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma członek 
najdłużej oczekujący.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 
Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 20.03.2009 r. do 
godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
napisem „Przetarg na mieszkanie nr …”. Oferta winna zawierać: imię, na-
zwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną 
przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2009 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiś-
cić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 21 dni od daty 
otrzymania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu robo-
czym.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umo-
wy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w ter-
minie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.
Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osied-
lowej 6.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania mieszkania 
we własnym zakresie i na koszt własny.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego. Pozostałe informacje można 
uzyskać w biurze Spółdzielni (dział członkowski)  lub telefonicznie 091-
3910010.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 

informuje, że dysponuje 

dwoma jednopokojowymi 
mieszkaniami 

do nabycia w nowobudowanym budynku mieszkalnym 
przy ul. Racibora I w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania  zapraszamy do  SM „Cisy” 
przy ul. Poniatowskiego 7a
Termin zasiedlenia mieszkań do 30 listopada 2009r.
Więcej informacji pod nr tel.kom 0 697 104 578 lub stacj. 091 39 25 261.

Z życia parafii pw. WNMP

Nakładanie szkaplerzy
Jak informowaliśmy na naszych łamach w dniu 16 lutego odbyło się nakła-

danie szkaplerzy. Okazało się, że wielu wiernych pragnących nosić szkaplerz 
nie otrzymało go. W związku z tym ksiądz dziekan Grzegorz Zaklika poprosił 
OO Karmelitów z Sanktuarium w Czernej o nadesłanie większej ilości szka-
plerzy.  Szkaplerze nakładane będą w PONIEDZIAŁEK 16 MARCA. Chętni 
do jego noszenia proszeni są o zapisywanie się w zakrystii.

Dzień 16 jest dniem szczególnym bowiem 16 lipca przypada święto Matki 
Bożej Szkaplerznej. Przypominamy, że szkaplerz można nosić w dwóch for-
mach – tradycyjnie jako dwa kawałki płótna lub w formie medalików. Pierwszy 
szkaplerz winien być nałożony i poświęcony przez kapłana.

LMM

reklama
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- barman
Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole 
• Mile widziane panie
(Salon znajduje się budynku 
hotelu  PRZYSTAŃ)

Kontakt: Tomasz Siemieniako    
                 tel. 728 852 448 
e-mail: siemieniako69@wp.pl

Inwest Dom Sp. z o.o. w Nowogardzie 
posiada do sprzedaży mieszkania 
w nowobudowanych budynkach 
wielorodzinnych we Wrzosowie 

gm. Kamień Pomorski – 2 km od morza w 
kierunku Dziwnówka o pow. od 25 – 53 m kw. Cena 1 m kw – 3800 zł 
brutto. Termin przekazania do użytku – grudzień 2009. Tel. 091 579 26 
42, www. inwestdom.com

Zarząd Powiatu 
podaje do publicznej  

wiadomości,  
że w budynku 

Starostwa Powiatowego w Gole-
niowie przy ul. Dworcowej 1 na 
tablicy ogłoszeń została podana 
informacja o przeznaczeniu do 
oddania w najem na okres 3 lat 
powierzchnie 20 m² - 25 m² holu 
na parterze z przeznaczeniem 
na adaptację na lokal użytkowy 
w byłym hotelu „Cisy” przy Pl. 
Wolności 9 w Nowogardzie.

Informujemy, że 

20 marca 2009 r.
piątek w godz. 14.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Promocja zdrowia  
dzieci i młodzieży

Ruszył program profilaktyki i 
promocji zdrowia dzieci i młodzie-
ży szkolnej w gminie Nowogard

Od	 miesiąca	 w	 szkołach	 naszej	
gminy	 realizowany	 jest	 program	
profilaktyki	i	promocji	zdrowia	dzieci	
i	 młodzieży.	 Dane	 dotyczące	 stanu	
zdrowia	uczniów,	przedstawiane	przez	
pielęgniarki	szkolne	w	2007	roku	były	
zatrważające.	Wady	postawy	wykryto	
u	 32%	 dzieci	 w	 gminie	 Nowogard,	
wady	wzroku	stanowiły	problem	20%	
uczniów,	z	nadwagą	i	otyłością	zma-
gało	się	6%	przebadanych	a	problemy	
z	próchnicą	to	wciąż	narastający	prob-
lem.	Alarmujące	były	też	 informacje	
o	używaniu	środków	uzależniających	
i	przemocy	na	terenie	szkoły.

Przy współpracy z ówczesnym 
wiceburmistrzem Arturem Gałęskim 
i panią Jadwigą Kosakiewicz – kie-
rownikiem NZOZ Pielęgniarstwa 
w Środowisku Nauczania i Wycho-
wania w Nowogardzie, udało się 
na podstawie sporządzonych przez 
Panią Kosakiewicz danych o stanie 
zdrowia w szkołach, powołać Zespół 
ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej z gminy 
Nowogard, w którego skład weszli 
przedstawiciele wszystkich nowo-
gardzkich placówek oświatowych. 
Zadaniem zespołu było opracowania 
kompleksowego programu, który ma 
na celu wczesne wykrywanie wad 
postawy, wzroku, kontrolę stanu 
uzębienia oraz kształtowanie postaw 
prozdrowotnych. 

Program został przedstawiony 
burmistrzowi Nowogardu i choć 
został wprowadzony w życie jego 
rozporządzeniem już w lutym 2008 
roku, to nie znalazł akceptacji i prze-
leżał w szufladzie burmistrza kolejne 
7 miesięcy. W październiku 2008 
roku Rada Miejska przyznała 11 040 
zł na badania dzieci i młodzieży, 
co pozwoliło rozpocząć realizację 
programu. Pierwszy etap to badania, 
które przeprowadzono w listopadzie 
i grudniu ubiegłego roku. 

Program ,,Prosty kręgosłup” za-
kładał przebadanie 800 uczniów ze 
wszystkich szkół gminy Nowogard 
pod kątem wad postawy. 

Zgodnie z planem, badania orto-
pedyczne zostaną powtórzone pod 
koniec roku. Rodzice zostaną o nich 
poinformowani z wyprzedzeniem. 
Badanie będzie darmowe, a jeżeli 
ktoś nie będzie mógł przyjść do 
szkoły, gdzie dziecko się uczy, będzie 
mógł skonsultować się z lekarzem w 
kolejnym terminie w innej placówce 
oświatowej.

Przebadane dzieci zostały zakwa-
lifikowane do grup dyspanseryjnych, 
w których prowadzone są zajęcia 
korekcyjne przez nauczycieli posia-
dających odpowiednie kwalifikacje.

Program przewiduje również wy-
jazdy na basen do Goleniowa. Dzięki 
zaangażowaniu rodziców, byliśmy 
w stanie wynająć profesjonalnych 
instruktorów. Każda grupa ma do 
dyspozycji 3 instruktorów, którzy 
prowadzą zajęcia w wodzie. Dodat-
kowo zajęcia prowadzą nauczyciele, 
którzy jadą z daną grupą. Każda 
szkoła otrzymała harmonogram 
wyjazdów na basen. Dzieci wiejskie 
rozwożone są po zajęciach do swoich 
miejscowości. Ogólna przewidziana 
liczba dzieci uczestnicząca w zaję-
ciach na basenie – 525 osób (330 + 
195 z klas I-III).

Na zadania związane z profilaktyką 
wad postawy na rok 2009 przezna-
czono kwotę 140 000 zł. W kwocie 
tej zawarte jest również wyposażenie 
sal gimnastyki korekcyjnej w każdej 
szkole gminnej na kwotę 1 500 zł. 
Sprawami finansowymi (przelewy, 
zawieranie umów) zajmuje się Urząd 
Miejski, sprawami organizacyjnymi 
natomiast osoby zaangażowane w 
program.

Profilaktyka próchnicy zębów to 
część programu, która wymaga naj-
większych nakładów pracy. Należy 
uświadomić sobie, że próchnica jest 
najczęstszym zaburzeniem w po-
pulacji w wieku szkolnym i z uwagi 
na najszerszy zasięg występowania 
zaliczana jest do chorób społecznych. 
Szczególnie intensywnie rozwija 
się u dzieci i młodzieży. Problemu 
nie można bagatelizować. Program 
zakłada przeprowadzenie badań 
stomatologicznych we wszystkich 
szkołach naszej gminy oraz zakup 
modeli szczęki do demonstrowania 
prawidłowego szczotkowania zę-
bów. Niestety jest to utrudnione, ze 
względu na brak gabinetów stomato-
logicznych w szkołach. Optymalnym 
rozwiązaniem byłoby utworzenie w 
szkołach chociażby jednego gabinetu, 
który obsługiwałby uczniów. W dużej 
mierze zależy to od Burmistrza i Rady 
Miejskiej.  

Przeznaczona kwota na profilak-
tykę próchnicy zębów 3 650 zł. 

Program profilaktyki wzroku prze-
widuje badanie ostrości wzroku 
1800 uczniom i skierowanie na 
specjalistyczne badania okulistyczne 
w przypadku, gdy jest to konieczne. 
Przewidziano też zakupienie tablic 
podświetlanych do sprawdzania 

wzroku. Przy współpracy z opieką 
społeczną mamy nadzieję pomóc ro-
dzinom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej w zakupie zaleconych dla 
dziecka okularów.

Przeznaczona kwota na profilakty-
kę wad wzroku 6 800 zł.

Tegoroczny program zapobiegania 
chorobom powstałym w wyniku 
złego odżywiania, takich jak otyłość 
i nadwaga obejmuje zakupienie elek-
tronicznych wag do ważenia uczniów 
oraz zakup aparatów do mierzenia 
ciśnienia tętniczego z kompletem 
mankietów.

Przeznaczona kwota na profilakty-
kę otyłości: 3 530 zł.

Widać duże zainteresowanie wdra-
żanym programem profilaktyki ze 
strony zarówno dzieci, szczególnie 
szkół podstawowych, jaki i rodziców. 
Wszystkim nam zależy, by chronić 
nasze dzieci przed szkodliwymi 
czynnikami środowiska, możliwie 
wcześnie wykrywać i skutecznie za-
pobiegać wszelkim wadom.

Radny
Tomasz Szafran

Termin Szkoła
Godzina 

wyjazdu i 
przyjazdu

Godzina 
wejść na 

basen

16.03.09 
poniedziałek

SP Orzechowo (12.30), 
SP Błotno ( 12.45), SP 

Strzelewo (13.00)

12.30 / 
16.40

14.00 -
16.00

17.03.09
 wtorek

Szkoła Podstawowa nr 2 
(kl. IV-VI )

14.30 / 
18.00

15.30 
– 17.30

18.03.09 
środa

SP Żarowo (12.30), SP 
Wierzbięcin (12.45), SP 

Długoręka (13.00)

12.30 / 
16.40

14.00 
– 16.00

19.03.09 
czwartek

Szkoła Podstawowa nr 2 
(kl. I-III )

12.00 / 
15.40

13.00 
– 15.00

20.03.09  pią-
tek

Szkoła Podstawowa nr 3 
/ Szkoła Podstawowa nr 4 

(kl. I-III)

12.00 / 
15.30

13.00 
– 15.00

23.03.09 po-
niedziałek

Szkoła Podstawowa nr 1 
(kl. IV-VI)

12.00 / 
15.30

14.00 
– 16.00

Wyjazdy na basen w marcu

SPROSTOWANIE
Pomóż Paulinie! Wpłać pieniądze na jej konto:

Darowizny:
Konto – Paulina Skrzyniarz
77937500020000124730000010

1% DLA PAULINY!!! – dla osób rozliczających 
się podatkowo. 

Wpisz w druk PIT ZA 2008 r.:
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
Nr. KRS 0000120774 Z dopiskiem: „Dla Pauliny Skrzyniarz”. 
Uwaga: Chochlik drukarski „wyciął” pierwszą  cyferkę w numerze konta 

jaki podawaliśmy w DN z dnia 6 marca. Na początku powinny być dwie 
„siódemki”, a nie jedna. Zainteresowanych przepraszamy, zeznanie podat-
kowe należy poprawić dopisując na początku numeru konta cyfrę „7”

 W kinie „Orzeł”

PIORUN
Familijna animacja, komedia, USA 

2008, 96 min 
12 zł, bez ograniczeń, 15.03.2009 

godz. 16.00
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Zaproszenie
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

zaprasza na wystawę prac członków Związku do sali wykładowej (obok szat-
ni) w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Uroczyste otwarcie w poniedziałek, 16 
marca o godz. 13.00.

Alina Ochman

8 marca w Związku Emerytów i Rencistów

Bawić można się  
w każdym wieku!

Obchody święta Pań odbyły się w Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w poniedziałek 9 marca. Przy każdym z ustawionych stołów, pełno było 
gości. Zarówno Panie jak i Panowie świetnie się bawili, dyskutując, śpiewając 
wspólnie piosenki oraz oczywiście korzystając z poczęstunku. Gwar panujący 
na sali, przypominał ten, jaki panuje na imprezach młodzieżowych. O czym 
to świadczy? 

Mianowicie o tym, że dzięki dobrej organizacji, bawić można się świetnie 
w każdym wieku!

Ewa Dziwisz  

Olimpiada Teologii Katolickiej
We środę 4 marca odbył się półfinał 

XIX Olimpiady Teologii Katolick-
iej, na którym po raz trzeci już stawiła 
się reprezentacja II LO w składzie: 
Justyna Binięda (I a), Brygida Sa-
wicka (III a), Agata Tychoniec (III 
b) i Łukasz Tychoniec (II c) – cała 
czwórka pod opieką księdza Marka 
Gajowieckiego. Hasło przewod-
nie tegorocznej edycji olimpiady 
brzmiało: „Otoczmy troską życie”. 
Zakres tematyki był bardzo obszerny, 
często dotyczyła ona kwestii kon-
trowersyjnych i głośno dyskutowan-
ych w mediach.

Spośród 62 uczniów z całej diecezji, 
którzy podjęli wyzwanie napisania 
testu dotyczącego wyszczególn-
ionych pozycji z zakresu nie tylko 

teologii, ale także filozofii, bioetyki i 
socjologii, jedynie trzech najlepszych 
uzyskiwało prawo do reprezentow-
ania diecezji szczecińsko-kamieńskiej 
na finale ogólnopolskim.

Ku wielkiemu zaskoczeniu i radości 
okazało się, że w tym roku do Kalisza, 
gdzie odbędzie ostateczna rozgrywka, 
pojedzie wyłącznie reprezentacja II 
LO z Nowogardu - Agata, Łukasz 
i Justyna zajęli odpowiednio mie-
jsca od I do III, pokonując uczniów 
pozostałych szkół i uzyskując tytuły 
finalistów etapu ogólnopolskiego. 
Brygida również znalazła się w gro-
nie wyróżnionych, zajmując wysoką 
V lokatę. 

Inf. własna

Olimpiada językowa

Ewa Kopycińska 
najlepsza w województwie!

Jak ważna jest nauka języków ob-
cych wiemy wszyscy. Do najpopu-
larniejszych, bo dających najwięk-
sze możliwości komunikacji, należy 
język angielski. Uczą się go więc i 
mali i duzi, a niektórzy odnoszą w 
tej nauce ogromne sukcesy.

Ewa Kopycińska, uczennica klasy 
trzeciej Gimnazjum nr 2 w Nowo-
gardzie nie tylko została laureatką 
Konkursu Języka Angielskiego or-
ganizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie, ale zajęła w 
tym konkursie pierwsze miejsce w 
województwie pokonując prawie 
tysiąc uczestników. Dzięki zdobyciu 
tytułu laureatki Ewa będzie mogła 

wybrać dowolną szkołę średnią w 
województwie i tam kontynuować 
naukę oraz doskonalić swoją języko-
wą pasję.

Sukces Ewy nie jest przypadko-
wy. W tym roku została już laure-
atką Festiwalu Języka Angielskiego 
i Kultury Krajów Anglojęzycznych 
Sapientia, gdzie zajęła 3 miejsce oraz 
Konkursu Szkoły Bell „Improve Your 
English”, w którym zdobyła miejsce 
4. W obu konkursach musiała wy-
kazać się bardzo wysokim pozio-
mem znajomości języka i zmierzyć z 
ogromną konkurencją. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

A. Kokoszka
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gry-
ficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKOLI-
CACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), 
NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Dobrej, ul. traugutta. cena 80 tys. zł. 
tel. 091 39 2� 087.  

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu. tel. 69� 770 724.

• Sprzedam kawalerkę bezczynszową ul. 
Bema. Tel. 665 359 497.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeblo-
wane, cena 225 tys. z możliwością kupna 
garażu. Tel. 880 34 17 34.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie przy 
ul. Asnyka ok. 60 arów z możliwością 
przekształcenia na budowlaną. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 667 986 801.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na os. 
Bema, 41,7 m kw, wysoki standard, umeb-
lowane. Tel. 888 354 287.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie, 3 pokojowe, 83 m kw. Tel. 
091 39 25 858.

• Sprzedam mieszkanie na strychu, nowe 
budownictwo, blok „Wiejska”, 41 m kw, 
niski czynsz, 2 pokoje, własne ogrzewanie 
gazowe, cena 140 tys. zł. Tel. 660 424 989.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe na 
dłuższy okres czasu. Tel. 660 143 170.

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m kw, II pię-
tro. Tel. 091 39 23 209.

• Nowogard – okolice, dom na kolonii wsi 
przy lesie sosnowym z 15 ha działką, 
399.000. 502 103 432.

• Jenikowo – segment domu 120 m kw z dz. 
500 m kw, 28.000. 501 307 666.

• Ziemię rolną kilka hektarów sprzedam. 
889 133 882.

• Na wyjeździe z miasta 1,5 ha ziemi po 9 zł/  
m kw. 725 899 426.

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 601 690 539.

• SPrZeDam kaWalerkĘ Na Ul. bema, 
beZcZyNSZoWa, Po remoNcie, Umeb-
loWaNa. tel. 788 986 139. PilNe.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 66.

• Wynajmę dom wolnostojący na ul. Boh. 
Warszawy 75, dwukondygnacyjny z osob-
nym wejściem oraz mediami. Tel. 0602 
159 015 lub 0600 045 151.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
604 589 474.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe włas-
nościowe w Golczewie na jednopokojowe 
w Nowogardzie lub sprzedam. Wiado-
mość: 091 39 23 146 po 16.00 lub 507 547 
321.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, bez-
czynszowe. Tel. 784 448 549.

• Wydzierżawię restaurację – tawerna + 
sklep spożywczo-przemysłowy w Dziw-
nówku na sezon 2009. tel. 0601 70 73 63.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 m 
kw po kapitalnym remoncie, cena 90 tys. 
Tel. 515 171 584, 507 023 080.

• Sprzedam działkę na ogrodzie nr 4. Tel. 
091 39 21 406.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, włas-
nościowe, 66 m kw. Tel. 091 39 26 998, 
0501 77 50 25.

• Do wynajęcia pomieszczenia chłodnicze i 
magazynowe. Tel. 694 484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomieszcze-
nia, najchętniej pod usługi fryzjersko 
– kosmetyczne. Tel. 694 484 480.

• Do wynajęcia kawalerka. Tel. 091 57 90 
577.

motoryZacJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. roz-
rząd, klocki i tarcze hamulcowe przód i tył, 
olej i filtry, cena 42100 zł, tel 605 522 340.

• Sprzedam Opel kadett w całości lub na 
części. Tel. 668 316 103.

• Sprzedam części Mercedes 124 i 190. 667 
146 793.

• Sprzedam Ford Ka, 1997 r., 1,3, wspoma-
ganie kierownicy, cena 4500 zł do uzgod-
nienia. Tel. 601 87 07 98.

• Sprzedam Ford Focus kombi, 18 TDDI, 
2000 r., cena 16500 zł do uzgodnienia. Tel. 
663 603 825.

• Sprzedam 4 opony używane w dobrym 
stanie 14’’. Tel. 091 39 21 538.

• Sprzedam alufelgi z oponami letnimi 15 
cali 195/50, rozstaw śrub: 4x100 do vw. 
Tel. 091 39 22 363 po 18.00.

• Sprzedam Peugeot  Boxer Max, rok prod. 
1994. Cena 9800 zł. Tel. 091 39 26 998, 
0501 77 50 25.

• Sprzedam skuter Aprilla Habana 50. Tel. 
694 484 485.

• Sprzedam STAR 1142 turbo i przyczepę 
4,5 tonową. Tel. 603 839 782.

rolNictWo

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmian 
irga i bryza. tel. 79� 29� 643.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto jare, 
siewne. Tel. 602 267 382, 606 26 18 50.

• Sprzedam ciągnik 385 Ursus oraz siewnik 
do zboża „Poznaniak” i łubin słodki. Tel. 
668 316 103.

• Sprzedam piskląt. Warnkowo 6. Tel. 607 
289 286, 091 39 21 070.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam sadzonki - orzech laskowy 13 zł. 
Tel. 785 714 251.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Olchowo 62 
przy CPN. Tel. 091 39 21 691.

• Sprzedam MTZ z przednim napędem i 
presę Klaas mała kostka. Tel. 695 02 60 23.

• Jaja przepiórcze z własnej hodowli. No-
wogard, ul. Polna 8. tel. 091 392 �� 48, 
�08 340 300.

• Sprzedam 15 ha ziemi i 5 ton obornika 
końskiego. Tel. 091 39 17 602.

• Sprzedam pług 4 skibowy, polski; ramę 
kultywatora i bark do bron. Tel. 661 75 12 
96.

• Sianokiszonkę sprzedam ok. 40 balotów. 
Tel. 783 678 684.

• Sprzedam pług czteroskibowy; ciągnik 
John Deere 110 KM. Tel. 091 39 107 14.

 USŁUGi

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 2� 969, 069� �18 �81.

• DyWaNoPraNie. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
�16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 0604 
373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. tel. 604 373 143.

• czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. tel. �03 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• remoNty mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

•  Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• brUk – liN – usługi brukarskie oraz ogól-
nobudowlane. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.pl.

• „DUr-DacH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Korepetycje język niemiecki. 0606 
835 617.

• transport – bUS MAX. 604 963 120.

• Piekę ciasta na zamówienie. �04 78 29 
10.

•  Usługi hydrauliczne tel. 600 382 214, 
091 39 79 109.  

• miX remoNtoWo – bUDoWlaNy 
– wszelkiego rodzaju remonty. Solidnie, 
dokładnie, tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 71� 839.

• USŁUGi elektrycZNe. tel. 
607 084 �96.

• Kompleksowe remonty wykończenio-
we, dachy. Tel. 603 621 714, 697 612 803, 
784 188 147.

• Usługi transportowe, przeprowadzki; 
wnoszenie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, blacha, 
dachówka. Tel. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 600 626 268.

• Drewno opałowe sprzedam, sosna oflisy 
pocięte w klocki, cena 300 zł za przyczepę. 
Tel. 514 740 538.

• montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 �7�, 69� 08� 470.

• tiPSy GratiS HeNNa brWi. 697 408 
391.

• kompleksowe wykończenia wnętrz, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
szpachle dekoracyjne, glazura, hydrau-
lika i elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie bu-
dynków. Szybko i solidnie. tel. 609 60� 
621, 60� 168, 6�8.

• Dachy. 604 721 638.

• Docieplenia, remonty, budowy. 604 721 
638.

• Wstawianie okien i drzwi. 604 721 638.

• Korepetycje z matematyki i fizyki na po-
ziomie szkoły średniej i gimnazjum. Cena 
konkurencyjna. Tel. 798 843 457 w godz. 
16.00 – 20.00.

• Przyjmę zlecenia na opracowania grafiki, 
zdjęć oraz animację, skład komputerowy, 
przepisywanie prac magisterskich itp. 
Cena zawsze do negocjacji. Tel. 798 843 
457 w godz. 11.00 – 16.00.

Praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo dobrych 
warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Kelnerki, do kuchni, pokojówki do pracy 
na sezon, Pobierowo, nocleg, wyżywienie. 
Tel. 091 386 44 62, 505 06 80 32.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy	zaświadczenia

do	wydz.	komunikacji
o	wyrejestrowanie	pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 13

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

Kupię drewno 
tartaczne, 

nadające się  
na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

KURKI NIOSKI
odchowane, powyżej 7 tygodni

pełen program szczepień
SPRZEDAŻ OD 17 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

DORADZTWO PRAWNE
Nowogard, ul. 3 Maja 55

Czynne od pon. do pt. 10 – 16
Sprawy cywilne, karne, administra-
cyjne, z prawa pracy, ubezpieczeń, 

egzekucyjne, komornicze
Tel. 503 61 77 39

ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SPrZeDaŻ cZĘŚci 

NoWycH i UŻyWaNycH

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271

• Przyjmę do pracy w gabinecie kosmetycz-
nym osobę z doświadczeniem, studentkę 
szkoły kosmetycznej. Tel. 606 402 543.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 665 324 710.

• Pracownik do prac gospodarczych od 
marca do września 2009 na ośrodku w 
Dziwnówku. tel. 601 70 73 63.

• Zatrudnię murarza. Tel. 608 817 214.

• Ferma drobiu w Potulińcu – praca przy 
obsłudze. Tel. 601 73 38 91.

• Szukam „przyszywanej babci”, która ma 
gorące serce i swój wolny czas chętnie po-
święci 3 letniej dziewczynce. Tel. 695 281 
931.

• Zatrudnię osobę na stanowisku barman. 
Szczegóły strona 9.

iNNe

• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@
vp.pl

• Poszukujemy muzyków do kapeli – eme-
rytów lub rencistów. tel. 60� �76 908.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opa-
łowego tel. 091 418 82 68, 603 39 93 
46. 

• VaillaNt – części zamienne do pieców 
gazowych c.o. różne, nowe i używane, 
pompy, czujki nagrzewnice. tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda /dwufunk-
cyjne/ cena 1200 zł, gwarancja serwiso-
wa. tel. 691 686 772.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, kuchni 
wiszące firmy niemieckiej VaillaNt, 
wersja świeczkowa 4�0 zł mało używa-
ne, gwarancja serwisowa. 691 686 772.

• elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kW, ekonomiczne, idealne 
do domku, warsztatu, baru, pubu, cena 
1�0 zł. 790 �40 �20.

•  Owczarki niemieckie, szczenięta 4-mie-
sięczne, po rodowodowych rodzicach, 
pieski i suczki oraz 10-miesięczne z rodo-
wodem sprzedam. Tel. 091 39 21 828. 

• Kupię namiot ogrodowy na działkę. Tel. 
091 39 25 227, 600 583 284.

• Sprzedaż drewna opałowego – olcha, 
sosna, odpady tartaczne. transport. 
tel. �09 930 161.

• Sprzedam cegłę czerwoną. Sąpolnica 10.

• Zginęły dwie suki rasy owczarek niemiecki 
maści czarnopodpalanej. Osoby posiada-
jące jakąkolwiek informację na ich temat 
proszę o kontakt. 0600 045 151. 

• SPrZeDam WyPoSaŻeNie GabiNetU 
koSmetycZNeGo. tel. 697 408 391.

• Kupię meble kuchenne pilnie. Tel. 788 284 
934.

• Sprzedam drewno opałowe z dowozem. 
66 33 49 053.

• Sprzedam sofę rozkładaną plus dwa fo-
tele. tanio. tel. 660 634 337.

reklama
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

16.03. br. godz. 16.00

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom	Handlowy	„VELES”	(za	Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Kurs j. norweskiego
Telefon do Norwegii  
tel. +47 941 64 640

do Polski tel. +48 514 787 217
515 989 484

www.norweski-nauczanie.pl
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 Witamy wśród nas...

Syn Elżbiety Michalak 
ur. 5.03.09 
ze Szczecina

Bliźniaki Dominiki Zielińskiej 
ur. 6.03.09 z Nowych Bielic

Córka Bożeny 
Ronowicz 
ur. 8.03.09 z Gryfic

Córka Krystyny
Drapikowskiej ur. 
9.03.09 z Nowogardu

Syn Edyty Machockiej 
ur. 11.03.09 
z Nowogardu

W obiektywie Jana korneluka  - Święto kobiet w klubie Hania



DZIENNIK
NOWOGARDZKI16 m - Nr 20 (1757)

Wpadł jak ryba w sieć

Do niedawna uważałem, że konto w wirtualnym 
banku powinien mieć każdy, kto ma komputer pod-
łączony do internetu. Ostatnio zmieniłem zdanie. 
Lepiej najpierw nabrać obycia w sieci, a dopiero 
po jakimś czasie zapukać do e-banku. Niedawno 
dostaliśmy zawiadomienie o działającym w naszym 
mieście elektronicznym włamywaczu bankowym. 
O – pomyślałem – cyberprzestępcy trafili pod 
strzechy, i zainteresowałem się tym konkretnym 
przypadkiem. Od słowa do słowa, i okazało się, że 
chłopaka kojarzę. Syn jednego z naszych znajo-
mych. Był bez pracy, szukał zajęcia. Dał się złapać 
w sieć i teraz ma ogromne kłopoty.

Któregoś dnia dostał e-maila. Jakaś – raczej 
zagraniczna – firma poszukiwała swoich przed-
stawicieli finansowych, obiecywała łatwy zarobek. 
Kandydat musiał umieć obsługiwać komputer, 
znać podstawy angielskiego, orientować się w in-
ternecie i mieć elektroniczne konto bankowe do 
przyjmowania wynagrodzenia. Biznes był pro-
sty. Po „przyjęciu do pracy”, czyli wypełnieniu 
formularza internetowego, należało czekać na 
zlecenie. Czynność początkowo miała polegać na 
jakimś kontrolingu, pakowaniu paczek, przesy-
łaniu dokumentów, ale okazywało się, że sprawy 
finansowe są ważniejsze. Przedstawiciel finansowy 
otrzymywał na swoje konto pewną kwotę pieniędzy 
i po potrąceniu sobie 5% prowizji miał ją przeka-
zać systemem Western Union wskazanej osobie 
za granicą. Aby cała operacja przebiegła spraw-
nie, przedstawiciel otrzymywał dzień wcześniej 
SMS-a informującego o zleceniu. Chłopak wykonał 
kilka takich operacji i zapukała do niego policja. 
Okazało się, że był tzw. słupem, czyli pośrednikiem 
w przelewaniu kradzionych pieniędzy z banku do 
złodzieja. Przypuszczam, że zarobił kilka tysięcy 
złotych, a biedy narobił sobie na lata. Grozi mu na-
wet więzienie. Konto elektroniczne, w odróżnieniu 
od konta tradycyjnego, dawało w tym przypadku 
możliwość błyskawicznego działania całej grupie 
przestępczej. Dla złodzieja czas to pieniądz...

Zachorował na e-konto

Cyberprzestępcy wciągają w swój proceder słupy, 
aby policja straciła ślad podczas poszukiwania 
prawdziwego złodzieja. Przestępcy wykradają pie-
niądze z banku, przelewają je na konto słupa, a ten 
wysyła je za granicę do złodzieja odbierającego go-

tówkę na kradziony dokument tożsamości.
Mając bankowe konto elektroniczne, trzeba 

wiedzieć, czym jest phishing i umieć się go wy-
strzegać. W phishingu chodzi o zdobycie przez zło-
dziei loginów i haseł niezbędnych do zalogowania 
się w elektronicznym banku. Najskuteczniejsze 
są sposoby najprostsze. Złodzieje budują w sieci 
strony łudząco podobne do prawdziwej strony wy-
branego e-banku, a następnie wysyłają maile po-
tencjalnym ofiarom. Piszą, żeby kliknąć w podany 
link, zalogować się w banku, bo coś tam, coś tam... 
Niedoświadczeni mogą się dać złapać na haczyk; 
podając dane na lipnej stronie, otwierają złodzie-
jom drzwi do swojego sejfu. Sposobów na kradzież 
danych jest znacznie więcej, dlatego trzeba swój 
komputer wyposażyć w oprogramowanie chroniące 
przed wirusami i atakami z zewnątrz.

Komputerowym żółtodziobom odradzam więc 
szybkie zakładanie konta w e-banku. Znajomy, 
emerytowany lekarz, od kilku miesięcy ma kompu-
ter podłączony do internetu. Opanował już sztukę 
łączenia się przez komputer z rodziną w Ameryce. 
Ostatnio kupił sobie kamerkę i może pokazać się 
rodzinie. Trochę dziwny z niego gość, bo jak media 
zaczęły trąbić o kryzysie, to oszczędności i emery-
turę wyjmował z banku i trzymał gotówkę w domu. 
Bał się, że jak bank upadnie, to straci pieniądze. 
Wpłacił je z powrotem, gdy państwo ustawowo dało 
gwarancję ochrony kapitału do 50 tys. euro. Teraz 
zachorował na konto w e-banku. – Spokojnie, nie 
tak szybko – odpowiedziałem mu, gdy mnie o to 
zagadnął. Najpierw trzeba na ten temat trochę po-
czytać, oswoić się z wirtualnym bankiem, a dopiero 
później w pełni korzystać z jego dobrodziejstw.

Osobista odpowiedzialność

Najlepiej zrobić tak: utrzymać swoje dotychcza-
sowe konto w klasycznym banku, a w wirtualnym 
otworzyć „konto ćwiczebne”, przelewając na nie ja-
kąś niezbyt znaczącą kwotę, wystarczającą np. na 
uregulowanie miesięcznych opłat za czynsz, prąd, 
telefon. Nawet jeśli popełnimy jakiś błąd albo – w co 
nie wierzę – padniemy ofiarą phishingu, stracimy 
tylko niewielka kwotę. W miarę poznawania zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących w danym banku 
i w miarę nabierania doświadczeń można wszystkie 
swoje finanse przenieść do e-banku, pozostawiając 
na wszelki wypadek konto w tradycyjnej placówce. 
Z moich dziesięcioletnich doświadczeń wynika, 
że zabezpieczenia w bankach elektronicznych są 

na najwyższym poziomie i jeśli dopasujemy się do 
wewnętrznej architektury zabezpieczeń, pienią-
dze w praktyce są w stu procentach bezpieczne. 
Wystarczy na przykład wszystkie pieniądze trzy-
mać na subkoncie, do którego dostęp możliwy 
jest tylko na hasło jednorazowe, znane wyłącznie 
właścicielowi konta. Każdy bank ma swoje własne 
sposoby na dodatkowe zabezpieczenia, już po za-
logowaniu się na konto. Trzeba je dobrze poznać, 
przetestować i... spać spokojnie. Najważniejsza 
jest, moim zdaniem, osobista odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo konta.

Prawdziwa rewolucja

Współczesne banki wirtualne oferują czasem więcej 
niż banki tradycyjne. W e-banku można nie tylko 
trzymać pieniądze, przelewać je na inne konto, ale 
też inwestować w akcje, fundusze inwestycyjne, 
odkładać na fundusze emerytalne lub struktu-
ryzowane. W banku elektronicznym można doła-
dować telefon komórkowy, ubezpieczyć dom lub 
samochód, a nawet uzyskać kredyt hipoteczny. 
Postęp w bankowości elektronicznej jest ogromny 
i nic go nie zatrzyma. W ciągu tych 10 lat dokonała 
się prawdziwa rewolucja, a była ona możliwa dzięki 
naszemu wejściu do NATO. Wtedy to Amerykanie 
znieśli embargo na 128-bitowe szyfrowanie danych, 
co dało nam możliwość otwarcia pierwszego banku 
internetowego. Przypuszczam, że niedługo już nie 
będziemy przywiązani do komputera. Bankowość 
wkroczy w erę mobilną, będziemy posługiwać się 
podpisem cyfrowym, a naszym podstawowym na-
rzędziem na rynku finansowym stanie się telefon 
komórkowy. Nie oznacza to, że tradycyjne banki 
przestaną istnieć. Większość z nas chce mieć kon-
takt z kasjerem lub doradcą, który wyjaśni zawiło-
ści coraz bardziej skomplikowanej bankowości.

Chcesz poznać więcej rad aspiranta Fortuny? 
Zadać mu pytanie? Skomentować jego wypowiedzi? 
Odwiedź blog internetowy: www.fortunaradzi.pl

W polskich bankach umowy o dostęp do rachunku 
kanałami elektronicznymi podpisało 11 milionów 
klientów, ale tylko około 6 milionów aktywnie 
z nich korzysta. Aktywny klient indywidualny 
wykonuje średnio 4 przelewy miesięcznie. 
Statystyki pokazują, że 1 na 10 internautów po 
roku użytkowania internetu zakłada sobie wirtu-
alne konto bankowe.

Z badań wynika, że w 2007 roku z elektronicznych 
rozliczeń korzystało ponad 30% firm z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw. Dostępność, 
łatwość obsługi i niezawodność bankowości elek-
tronicznej sprawiają, że liczba firm zainteresowa-
nych tą usługą regularnie wzrasta. Szacuje się, że 
w roku 2010 z bankowości elektronicznej będzie 
w Polsce korzystało blisko 70% firm. Liczba użyt-
kowników internetu osiągnie wtedy 18 milionów.

Wg raportu AC Nielsen Polacy znaleźli się na trze-
cim miejscu wśród internautów aktywnie korzy-
stających z usług bankowości on-line. Polskich 
internautów wyprzedzili jedynie Portugalczycy 
i Brazylijczycy. W badaniu wzięli udział internauci 
z 46 krajów. W Polsce z bankowości on-line korzy-
sta stale 28% internautów. Korzystanie z banko-
wości internetowej przynajmniej raz w tygodniu 
zadeklarowało 69% badanych. Polacy znaleźli się 
także wysoko w klasyfikacji użytkowników, którzy 
deklarują, że nigdy nie odwiedzają oddziału swo-
jego banku. W Polsce takich odpowiedzi było 28%. 

Kevin Mitnick, niegdyś światowej sławy haker, 
obecnie równie słynny ekspert do spraw bezpie-
czeństwa komputerowego, twierdzi, że kluczem 
do elektronicznych banków nie są wadliwie 
działające systemy, kiepskie oprogramowanie 
czy dziury w firewallach. Systemy te są bowiem 
skuteczniejsze niż na ogół się sądzi. Jak zwykle 
zawodzi czynnik najbardziej prozaiczny z moż-
liwych – ludzki. Nic nie ułatwia pracy hakerom 
tak, jak ludzka nieostrożność i naiwność; nie-
opatrznie zostawione hasło dostępu, niekontro-
lowany dostęp do wewnętrznych zasobów firmy. 
Wykorzystywane w e-przestępstwach są coraz 
częściej techniki bezpośredniego wpływu na ludzi, 
umiejętnej perswazji itd. 

W Europie Środkowej i Wschodniej na 1 milion 
mieszkańców przypada średnio 312 urządzeń 
bankomatowych i 119 maszyn na 100 oddziałów, 
podczas gdy w Europie Zachodniej jest zainstalo-
wanych przeciętnie 770 bankomatów na 1 milion 
mieszkańców, czyli ponad dwukrotnie więcej 
niż w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz 187 
urządzeń na 100 oddziałów. Oznacza to, że pol-
ski rynek przez najbliższe lata będzie nasycał się 
bankomatami i wpłatomatami, przybliżając usłu-
gi bankowe do klienta i czyniąc bankowość coraz 
bardziej samoobsługową i bardziej dostępną.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Chyba już z dziesięć lat nie byłem w banku. W każ-
dym razie przez tyle lat nie robiłem w tradycyj-
nym banku przelewu, nie pobierałem pieniędzy 
w okienku. Wszystkie sprawy bankowe załatwiam 
przez domowy komputer. Mam po prostu konto 
w jednym z e-banków, byłem jednym z pierwszych 
jego klientów. I nie boję się. Kilka lat temu przez 
komputer kupiłem nawet samochód w salonie. 
Najpierw go obejrzałem, wynegocjowałem zniżkę, 
później dokonałem przelewu i następnego dnia od-
jechałem nowiutkim autem. Z wirtualnego banku 
mam same korzyści, w zasadzie żadnych kosztów. 
Przelewy są teraz bezpłatne, oprocentowanie sto-
sunkowo wysokie, kapitalizacja miesięczna. Płacę 
chyba tylko raz w roku stałą opłatę za kartę kre-
dytową. Wszystkie opłaty za wodę, telefon, prąd, 
gaz itd. realizuję przez komputer. Niesamowita 
wygoda. Gdybym korzystał z tradycyjnego banku, 
to miesięczne wydatki – nie licząc kosztów dojazdu 
i straconego czasu w kolejkach – szacuję na około 
20-30 zł. Rocznie wychodzi całkiem spora kwota.

Fortuna radzi… jak założyć konto internetowe i bezpiecznie z niego korzystać

›

› ›

›

›

›

KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnym upominków.

Nagrodzimy osoby, które nadeślą najciekawsze 
i najpełniejsze odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy dokonujesz operacji bankowych 
na swoim koncie za pośrednictwem 
internetu?

2. Jaki bank oferuje w twojej miejscowości 
usługę wpłatomatu czynnego 24 godziny 
na dobę?

3. Czy spotkałeś się z próbą wykorzystania 
twojego konta mailowego do wciągnięcia 
cię w jakąkolwiek podejrzaną działalność? 
Jak bronisz się przed takimi atakami?

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: konkurs@fortunaradzi.pl

Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

›

›

›

Wirtualna bankowość
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  9

Praca PoSŁa
Sprawa była o tyle prosta,
Że tyczyła czynnego wciąż posła.
Jak podaje Agencja Prasowa
Poseł ów był z lubością … próżnował!

takie ŚWiĘto SiĘ PamiĘta
Czy ten ze wsi, czy ten z miasta,
Chłop potęgą jest i basta!
W tym dniu nawet tchórz , malizna,
To prawdziwy jest mężczyzna…
Uczuć wzbudza wielkie burze,
Gdy w kimś utkwi wzrok na dłużej,
Więc gotowe są z wyznaniem
Po kolei wszystkie panie.
A on wznosi wyżej głowę,
Miny stroi swe marsowe,
Mięśnie prężąc już od rana,
W lustrze widzi tors Barmana.
Komu tego chwata nie żal,
Gdy zakąska ciut nieświeża
Po libacji mu zaszkodzi?
Kumpel Edzio kompres chłodzi,
Córka biegnie po gazety,
Super dania na apetyt
Żona nowe mu podsuwa:
Armia pań przy łóżku czuwa…
Piwko leczy znakomicie:
Panu domu wraca życie:
Choć sto razy tracił głowę
Wciąż ma noty wręcz wzorcowe…
Fanek zyskał już bez liku
Dzień Czterdziestu Męczenników.
Niech przez rok trwa nieprzerwanie
Takie chłopów dopieszczanie…

babSki  ŻyWot
Życie kobiety toczy się kołem:
Najpierw - graniastym,
Potem – gospodyń,
Na koniec – różańcowym.

ZŁoŚliWa
Gdy mówię, że u mężczyzny
Najcenniejszy jest mózg,
Żona przedstawia mi
Obrazek nieco frywolny:
„Zobacz co cennego zasłaniają 
Piłkarze stojący w murze,
Gdy egzekwowany jest rzut wolny?”

Rozwiązanie krzyżówki r 8 – PAMIĘTAJ O 
SWEJ PANI – nadesłali: Władysław Kubisz, Adam 
Stefański, Andrzej Leszczyński, Halina Stefańska, 
Barbara Bartosik, Halina Szwal, Józef Górzyński, 
Michał Furmańczyk (Strzelewo), Jerzy Siedle-
cki, Maria Gortat (Czermnica), Jerzy Zawadzki 
(Orzechowo), Krystyna Zawidzka, Józef Kochelski 
(Błotno), Dorota Jaworska (Sikorki), Zdzisława 
Chorążyczewska, Sylwia Rybus, Krzysztof Kępa, 
Urszula Skowron, Bogumiła Czupryńska, Nikola 

Grenda, Szczepan Falaciński, Franciszek Palenica, 
Alicja Wypych, Bogumiła Urtnowska, Marzena 
Ustyjańczuk, Stanisława Pokorska,

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Urszula Skowron z Nowogardu,
- Andrzej Leszczyński z Nowogardu,
- Michał Furmańczyk ze Strzelewa.

Gratulujemy!     
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ oSób - romaN biŃcZyk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

oD PoNieDZiaŁkU Do PiątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów
rozkład Jazdy firmy FUH adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
kUrSy oD PoNieDZiaŁkU Do Soboty:
trasa Nowogard –Szczecin �.0�(1-6), �.�0(1-6), 6.10(1-6), 
6.�0(D), 7.00(1-6), 7.2�(7), 7.30(7), 7.��(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 
9.0�(D), 9.1�(1-6), 10.0�(1-6), 10.30(D), 11.2�(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.��(1-6), 13.2�(D), 13.�0(D), 14.0�(D), 14.20(D), 
1�.��(1-6), 16.3�(D), 16.�0(1-6),17.30(D), 17.�0(D), 18.3�(D), 
19.1�(1-6)

trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.3�(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.3�(D), 10.�0(1-6), 
11.�0(1-6), 12.0�(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.��(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.��(D), 1�.10(D), 16.1�(D), 17.0�(1-6), 17.2�(1-6), 
18.00(DR), 18.0�(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.2�(D), 19.40(1-6), 20.1�(D), 
21.40(1-6)

objaśnienia
1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

Nowogard-Resko-Płoty-Nowogard
kursy od poniedziałku do soboty  15.15 Niedziela 15.10
Nowogard-Płoty-Resko-Nowogard 
kursy od poniedziałku do soboty  7.10 Niedziela 11.20

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

Nowogard 05.03.2009r.
oFerty Pracy 

PUP GoleNióW, Filia NoWoGarD
1. Elektromonter
2. ślusarz-spawacz
3. Stolarz
4. Spawacz.
5.Kierowca kat.B

oFerty Pracy Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo 
Wielkie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Pracownik pomocniczy 
produkcji(Niemcy)  
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk,
recepcjonista, technolog żywienia, szef 
kuchni, pom.kuchenna 
(nad morzem i na Mazurach, zakwater-
owanie) 
9. Fryzjer damski (Goleniów)
10.Elektryk (Warszawa)

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3
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UKS „Trójka”

Ćwierćfinały  
Mistrzostw Polski

Od wczoraj (czwartek 12 marca) na Hali Sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 przy ul.Boh.Warszawy toczą się mecze eliminacyjne do ćwierć-
finałów Mistrzostw Polski. UKS TRÓJKA Nowogard wywalczyła pierwsze 
miejsce w lidze Zachodniopomorskiej Młodziczek, trzy pierwsze miejsca z 
naszej  ligi jak i Ligi  Wielkopolskiej są premiowane i umożliwiają grę w 
eliminacjach.

UKS TRÓJKA Nowogard na swoim terenie podejmuje: Olimpię Poznań, 
Rawię Rawicz i MKS Konin.

Terminy spotkań: 
12.03.2009(czwartek), godz.17.00 - UKS TRÓJKA Nowogard - Rawia Ra-

wicz
13.03.2009(piątek) godz.16.00 - UKS TRÓJKA Nowogard - Olimpia Po-

znań
14.03.2009(sobota) godz.17.00 - UKS Nowogard - MKS Konin

Sympatyków koszykówki serdecznie zapraszamy.
Karolina Kubicka

Współzawodnictwo Sportowe 

Ranking Szkół Gminy Nowogard
W lutym zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2008/2009. W 

związku z tym podsumowane zostały wyniki zwodów sportowych naszych 
szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady. Punkty zosta-
ły przyznane tylko za miejsca zdobyte w zawodach odbywających się na 
szczeblu gminnym.

 Wśród podstawówek I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 osiąga-
jąc wynik 111 punktów. Opiekunami zawodników w tej szkole są panowie 
Grzegorz Górczewski i Jarosław Jesionka. II miejsce (98 punktów) zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 4 prowadzona przez pana Wiesława Buczyńskiego, a 
miejsce III z 70 punktami zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, opiekunami dzieci 
biorących udział w  zawodach sportowych w tej szkole są Monika Duraj, 
Aleksandra Ziółkowska i Bogdan Wawryczuk.

Wśród szkół gimnazjalnych wyniki kształtują się następująco:
I miejsce – Gimnazjum nr 3 – 18 punktów: opiekun Bogdan Sobolewski
II miejsce – Gimnazjum nr 1 – 15 punktów – opiekunowie: Anna Łysiak, 

Jacek Andrysiak, Janusz Raczyński i Bartosz Zdanowicz
III miejsce – Gimnazjum nr 2 – 13 punktów – opiekunowie: Joanna Dzi-

kowska, Inga Szymańska – Głowicka, Jacek Jackowski, Tomasz Szafran i Ar-
tur Gnych.

Poniżej podajemy tabele zawierające wyniki wszystkich szkół naszej gmi-
ny. Współzawodnictwo sportowe wciąż trwa!

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół Gimnazjalnych na 
Szczeblu Gminnym – I Semestr

Szkoła Dziewczęta Miejsce Chłopcy Miejsce Suma 

Miejsce 

zajęte przez 

szkołę

Gimnazjum 

nr 1
7 II 8 II 15 II

Gimnazjum 

nr 2
3 III 10 I 13 III

Gimnazjum 

nr 3
12 I 6 III 18 I

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych na 
Szczeblu Gminnym – I Semestr

Szkoła Dziewczęta Miejsce Chłopcy Miejsce Suma 

Miejsce 

zajęte przez 

szkołę

SP 1 35 III 35 V 70 III

SP 2 59 I 52 I 111 I

SP 3 30 IV 29 VI 59 VII

SP 4 48 II 50 II 98 II

Błotno 0 X 5 IX 5 X

Długołęka 29 VII 28 VII 57 VIII

Orzechowo 32 V 36 IV 68 IV

Strzelewo 34 IV 28 VII 62 VI

Wierzbięcin 17 VIII 46 III 63 V

Żabowo 3 IX 9 VIII 12 IX

opr. Liliana Szychowska

Ważne dla kibiców „Pomorzanina”
We wtrkowym wydaniu „DN” opublikujemy obszerny wywiad z trenerem 

„Pomorzanina”.
Z Panem Zbigniewym Sumiennym rozmawia Marcin Nieradka.

Zapraszamy do lektury!

Nowogardzianin  
w kadrze Polski

Trener reprezentacji Polski piłkarzy 
ręcznych Bogdan Wenta powołał 
szeroką kadrę na mecze eliminacyjne 
grupy 1 mistrzostw Europy 2010 z 
Turcją, które odbędą się 19 marca w 
miejscowości Mersin i 22 marca w 
Olsztynie.

Wśród zawodników powołanych 
przez Wentę znalazł się mieszkaniec 
naszego  miasta Mateusz Zaremba. 
Mateusz jest wychowankiem Pomo-
rzanina Nowogard, w którym tre-
nował  pod bacznym okiem Jerzego 
Stolfa. Obecnie jest zawodnikiem 
Vive Kielce prowadzonym przez 
Bogdana Wentę. Do Kielc przeszedł 

z HSV Insel Usedom (Bundesliga). 
Był jej najlepszyn strzelcem  oraz 
drugim w całej lidze (261 bramek w 
31 meczach). 7 sierpnia 2007 roku 
podpisał pięcioletni kontrakt z Vive. 
Leworęczny Zaremba jeśli pojawi 
się na parkiecie w meczu z Turcją 
nie będzie to jego pierwszy występ z 
orzełkiem na piersi. W październiku 
2007 roku zagrał w towarzyskim tur-
nieju w kadrze B. W meczu z drugą 
reprezentacji Danii zdobył sześć 
bramek i został wybrany najlepszym 
zawodnikiem naszej reprezentacji.

Karolina Kubicka

Mateusz Zaremba:
Pozycja - Rozgrywający
Data Urodzenia - 27.10.1984 r
Wzrost - 198cm
Waga - 94kg
Numer w Klubie - 7
Macierzysty Klub - Pomorzanin 

Nowogard



DZIENNIK
NOWOGARDZKI20 m - Nr 20 (1757)

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

16 marca 2009 r. godz. 16.30

akUmUlatory
ul. boh. Warszawy 103 • NoWoGarD

www.autopart.pl

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

tel. �0� 2�8 006, 091 38 �1 396

ZakŁaD 
oGólNobUDoWlaNy

Domy GaraŻe Wiaty...

kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl
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Czytaj s. 11

reklama

Pomorzanin awansuje
- stawiam  samochód...

 s. 2

Kurs j. norweskiego
Telefon do Norwegii  
tel. +47 941 64 640

do Polski tel. +48 514 787 217
515 989 484

www.norweski-nauczanie.pl

W sobotę, od zaległego meczu z 
Masovią Maszewo zainauguruje 
rundę wiosenną drużyna Pomorza-
nina Nowogard. Cel naszej drużyny, 
grającej w kl. okręgowej jest kla-
rowny – awans. – Można osiągnąć 
go tylko dzięki ciężkiej pracy – w 
rozmowie w „Dziennikiem” mówi 
trener Pomorzanina Zbigniew Gu-
mienny.

Marcin Nieradka: Spodziewał się 
Pan rok temu, że dziś zespół będzie 
w takim momencie? Mogło być go-
rzej, a może lepiej?

Zbigniew Gumienny: Gdy przy-
chodziłem do klubu, to wiedziałem, 

że gorzej być już nie może. Początki 
były ciężkie, ale dostrzegałem małe 
pozytywne sygnały, dające nadzieję. 
Widziałem zaangażowanie piłkarzy i 
działaczy. Mogło się przecież okazać, 
że piłkarze, po okresie rekordowych 
porażek nie chcą trenować. Wierzyłem 
jednak, że jak dotrę do zawodników, 
przekonam do harówki to efekty przyj-
dą. Byłem pewien, że po pierwszej 
rundzie będziemy liderami. Mogliśmy 
zdobyć jeszcze nawet kilka punktów 
więcej.

Ma Pan już zespół na V-tą ligę?
- Tak. Pokazały to nasze sparingi. 

Jak równy z równym graliśmy nawet 

z zespołami IV-ligowymi. Myślę, że 
spokojnie zmieścilibyśmy się w pierw-
szej piątce zespołów V-ligowych. To 
prawda, że przegraliśmy np. sparing z 
Iną Goleniów, ale stworzyliśmy sobie 
cztery stuprocentowe okazje i nie od-
stawaliśmy poziomem. Postęp w ciągu 
roku zrobiliśmy więc duży. 

Zaczynacie od zaległego meczu z 
Masovią. Może lepiej by odbył się 
on jesienią?

- To chyba dobrze. Pod koniec zeszłej 
rundy Masovia była na topie, bo wy-
grała ostatnich pięć meczy. Konkretnie 
odpowiem po meczu. My naprawdę 
czujemy się silni. Przygotowania prze-
biegły zgodnie z planami. 

Postawiłby Pan na awans swój 
samochód?

- Tak.
Naprawdę wszystko wygląda tak 

pięknie?

reklama reklama

Nierychliwa 
Temida

Wciąż nie ma kontynuacji spra-
wy o alimenty, których od swoich 
dzieci żąda 71-letnia mieszkanka 
Nowogardu. Ostatnia rozprawa, 
która odbyła się w dniu 17 listopada 
2008 roku, nie wniosła nic nowego 
do sprawy, a na dodatek została od-
roczona z powodu choroby sędziego 
przewodniczącego (informowaliśmy 
o tym w DN). Z naszych informacji 
wynika, że do dziś sąd w Goleniowie 
nie ustalił kolejnej daty rozprawy. 

Sprawa o alimenty dla 71-letniej 
kobiety utknęła w sądzie 

Przypomnijmy. 71-letnia kobieta 
złożyła pozew do Sądu Rejonowego 
(SR) w Goleniowie w dniu 16 lipca 
ubiegłego roku, żądając od swoich 
dzieci alimentów. Pozwani, to czworo 
dorosłych ludzi – trzy kobiety i jeden 
mężczyzna. 

Czytaj s. 4

Nieszczęśliwa 
miłość?

Stanowisko 
Rady Miejskiej 
w sprawie  
szpitala

 s. 3

Radni  
śledzili 
dyrektorkę 
w pracy?

 s. 4
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Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Bolesława 
Witkowskiego 

składa 
Rodzina

Kronika policyjna 
10 marca (wtorek)
- Ujęcie sprawcy kradzieży w 

sklepie Netto. Sprawczyni odebrano 
towar wartości 5 zł 74 gr i ukarano 
mandatem

- Pracownik stacji paliw przy ul. 
700-lecia zgłosił włamanie. Skra-
dziono trzy dystrybutory paliwa, 
monitor, dwa komputery, drukarkę 
i dokumentację firmy. Wszystko to 
wartości 7 tys. zł.

11 marca (środa)
- W Węgorzy zatrzymano nietrzeź-

wego rowerzystę Przemysława L. Po-
siada on aktualny zakaz prowadzenia 
rowerów.

12 marca (czwartek)
- Awantura domowa przy ul. Fa-

brycznej. Mężczyzna skradł kobie-
cie buty i oddalił się w nieznanym 
kierunku. Jednak później oddał 
obuwie. 

13 marca (piątek)
- Na ul. Żeromskiego zatrzymano 

jadącą rowerem, nietrzeźwą Danutę 
T. 

- Ze schowka samochodu skra-
dziono urządzenie nawigacyjne o 
wartości 590 zł.

14 marca (sobota)
- Dwóch mężczyzn pobiło się 

w pobliżu sklepu Netto. Zostali 
doprowadzeni na komisariat i prze-
transportowani do szczecińskiej Izby 
Wytrzeźwień. 

- Pasażer busa zgłosił naruszenie 
nietykalności cielesnej. Osoby bijące 
się w busie nie potrzebowały pomocy 
medycznej i zostały pouczone o spo-
sobach załatwienia sprawy.

15 marca (niedziela)
- W Węgorzy zatrzymano nietrzeź-

wych Stanisława R. i Czesława K, 
którzy jechali na rowerach.

- Z leśniczówki w Redostowie 
skradziono siatkę ogrodzeniową o 
wartości 2.100 zł.  

man

Pani Nadkomisarz  
w Goleniowskiej Policji!

Od 1 marca w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Goleniowie 
pracuje  nadkomisarz Małgorzata 
FIGURA. Objęła ona wakatujące sta-
nowisko Zastępcy Naczelnika Sekcji 
Prewencji i Ruchu Drogowego. Do 
nowych obowiązków Pani nadkomi-
sarz należeć będzie nadzór nad pra-
cą  goleniowskiej „drogówki”, służby 
dyżurne a także profilaktyka i praca 
specjalistów do spraw nieletnich.

Pani nadkomisarz trafiła do Go-
leniowa z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie, gdzie zajmowa-
ła się profilaktyką i pracą z nieletni-
mi.

W Policji pracuje od 18 lat, kilka z 
nich spędziła w pionie kryminalnym 
i dochodzeniowo-śledczym.

W Goleniowie będzie chciała 

głównie zająć się profilaktyką, szcze-
gólnie wśród dzieci i młodzieży.

Pasjonują ja podróże a także mo-
toryzacja. Uwielbia przejażdżki mo-
tocyklowe.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów

Nieszczęśliwa miłość?
27-letni Krzysztof O., groził pozbawieniem życia, niepokoił smsami, 

telefonami, emailami.
Sąd Rejonowy w Goleniowie tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. 

Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat  2. Do zdarzenia doszło kilka 
dni temu w jednej z miejscowości na terenie powiatu goleniowskiego.

Krzysztof O., prawdopodobnie za-
kochał się w miejscowej dziewczynie, 
jednak ta nie odwzajemniała jego 
uczuć.  Stał się on bardzo natarczywy. 
Nachodził ją w miejscu zatrudnienia  
uniemożliwiając jej pracę, niepokoił 
smsami, telefonami, a także emailami. 
Kiedy stało się to już nie do wytrzy-
mania, dziewczyna powiadomiła 
policję, która skierowała w tej sprawie 
wniosek o ukaranie Krzysztofa O. do 
Sądu Grodzkiego w Goleniowie. W 
trakcie rozprawy w Sądzie Krzysztof 
O.,nie zachował należytej powagi , był 
arogancki. Sędzia prowadzący rozpra-
wę nałożył na niego karę porządkową 
4 dni aresztu. Goleniowscy policjanci 
doprowadzili go do Zakładu Karnego, 
gdzie odsiedział orzeczoną karę.

Po wyjściu z więzienia Krzysztof 
O., udał się do miejsca pracy dziew-
czyny, gdzie groził jej pozbawieniem 
życia. Grozil także jej chłopakowi. 
Takich gróżb było kilka.

Został on zatrzymany przez  po-
licjantów i osadzony w policyjnej 
izbie zatrzymań. Przedstawiono mu 
zarzuty groźby karalnej. Na podsta-
wie zebranego przez policjantów ma-
teriału dowodowego Sąd Rejonowy w 
Goleniowie tymczasowo aresztował 
go na 3 miesiące. Grozi mu kara po-
zbawienia wolności do lat 2.

 (Informacja Nadkomisarza  
Wiesława Ziemby)

Red. opr. LMM. Koło PZW Tęczak 
organizuje zawody 

wędkarskie 
o mistrzostwo koła na ka-

nale w Trzebieszewie 
dnia �9 marca 

(niedziela) �009 r. 
Wyjazd o godz. 6.00 

z ul. 5 Marca. 
Zapisy w sklepie 

wędkarskim „Tęczak” 
przy ul. Waryńskiego 12. 

                           Zarząd Koła

podziękowaNia

Drewno – łakomy kąsek...

Wspólne działania Policji 
i Straży Leśnej! 

Goleniowscy Policjanci wspólnie 
z funkcjonariuszami Straży Leśnej z 
Nowogardu przeprowadzili  działania 
mające na celu eliminowanie kradzie-
ży drewna z lasu. 

Akcja została przeprowadzona w 
godzinach popołudniowych. Wspól-
ne patrole dokonywały kontroli 
terenów leśnych w okolicy Maszewa 
i Nowogardu. Dokładnie sprawdzano 
także wybrane zabudowania gospo-
darcze w okolicznych wsiach. 

Na terenie trzech posesji zostały 
ujawnione stosy drewna, na które 
właściciele nie mieli wykupionych 
obowiązkowych asygnat. Drewno 

dębowe, olchowe, brzozowe, a także 
bukowe było porąbane w klocki i w 
polana, złożone na terenach posesji, 
przygotowane do spalania. 

Drewno zostało zabezpieczone 
przez Straż Leśną, która dokona także 
jego wyceny. 

Za kradzież drewna z lasu grozi 
kara wysokiej grzywny a nawet kara 
pozbawienia wolności do lat 5. 

Takie wspólne działania będą nadal 
kontynuowane, ponieważ w ostatnim 
okresie czasu nasiliły się kradzieże 
drewna z lasu. 

Opr. LMM  

Studzienka naprawiona
W nawiązaniu do opublikowanej przez Was treści „sygnałów czytelników” 

(strona 7 DN nr 20 z 13.03.br.) uprzejmie informuję, opisywana i pokazana 
na zdjęciu studzienka nie jest studzienką ściekową tylko telekomunikacyjną 
(co zresztą widać nawet ze zdjęcia). Przy okazji informuję, że pracownicy 
PUWiS, którzy pojechali sprawdzić sygnał czytelnika, stwierdzili, że TP SA 
naprawiła już swoją studzienkę. 

Pozdrawiam. 
Prezes PUWiS Nowogard, Ryszard Sobieralski

Od redakcji:
Dziękujemy za szybką reakcję na nasz sygnał.
Gdyby tak jeszcze inni zechcieli… LMM
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PUWiS za słaby na Radę
Radni odrzucili proponowane przez PUWiS nowe stawki za dostarcze-

nie wody i odprowadzenie ścieków. 
PUWiS chciał, by mieszkańcy 

gminy płacili za 1 m sześcienny wody 
2,50 zł netto, plus opłaty abonamen-
towe. Nowa taryfa za metr sześcien-
ny odprowadzonych ścieków miała 
wzrosnąć do 2,96 zł netto, zaś opłata 
abonamentowa miała wynosić 5,03 
zł netto. Radni odrzucili te propozy-
cje. Podwyżki poparli tylko: Andrzej 
Wasiak i Jan Mularczyk (obaj radni 
są pracownikami PUWiS).

Obowiązują więc stare stawki. Za 
1 metr sześcienny wody płacić bę-
dziemy 2,07 zł netto, opłaty abona-
mentowe wynosić będą od 3,82 zł do 
16,22 zł. (w zależności od liczby licz-
ników). Za 1 metr sześcienny odpro-
wadzonych ścieków zapłacimy 2,46 
zł zaś opłata abonamentowa w tym 
przypadku wynosi 4,63 zł.

man

Stanowisko Rady Miejskiej  
w Nowogardzie

z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie noty sygnalizacyjnej 

Dyrektora Urzędu Kontroli Skar-
bowej w Szczecinie

Rada Miejska w Nowogardzie po 
zapoznaniu się z notą sygnalizacyjną 
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbo-
wej w Szczecinie z dnia 17 lutego 2009 
roku dotyczącej nieprawidłowości 
stwierdzonych w wyniku kontroli w 
Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Rejonowym w Nowogardzie posta-
nawia:

- zobowiązać Burmistrza Nowo-
gardu jako organ wykonującego 
uprawnienia zwierzchnika służ-
bowego w stosunku do dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Rejonowego w Nowogardzie do wy-
egzekwowania od w/w w terminie 

do 15 kwietnia 2009 roku usunięcia 
wszystkich nieprawidłowości, o któ-
rych mowa w nocie sygnalizacyjnej i 
wdrożenia procedur zapobiegających 
powstawaniu nieprawidłowości w 
przyszłości.

- Rada Miejska w Nowogardzie 
wnioskuje do Burmistrza o zobowią-
zanie Dyrektora SPSR w Nowogar-
dzie do wyciągnięcia konsekwencji 
służbowych w stosunku do podle-
głych pracowników.

- Rada Miejska zleca Komisji 
Rewizyjnej dodanie do planu pracy 
w miesiącu maju przeprowadze-
nia  kontroli finansów i procedur 
zamówień publicznych w SPSR w 
Nowogardzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Krzywania

Wieści z sesji
Wiatraki dla biednych, 
czy bogatych?

- Chcę wywołać społeczne wku...
enie! – tak sołtys Żabowa Andrzej 
Pabisiak protestował przeciwko bu-
dowie elektrowni wiatrowych na po-
lach należących do Ryszarda Bondy 
podczas sesji Rady Miasta. 

Od kilku miesięcy zachodni inwe-
storzy zabiegają o budowę wiatrowych 
farm w naszej gminie. Wiatraki mają 
powstać na ziemiach należących do 
prywatnych rolników i Agencji Rynku 
Rolnego. Powstanie elektrowni zależy 
od opinii radnych. Mają oni wska-
zać tereny, które można przeznaczyć 
na budowę wiatraków. Jak na razie 
rozważa się ulokowanie wiatrowych 
farm w okolicach Żabowa, Słajsina, 
Wierzbięcina, Wyszomierza, Długołę-
ki, Sąpolnicy oraz Osowa, Boguszyc i 
Wołowca.

Dyskusja na temat budowy wia-
trowych elektrowni przerodziła się 
w kłótnię, gdy radny Antoni Bielida 
zaproponował budowę wiatraków na 
polach w okolicach Jarchlina, Kona-
rzewa i Maszkowa. 

- W imieniu właściciela firmy J.W 
Agro występuję z wnioskiem o lokaliza-
cję tam wiatraków – stwierdził radny 
SLD.

Nie byłoby w tym nic dziwnego. 
Bielida jest jednak ważnym pracowni-
kiem firmy J.W Agro (wkrótce ruszy z 
produkcją biopaliw), do której należą 
wymienione wyżej tereny.

- Jest pan radnym czy lobbystą? - za-
pytał go Tomasz Szafran, ale odpowie-
dzi nie usłyszał do końca dyskusji. 

Radny Mieczysław Laskowski (Ko-
alicyjny Klub Samorządowy) stwier-
dził, że wiatraki najlepiej postawić w 
rejonie Żabowa. Ujawnił niechcący, 
że tamtejsze tereny należą do byłych 

działaczy Samoobrony: Ryszarda Bon-
dy i Andrzeja Mucka.

Od tego momentu zgody nie było, 
nawet wśród rządzącej koalicji. Naj-
lepszym przykładem jest głos jej 
członka Jana Fedeńczaka.

- Proszę pana burmistrza by nie lob-
bował w kierunku takich osób jak pan 
Bonda, pan Mucek, czy firma J.W Agro. 
To dziwne, że niby jeszcze nic nie wie-
my, a już są zaznaczone granice gdzie 
będą te wiatraki usytuowane. Dużo 
rolników liczy na budowę, bo to będzie 
korzyść dla całych rodzin, a nie dla jed-
nego człowieka, który wcześniej kupił 
dużo terenów. Wcale nie jest prawdą, że 
inwestorzy szukają dużych obszarów. 
Potrafią się dogadać z grupą rolników 
i te ziemie scalić.

Największym oponentem budowy 
wiatraków na polach Bondy, Mucka, 
czy J.W Agro okazał się sołtys Żabo-
wa Andrzej Pabisiak. Przekonywał on, 
że wiatraki budowane na polach rol-
ników indywidualnych poprawią ich 
sytuację ekonomiczną: - Panie Bielida. 
Pan całą młodość poświęcił na budowę 
równości socjalistycznej, a teraz wspiera 
prywatnego inwestora? Dochody z wia-
traków dają, co? Nie dzieciom trampki 
na zimę, tylko możliwość kształcenia 
naszych dzieci. Żeby nie chodziły jak 
obdartusy.

Sołtys poproszony przez przewodni-
czącego o konkluzje stwierdził: - Chcę 
wywołać społeczne wkurwienie!

Burmistrz był zaskoczony bezpo-
średniością dyskusji. Stwierdził, że 
to tylko wstępne rozmowy. Radni w 
sprawie lokalizacji wiatraków nie pod-
jęli żadnych decyzji. Dyskusja będzie 
wznowiona na najbliższych obradach.

Marcin Nieradka 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału 

w „KONKURSIE  
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ  

PALMĘ WIELKANOCNĄ”
Termin dostarczania prac* do 02.04.2009 r. do pracowni plastycznej 
w Nowogardzkim Domu Kultury, Plac Wolności 7
Każda praca winna być opatrzona: 
- imieniem, nazwiskiem, wiekiem, adresem autora.
WYKLUCZA SIĘ PRACE ZBIOROWE!
Prace oceniane będą przez Jury w III kategoriach:
I – kategoria: dzieci do 12 lat
II – kategoria: młodzież do lat 18
III – kategoria: dorośli
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy 
„OBRZĘDY WIELKANOCNE” w dniu 05.04.2009 r.
*Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI� Nr �1 (1758)

Dla 
Danuty i Józefa 

Górzyńskich 
z okazji �5 lecia 

pożycia małżeńskiego 
oraz imienin, 

najserdeczniejsze życzenia, 
dużo zdrowia, wytrwałości

 oraz błogosławieństwa  
Bożego na dalsze lata 

życzą 
Halina i Barbara

ŻYCzeNia

Dyrektor NDK broni się…
Już w kilka godzin po rozprowadzeniu naszej gazety (w dniu 10 marca 

br.) otrzymaliśmy wyjaśnienia Pani Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kul-
tury Mirosławy Przybyłek. Publikujemy je w całości.

Radni śledzili 
dyrektorkę w pracy?

Dwóch rodziców i dwóch radnych 
twierdzi, że dyrektor Domu Kultury 
Mirosława Przybyłek łamie prawa 
dziecka. Do burmistrza wpłynęła 
skarga na dyrektor NDK Mirosławę 
Przybyłek. (Treść skargi  drukowa-
liśmy w DN nr 19 z 10 marca br.) 
Sprawa miała swój finał na czwart-
kowej sesji Rady Miasta.  

Jako pierwszy dyrektor Przybyłek 
zaatakował radny Rafał Szpilkowski: 
- Napisała pani, że NDK nie spełnia 
zadania ochronki, świetlicy środowi-
skowej, czy gabinetu fizykoterapii. To 
zdanie mnie bulwersuje. O co chodzi? 
Przecież w gabinecie fizykoterapii 
znajdują się dzieci z wadami posta-
wy. Takie nie mogą znaleźć miejsca 
w NDK? Zajęcia w NDK są płatne. 

Rodzice mają prawo czuć się jak 
klienci.

W rolę obrońcy dyr. Przybyłek 
wcielił się Antoni Bielida. Radny ra-
czej słabo dobrał argumenty cytując 
reżysera Kazimierza Kutza twier-
dzącego, że aby dobrze kierować 
widowiskiem „towarzystwo trzeba 
wziąć za mordę”. - W Domu Kultury 
też powinna być pewna dyscyplina. 
Rodzice nie mogą kierować na scenie. 
Trzeba się z czymś pogodzić. 

Przewodniczący Marek Krzywa-
nia udzielił głosu jednej z mam. Ta 
stwierdziła, że dyrektor Przybyłek 
kieruje do dzieci przykre uwagi. Nie 
pozwoliła na przedstawieniu zatań-
czyć jednego z tańców, który wybrali 
rodzice.

W odpowiedzi na skargę zawartą 
w „Dzienniku Nowogardzkim” nr 19 
z dnia 10.03.2009 r. odpowiadam:

Jako dyrektor Nowogardzkie-
go Domu Kultury odpowiadam za 
całokształt pracy tej instytucji – za 
jego działalność finansową i mery-
toryczną. Czuwam szczególnie nad 
tym by zatrudnieni w NDK instruk-
torzy merytoryczni i prowadzone 
przez nich zespoły reprezentowali 
odpowiednio wysoki poziom arty-
styczny, by biorąc udział we wszel-
kich imprezach organizowanych 
przez nas cieszyli widza (a nie tylko 
rodziców), zdobytymi umiejętnoś-
ciami. Dzięki takiemu podejściu 
i reprezentowanemu przez nasze 
zespoły poziomowi przyjeżdżają 
na nasze spektakle, oglądają nas 
i podziwiają widzowie nie tylko 
z gminy Nowogard, ale niemal ca-
łego województwa. Bilety na nasze 
grudniowe widowiska rezerwo-
wane są już w miesiącu wrześniu i 
październiku.

Odnosząc się jednak do treści skar-
gi podpisanej tylko przez 4 matki od-
powiadam:

Nie mam zwyczaju i możliwości 
krzyczenia na dzieci, ponieważ za-
rządzam instruktorami, a nie dzieć-
mi, z którymi nie mam bezpośred-
niego kontaktu. 

Próby na scenie prowadzone są 
przez instruktor ds. artystycznych, 
która też nie zwraca się bezpośrednio 
do dzieci próbujących na scenie tylko 
do instruktorów.

Na każdej z prób instruktor da-
nej grupy (a nie dzieci) otrzymuje 
wskazówki i rady dotyczące danego 
układu choreograficznego od pani 
instruktor artystycznej – reżysera 
danego spektaklu, a nie od dyrektora 
NDK. Dyrektor na próbach general-
nych występuje w roli obserwatora, a 
nie prowadzącego próby. W próbach 
generalnych, które odbywają się na 
sali widowiskowej nie uczestniczą 
także rodzice. 

W naszej instytucji każdy ma wy-
znaczony zakres obowiązków, role 
są jasno podzielone,  dyrektor nie 
wkracza w kompetencje pracownika 
- instruktora. 

Dom Kultury jest instytucją, której 
zadaniem jest rozwijanie talentów 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie 
spełnia zadania „ochronki”, świet-
licy środowiskowej, czy gabinetu fi-
zykoterapii, nie działa też jak szkoła 
(uczestnictwo w zajęciach nie jest 
obowiązkowe). Rodzice przyprowa-
dzając do nas dzieci, chcą rozwijać 
ich talenty i umiejętności artystycz-
ne. 

Dziwi mnie fakt, że pod pismem 

podpisały się osoby, które od kilku 
lat prowadzają swoje dzieci na na-
sze zajęcia oraz matki, które do nie-
dawna same w nich uczestniczyły. 
Zasady od lat są niezmienne. Każdy 
rodzic na początku Roku Kulturalno 
– Oświatowego otrzymuje Regula-
min Uczestnika Kół Zainteresowań,  
z którego jasno wynikają zasady 
działalności domu kultury oraz obo-
wiązki i przywileje rodziców i dzie-
ci. 

W tych dniach kiedy odbywały się 
próby generalne do widowiska miko-
łajkowego obecni byli w domu kultu-
ry prawie wszyscy rodzice z występu-
jących 130 dzieci, a pismo podpisały 
tylko cztery awanturujące się matki. 
Matki te dobrze wiedziały i ustaliły z 
instruktorem prowadzącym ich gru-
pę, że ze względu na duże nieobecno-
ści dzieci z powodu choroby i rażące 

braki w układach choreograficznych 
tego zespołu – chcąc zachować odpo-
wiedni poziom artystyczny - odbędą 
się dodatkowe zajęcia przed próbami 
generalnymi. W tych ustaleniach po-
między instruktorem a rodzicami nie 
uczestniczył dyrektor domu kultury. 

Dlaczego więc cztery matki, za 
wszelką cenę próbują przekreślić 
pracę 130 młodych artystów i ich 
rodziców? Dlaczego pod pismem nie 
podpisali się rodzice z innych zespo-
łów? Ich reakcja była wręcz odwrot-
na. Po ostatnim spektaklu przyszli 
oni z ogromnymi wiązankami róż i 
osobiście podziękowali reżyser spek-
taklu Pani Anecie Drążewskiej oraz 
mnie za owocną pracę z ich dziećmi.

Z poważaniem
Dyrektor Nowogardzkiego 

Domu Kultury

- Ty krzywo stoisz, ty źle stawiasz 
nogę – to uwagi tego typu. Dzieci pła-
czą, przeżywają i nie chcą chodzić na 
zajęcia. Dzieci po szkole mają wielo-
godzinne treningi. Czekają na swój 
występ, nudzą się i są pod opieką tyl-
ko jednego instruktora. 

Druga z matek wyznała, że zwró-
ciła się do Rzecznika Praw Dziecka 
Marka Michalaka, który  stwierdził, 
że w nowogardzkim NDK łamie się 
prawa najmłodszych i Konstytucję 
RP. 

Dyrektor NDK stwierdziła, że nie 
czuje się winna. Według niej nikt z 
rodziców nie uczestniczył w pró-
bach, a ona sama tylko w generalnej: 
- Podczas próby na salę wpadł pewien 
rodzic i zaczął krzyczeć na instrukto-
rów. Stwierdził, że mnie nauczy, że 
ma znajomych radnych. Gdy wyszli-
śmy na hol stał tam radny Szafran 
i Szpilkowski. To manipulacja. Wi-
dzieliście jak radni ciągle wychodzili 
i że sprowadzili rodziców. Jeżeli mają 
dowody, to niech przedstawią.

- Dzieci po szkole chodzą na próby. 

Widziałem jak tułają się po korytarzu 
na boso, zmęczone, oparte o ścianę i 
głodne. To niedopuszczalne dla 5-let-
nich dzieci. Pani dyrektor przedkłada 
sukces ponad wszystko. Dla kwiatów, 
dla poklasku? Dzieci nie biorą pie-
niędzy. Chciałbym, by moje dziecko 
chodziło do NDK dla przyjemności, a 
nie martwiło się, że źle postawi nogę i 
zostanie wyrzucone – stwierdził rad-
ny Szafran.

Radny Mieczysław Laskowski 
stwierdził, że rodzice „męczonych” 
dzieci powinni poczekać: - Są dzie-
ci, które w wieku 5 lat nadają się do 
pracy w grupie i takie, które do tego 
nie dorosły. Nie posyłałbym takich 
dzieci na zajęcia dla ich dobra. Jeśli 
coś je przerasta, to poczekajcie pań-
stwo rok.

Podczas obrad wyszło na jaw, że 
jedna z niezadowolonych matek jest 
z dyrektorką w konflikcie rodzin-
nym. Rada odrzuciła skargę.

Marcin Nieradka
PS. Wyjaśnienia Pani Dyrektor 

publikujemy poniżej.

  W kinie „Orzeł”

DZIEŃ 
W KTÓRYM 
ZATRZYMAŁA 
SIĘ ZIEMIA

 
Dramat, Sci-Fi, USA 2009, 
103 min, 12 zł, lat15

20.03.2009 godz. 19.00
21.03.2009 godz. 19.00
22.03.2009 godz. 19.00
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Burmistrz Nowogardu 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 
Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego 

działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na 
terenie Gminy Nowogard. 

  1. do konkursu mogą przystąpić: 
a) organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), 
 �. planowane wydatki na powyższe zadanie- �0600,00 złotych (czterdzieści tyś. sześćset zł.) 
 3. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie realizacji zleconych zadań publicznych po-

przez udzielenie dotacji. 
 4. Zadanie publiczne może być realizowane w okresie od 01 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 
 5. zadania przewidziane do realizacji w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Nowo-

gard powinny obejmować: 
a) promocję i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 
b) organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży jako aktywna forma edu-

kacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju.
 6. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną 

ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym. 
 7. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego za-
dania (Dz. U. Nr264, poz. 2207), 

 8. wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu 
w ciągu �0 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 9. oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
  -  spełnienia wymogów formalnych, 
- merytoryczna wartość ofert (celowość, zakres rzeczowy)
- doświadczanie w realizacji podobnych zadań;
- kwalifikacje kadry realizującej zadanie;
- koszty realizacji zadania w stosunku do wartości merytorycznej projektu
-  zakres programowy oferty
-  opis planowanych działań wraz z harmonogramem oraz opisanymi planowanymi rezultatami zadania  
-  zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu, 
-  innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowiskach, 
- zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość 

realizacji zadania, 
-  racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów, 
-  rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w okresie 

wcześniejszym ( o ile zadania były zlecane ), 
-  udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze źró-

deł innych niż dotacje z Gminy Nowogard, 
-  merytorycznej jakości programu, w tym jego zasięg i przewidywaną skuteczność, 
-  zgodność programu z regionalną lub lokalna polityką edukacyjną, 
 10. wymagane dokumenty: 
a) Wniosek wraz załącznikiem nr 1, 2,3
b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy 

z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.), 
c) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione 

osoby, 
d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego 
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za rok ubiegły podpisane przez osoby uprawnione do re-

prezentowania (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) 
Wyżej wymienione dokumenty stanowią integralną część dokumentacji konkursowej
 11. Termin i tryb składania ofert: 
a) Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty publi-

kacji ogłoszenia tj. do dnia 1�.0�.�009 r. na adres: 
Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard,
w zamkniętych kopertach z napisem: „ochrona środowiska i edukacja ekologiczna”. 
b) Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 
Uwagi: 
1) podmioty, które otrzymają dofinansowanie zobowiązane są, w razie konieczności dostarczyć 

do dnia podpisania umowy zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.
2) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
3) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o 

zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z 
oryginałem” nie będą uwzględniane. 

4) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaści-
wych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapo-
znanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych. 

5) Podmiot wskazany w pkt 3 może złożyć tylko jeden wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację w/w zadania publicznego. 

6) Wymagany jest min. 20 % wkład własny finansowy lub wkład pozafinansowy ( rzeczowy, osobowy ) 
7) Wydatki na zakup sprzętu (w tym materiałów biurowych) nie mogą przekroczyć  łącznie 50% kwoty 

dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca. 
 Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogar-

dzie pod numerem telefonu 091 39 26 293 
 Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: 

www.nowogard.pl.

Kobieta w  rozmowie z DN przy-
znała, że jej sytuacja materialna jest 
trudna. Żyje z emerytury w wysokości 
700 zł miesięcznie. Nie starcza jej na 
życie i leki. Uważa, że rodzina jej nie 
pomaga, a więc zwróciła się o pomoc 
do sądu. 

Dzieci kobiety odrzucają te zarzuty. 
Na ostatniej rozprawie łamiącym gło-
sem jedna z córek mówiła, „że mama 
zawsze mogła liczyć na ich pomoc.” W 
rozmowie z DN jedna z pozwanych 
powiedziała także, że zachowanie jej 
mamy może świadczyć o złym stanie 
zdrowia psychicznego. Dlatego też ro-
dzeństwo złożyło pozew o ubezwłas-
nowolnienie swojej matki do Sądu 
Okręgowego (SO) w Szczecinie. 

Rodzina jak na razie nie ma szczęścia 
do sprawnego postępowania. Pierwsza 
rozprawa odbyła się 3 września ubr., w 
goleniowskim SR. Została odroczona 
na dzień 17 listopada w celu dalszego 
przesłuchania świadków. Niestety w 
międzyczasie rozchorował się sędzia 
przewodniczący sprawie. Przeprowa-
dzono postępowanie dowodowe (prze-
słuchano po raz kolejny świadków) i 
rozprawę odroczono bez wyznaczania 
terminu z uwagi na nieobecność  
dotychczasowego referenta i zastępo-
wanie go przez innego sędziego. Do 
dziś nie ustalono kolejnego terminu 
postępowania. 

 „Obecnie sędzią referentem jest ase-
sor sądowy Magdalena  Municzewska 
(zastąpiła Edytę Kutkiewicz). Do dnia 
dzisiejszego nie nadeszła odpowiedź 
z Sądu Okręgowego w Szczecinie 
odnośnie  stanu sprawy o ubezwłasno-
wolnienie. W związku z powyższym 
Sąd Rejonowy w Goleniowie pismem z 
dnia 13 marca 2009r. ponownie zwrócił 
się o udzielenie odpowiedzi na pismo 
przesłane 13 października 2008r” 
– poinformowała DN Elżbieta Zywar, 
rzecznik medialny Sądu Okręgowego 
w Szczecinie. 

Warto zaznaczyć, że sąd rejonowy 

przesłał ponowne zapytanie do SO w 
Szczecinie, dopiero po naszych zapy-
taniach o ciąg dalszy sprawy (redakcja 
skierowała je w dniu 11 marca). Z 
wypowiedzi p. rzecznik, można jedno-
znacznie wywnioskować, że sąd w Go-
leniowie czeka jaka będzie decyzja w 
sprawie ubezwłasnowolnienia kobiety 
(SO w Szczecinie podejmie decyzję w 
tej sprawie w dniu 19 marca). 

Jeśli sąd przychyli się do wnio-
sku,  kobiecie zostanie przydzie-
lony opiekun prawny. W toczą-
cym postępowaniu będzie musiał 
reprezentować ją kurator. Utraci 
ona bowiem „zdolności procesowe”. 
O sprawie będziemy informować. 

Marcin Simiński
PS. Ze względu na osobisty charak-

ter sprawy, nie podajemy nawet inicja-
łów osób, które w niej uczestniczą. 

Komentarz:
Powyższa historia to świetny przy-

kład na to jak długo mogą toczyć się, 
dość proste w świetle postępowania 
procesowego, sprawy. Życie pisze 
różne scenariusze. Choroba sędziego, 
to jeden z nich. Ale nie chodzi tutaj o 
losową sytuację, która może spotkać 
każdego. Winny takim sytuacjom 
jest system prawny, który dopuszcza 
opieszałość w pracy sądów. 

Przepisy prawa nie określają bo-
wiem czasu, w ciągu którego winien 
odbyć się  następny termin rozprawy. 
Mówią tylko, że sąd ma obowiązek 
rozpoznawać sprawy bez  zbędnej 
zwłoki. Pojęcie to jest jednak dość 
abstrakcyjne. Przez każdego sędziego, 
w każdej sprawie, może zostać indy-
widualnie zinterpretowane. Kodeksy 
nie określają również, ile czasu ma sąd 
na zmianę sędziego referenta (prze-
wodniczącego rozprawie), w razie np. 
jego choroby. Nie mówią też  po jakim 
czasie nieobecności dotychczasowego 
sędziego sprawozdawcy winno to 
nastąpić. 

Nierychliwa Temida

Kochamy przyrodę,  
kochamy ludzi…

Takie hasło głosiła jedna z partii przed wyborami i …wciela je w życie!
Zdjęcia w DN pokazujące może i sympatyczne szczury nie poruszyły 

nikogo.
Urzędnicy z ratusza i pracownicy odpowiedzialni za stan sanitarny w 

mieście całkowicie zbagatelizowali 
oświadczenie małej dziewczynki – „ja 
tu się kapać nie będę!”

Chyba wszyscy czekają na wielkie 
opady – po deszczach z kanalizacji 
wypływają martwe szczury i problem 
załatwia się sam! Czyżby?

LMM, foto Jan Korneluk
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w obiektywie Jana korneluka  - Tego nie zrobiy krasnoludki

SZANOWNI  PAŃSTWO !
Okres rozliczeń podatkowych trwa.  Większość z nas otrzymała już  PIT-

ty za ubiegły rok. Jeśli nie wybrali Państwo jeszcze organizacji - fundacji, 
na którą przeznaczą swój 1 % podatku, zachęcamy do przekazania go na 
konto Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej ,,Zdrowie” w Nowogar-
dzie- organizacji pożytku publicznego. 

Drugi rok z rzędu możemy to zrobić w nowy, bardzo uproszczony spo-
sób. Już nikt nie musi fatygować się na pocztę lub do banku, aby przelać 
pieniądze na odpowiednie konto. Zrobi to za nas Urząd Skarbowy!!! Wy-
starczy wypełnić w  PIT-ach właściwe rubryki, aby 1 % podatku trafił na 
konkretny cel - w tym przypadku ochronę i promocję zdrowia .

PROSIMY PAMIETAĆ - NIC PAŃSTWO NIE TRACĄ 
Oto informacje co musimy zrobić w zeznaniu podatkowym: 
Wysokość zadeklarowanej wpłaty, którą chcemy przekazać , nie więcej 

niż 1% podatku należnego (wynikającego z zeznania podatkowego po za-
okrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

1. Nazwę organizacji:
SAMORZĄDOWA FUNDACJA OPIEKI MEDYCZNEJ ,,ZDROWIE”
 W NOWOGARDZIE 
2.  Nr  KRS   0000207800
Wypełnienie PIT-a w sposób opisany powyżej sprawi, że Państwa 1 % 

podatku zostanie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego dla Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. 

                                                                       Prezes Fundacji Lidia Bogus

PANIE Z NOWOGARDU I OKOLIC
SAMORZĄDOWA FUNDACJA OPIEKI MEDYCZNEJ 

ZDROWIE W NOWOGARDZIE 
PRZY UDZIALE 

CENTRUM RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI  
OBRAZOWEJ SZCZECIN-ZDROJE

ORGANIZUJE TRWAJACE DO KOŃCA ROKU
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

DLA KOBIET W WIEKU 50-69 LAT

OFERTA SKŁADA SIĘ Z KOMPLEKSOWEJ PORADY: 
 - BADANIE MAMOGRAFICZNE PIERSI, 
 - WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA LEKARSKA
NAJBLIŻSZY TERMIN WYJAZDU 21 MARCA 2009 r. 
Panie zainteresowane badaniem po zarejestrowaniu zostaną dowiezio-

ne bezpłatnie do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej miesz-
czącego się w Szczecin Zdrojach.

W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE 

PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE DO WYPEŁNIE-

NIA ANKIET
Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji prowadzo-

nej przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 
godzinach od 8.30 do 14.00 tel. 091 39 21356 i Lidię Bogus od 14.00 do 
18.00 tel. 0505393636

Dobrowolna wpłata 5 zł na cele statutowe fundacji.
Prezes Fundacji 

Lidia Bogus

6 marca 2009 rok

16 marca 2009 rok
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

WYCIECZKA DO PRAGI
W nocy z ósmego na dziewiątego marca grupa młodzieży z naszej szkoły 

wyjechała na wycieczkę do Pragi. Rano dotarła na miejsce, aby pobyt w cze-
skiej stolicy rozpocząć od zwiedzania Hradczanów i od obejrzenia uroczy-
stej zmiany warty na dziedzińcu. Dużo czasu poświęciła oglądaniu katedry 
św. Wita, następnie za szczytów schodów prowadzących na Hradczany po-
dziwiała panoramę miasta oraz miniaturę Wieży Eiffla. Później skierowała 
się w stronę Mostu Karola po czym zwiedzała uliczki znajdujące się nieda-
leko Rynku, a w tym najwęższą uliczkę znajdującą się w Pradze. Po obiedzie 
uczniowie udali się na Rynek gdzie mieli okazję wejść na Wieżę Zegarową 

i stamtąd obejrzeć z góry 
całe Stare Miasto. Potem 
zwiedzili Dzielnicę Żydow-
ską, po czym przechodząc 
pod Bramą Praską obok 
Wieży Prochowej dotarli do 
Placu Wacława, gdzie mogli 
cieszyć się chwilą wolnego 
czasu. Do Nowogardu wró-
cili we wtorek, dziesiątego 
marca. Prezentujemy foto-
relację z wycieczki.

Hradczany

Uroczysta zmiana warty na dziedzińcu

Klasa III TI wraz z wychowawczynią na tle panoramy miasta

Katedra św. Wita

Najwęższa uliczka w Pradze

Na obiedzie w restauracji „LAVKA”

Wieża Zegarowa Kościół Marii Panny przed Tynem
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OGŁOSZENIA drObNE
NierUCHomoŚCi

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
dobrej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. zł. 
Tel. 091 �9 �5 087.  

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu. Tel. 695 770 7��.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeb-
lowane, cena 225 tys. z możliwością kup-
na garażu. Tel. 880 34 17 34.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie przy 
ul. Asnyka ok. 60 arów z możliwością 
przekształcenia na budowlaną. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 667 986 801.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
os. Bema, 41,7 m kw, podwyższony stan-
dard, umeblowane. Tel. 888 354 287.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie, 3 pokojowe, 83 m kw. Tel. 
091 39 25 858.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Mieszkanie do wynajęcia 70 m kw, II pię-
tro. Tel. 091 39 23 209.

• Nowogard – okolice, dom na kolonii wsi 
przy lesie sosnowym z 15 ha działką, 
399.000. 502 103 432.

• Jenikowo – segment domu 120 m kw z 
dz. 500 m kw, 28.000. 501 307 666.

• Ziemię rolną kilka hektarów sprzedam. 
889 133 882.

• Na wyjeździe z miasta 1,5 ha ziemi po 9 
zł/  m kw. 725 899 426.

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 
601 690 539.

• Sprzedam kawalerkę Na Ul. 
Bema, BezCzYNSzowa, po remoN-
Cie, UmeBlowaNa. Tel. 788 986 1�9, 
788 5�7 0��. pilNe.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 66.

• inwest dom Sp. z o.o. wNowogardzie 
posiada do sprzedaży mieszkania w no-
wobudowanych budynkach wielorodzin-
nych we Wrzosowie gm. Kamień Pomorski 
– 2 km od morza w kierunku Dziwnówka 
o powierzchni od 25 – 53 m kw. Cena 1 m 
kw – 3800 zł brutto. Termin przekazania 
do użytku – grudzień 2009. Tel. 091 579 
26 42. www. inwestdom.com.

• Wynajmę dom wolnostojący na ul. Boh. 
Warszawy 75, dwukondygnacyjny z 
osobnym wejściem oraz mediami. Tel. 
0602 159 015 lub 0600 045 151.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 604 589 474.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe włas-
nościowe w Golczewie na jednopokojo-
we w Nowogardzie lub sprzedam. Wia-

domość: 091 39 23 146 po 16.00 lub 507 
547 321.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, bez-
czynszowe. Tel. 784 448 549.

• wydzierżawię restaurację – tawerna 
+ sklep spożywczo-przemysłowy w 
dziwnówku na sezon �009. Tel. 0601 
70 7� 6�.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 
m kw po kapitalnym remoncie, cena 90 
tys. Tel. 515 171 584, 507 023 080.

• Sprzedam działkę na ogrodzie nr 4. Tel. 
091 39 21 406.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, włas-
nościowe, 66 m kw. Tel. 091 39 26 998, 
0501 77 50 25.

• Do wynajęcia pomieszczenia chłodnicze 
i magazynowe. Tel. 694 484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomieszcze-
nia, najchętniej pod usługi fryzjersko 
– kosmetyczne. Tel. 694 484 480.

• Zdecydowanie kupię teren pod budowę 
garażu na Osiedlu Gryfitów lub garaż sa-
mochodowy. Tel. 697 516 145 lub 091 39 
22 329.

• Do wynajęcia pokój, dzwonić po 16.00. 
Tel. 603 498 821.

moTorYzaCJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. 
rozrząd, klocki i tarcze hamulcowe przód 
i tył, olej i filtry, cena 42100 zł, tel 605 
522 340.

• Sprzedam części Mercedes 124 i 190. 667 
146 793.

• Sprzedam Ford Focus kombi, 18 TDDI, 
2000 r., cena 16500 zł do uzgodnienia. 
Tel. 663 603 825.

• Sprzedam alufelgi z oponami letnimi 15 
cali 195/50, rozstaw śrub: 4x100 do vw. 
Tel. 091 39 22 363 po 18.00.

• Sprzedam Peugeot  Boxer Max, rok prod. 
1994. Cena 9800 zł. Tel. 091 39 26 998, 
0501 77 50 25.

• Sprzedam skuter Aprilla Habana 50. Tel. 
694 484 485.

• Sprzedam STAR 1142 turbo i przyczepę 
4,5 tonową. Tel. 603 839 782.

rolNiCTwo

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmian 
irga i Bryza. Tel. 795 �95 6��.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto jare, 
siewne. Tel. 602 267 382, 606 26 18 50.

• Sprzedam piskląt. Warnkowo 6. Tel. 607 
289 286, 091 39 21 070.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam sadzonki - orzech laskowy 13 
zł. Tel. 785 714 251.

• Sprzedam 15 ha ziemi i 5 ton obornika 
końskiego. Tel. 091 39 17 602.

• Sprzedam pług 4 skibowy, polski; ramę 
kultywatora i bark do bron. Tel. 661 75 12 
96.

• Sianokiszonkę sprzedam ok. 40 balotów. 
Tel. 783 678 684.

• Sprzedam pług czteroskibowy; ciągnik 
John Deere 110 KM. Tel. 091 39 107 14.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 26 793.

• owies siewny, czyszczony, zapra-
wiany, workowany sprzedam. Tel. 
506 01� 70�.

USŁUGi

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 �9 �� 78�, 078� 79 
�� 70.

• Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 �9 �5 969, 0695 518 581.

• dYwaNopraNie. 060� �7� 1��.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 060� 
516 �51.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 060� 
�7� 1��.

• pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 
060� �7� 1��.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 60� �7� 1��.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. zielona �. 091 
�9 �07 1�.

• zespół muzyczny aCord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 50� 60� 
0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• remoNTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

•  Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• BrUk – liN – usługi brukarskie oraz 
ogólnobudowlane. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.pl.

• „dUr-daCH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• miX remoNTowo – BUdowlaNY 
– wszelkiego rodzaju remonty. Solidnie, 
dokładnie, tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 8�9.

• USŁUGi elekTrYCzNe. Tel. 
607 08� 596.

• Kompleksowe remonty wykończeniowe, 
dachy. Tel. 603 621 714, 697 612 803, 
784 188 147.

• Usługi transportowe, przeprowadzki; 
wnoszenie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, bla-
cha, dachówka. Tel. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-

wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 600 626 268.

• Drewno opałowe sprzedam, sosna oflisy 
pocięte w klocki, cena 300 zł za przycze-
pę. Tel. 514 740 538.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 �9 7� 575, 695 085 �70.

• TipSY GraTiS HeNNa Brwi. 697 �08 
�91.

• kompleksowe wykończenia wnętrz, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
szpachle dekoracyjne, glazura, hy-
draulika i elektryka, zabudowa pod-
daszy, kompletne łazienki, dociepla-
nie budynków. Szybko i solidnie. Tel. 
609 605 6�1, 605 168, 658.

• Dachy. 604 721 638.

• Docieplenia, remonty, budowy. 604 721 
638.

• Wstawianie okien i drzwi. 604 721 638.

• Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe, podwieszane sufity, ścianki. Tel. 
519 687 317.

• Myjnia mech. z gąbkami, które nie rysują a 
polerują lakier; Myjnia ręczna – mycie ręcz-
ne, - mycie bezdotykowe; Warsztat – diag-
nostyka podwozia z wydrukiem wartości 
urządzeniem Beissbarth ML 4000, 8 senso-
rów, - analiza spalin; Naprawa – zawieszeń 
i ukł. jezdnego, - układu wydechowego, 
- oświetlenia, - wym. sprzęgła; - wym. ole-
jów i płynów; Inne naprawy. Czynne 8.00 
– 16.00. Zapraszamy. Ul. Armii Krajowej 46.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo do-
brych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kosme-
tycznym osobę z doświadczeniem, stu-
dentkę szkoły kosmetycznej. Tel. 606 
402 543.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 665 324 710.

• pracownik do prac gospodarczych od 
marca do września �009 na ośrodku w 
dziwnówku. Tel. 601 70 7� 6�.

• Zatrudnię murarza. Tel. 608 817 214.

• Ferma drobiu w Potulińcu – praca przy 
obsłudze. Tel. 601 73 38 91.

• Szukam „przyszywanej babci”, która ma 
gorące serce i swój wolny czas chętnie 
poświęci 3 letniej dziewczynce. Tel. 695 
281 931.

• Zatrudnię osobę na stanowisku barman. 
Szczegóły strona 9.

• Firma zatrudni stażystkę, praca w za-
kresie kadry, podstawy księgowości. Tel. 
667 800 245.

iNNe

• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@
vp.pl

• poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
605 576 908.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

reklama reklama

Sprzedam 4 działki 
budowlane 

w Warnkowie po 2000 m kw każda 
- cena 45zł/mkw oraz działke rolną 

o pow. 1.13ha - cena 13zl/mkw. 

Kontakt 506 150 329

ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA 
GOSPODARSTWA ROLNEGO
− specjalność gospodarstwa – uprawa truskawek
− położenie gospodarstwa – Bienice k/Dobrej

WYMAGANIA:
− mężczyzna; - wiek do 40 lat; - wykształcenie – min. średnie; 

- prawo jazdy kat. B; - znajomość podstaw uprawy roślinnej; - umiejęt-
ności organizacyjne prac polowych; - umiejętność zmian zachodzących 
w roślinie; - zdolność kierowania zespołem pracowników dorywczych i 
sezonowych; - kontrola prac polowych; - podstawowa wiedza technicz-
na dotycząca sprzętu i maszyn rolniczych

Ponadto kierownik gospodarstwa ma nienormowany czas pracy. 
Musi być kreatywny, obowiązkowy, pracowity i uczciwy oraz wyróżniać 
się wysoką kulturą osobistą.

CV oraz list motywacyjny proszę kierować: e-mail: apustelnikmisie-
wicz@op.pl; dodatkowe informacje, tel. 0695 18 30 33.

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- barman
Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole 
• Mile widziane panie
(Salon znajduje się budynku 
hotelu  PRZYSTAń)

Kontakt: Tomasz Siemieniako    
                 tel. 728 852 448 
e-mail: siemieniako69@wp.pl

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego tel. 091 �18 8� 68, 60� �9 
9� �6. 

• VaillaNT – części zamienne do pie-
ców gazowych c.o. różne, nowe i uży-
wane, pompy, czujki nagrzewnice. Tel. 
0691 686 77�.

• pieCe gazowe c.o. Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł 
oraz ogrzewanie + ciepła woda /dwu-
funkcyjne/ cena 1�00 zł, gwarancja 
serwisowa. Tel. 691 686 77�.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, kuch-
ni wiszące firmy niemieckiej Vail-
laNT, wersja świeczkowa �50 zł mało 
używane, gwarancja serwisowa. 
691 686 77�.

• elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd �80 V, małe ga-
baryty, moc 18-�1 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, baru, 
pubu, cena 150 zł. 790 5�0 5�0.

• Kupię namiot ogrodowy na działkę. Tel. 
091 39 25 227, 600 583 284.

• Sprzedaż drewna opałowego – olcha, 

sosna, odpady tartaczne. Transport. 
Tel. 509 9�0 161.

• Zginęły dwie suki rasy owczarek niemie-
cki maści czarnopodpalanej. Osoby po-
siadające jakąkolwiek informację na ich 
temat proszę o kontakt. 0600 045 151. 

• Sprzedam wYpoSaŻeNie GaBiNeTU 
koSmeTYCzNeGo. Tel. 697 �08 �91.

• Kupię meble kuchenne pilnie. Tel. 788 
284 934.

• Sprzedam drewno opałowe z dowozem. 
66 33 49 053.

• Sprzedam sofę rozkładaną plus dwa 
fotele. Tanio. Tel. 660 6�� ��7.

• Sprzedam albę komunijną dla dziew-
czynki z wiankiem. Tel. 693 128 108.

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżo-
wego i manekiny. Tel. 692 683 475.

• wyprzedaż męskich marynarek i 
spodni za pół ceny na stoisku dUŻe 
rozmiarY w sklepie przy Banku na 
ul. Bankowej. odzież damska również 
w promocyjnych cenach.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 �9�0787, 091 �9 �7 �7� 
 tel.kom. 600 ��6 �6�

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

ROZKŁAD JAZDY busów

informacja pkS 
091 �9-�1-887 lub 091 �6-98-�15

Nowogard 05.03.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiÓw, Filia NowoGard
1. Elektromonter
2. ślusarz-spawacz
3. Stolarz
4. Spawacz.
5.Kierowca kat.B

oFerTY praCY z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo Wlk.)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Pracownik pomocniczy produkcji 
(Niemcy)  
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk, recepcjonista, 
technolog żywienia, szef kuchni, pom.
kuchenna (nad morzem i na Mazurach, 
zakwaterowanie) 
9. Fryzjer damski (Goleniów)
10.Elektryk (Warszawa)
11.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Komańcza)
12.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Osławica)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 165

przewÓz oSÓB - romaN BiŃCzYk - liNia reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

reGUlarNa liNia mikroBUSowa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), 5.�5(FP), 8.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.�5(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.�5(FP), 7.�5(FP), 9.�5(L1P), 10.�5(L3), 1�.�0(L1), 15.�5(L1), 
16.�5(L1P), 18.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

rozkład Jazdy 
Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak

 Tel. 50�0�6999, 091�9�69�5 
po godz. 18.00 - 501 1�0 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 
8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  
11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D),
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP,
17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
Objaśnienia
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7      Kursuje w niedzielę
D     Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok 
I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 
1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R     Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy
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Pomorzanin awansuje
- stawiam  samochód...

- Nie. W pierwszych meczach za-
braknie nam kontuzjowanego Maćka 
Gołdyna. Z urazem zmaga się także 
Krystian Miklas.

Stres pod koniec sezonu będzie 
ogromny.

- Już na to czekam. Ja żyję piłką i 
wiem, że presja mnie nie zje. 

Z kim będzie największy bój?
- Słucham zapowiedzi działaczy z 

różnych klubów i wychodzi na to, że 
nawet ostatnia Radovia będzie wal-
czyć o awans. W Inie Ińsko naściągali 
piłkarzy i twierdzą, że 11 punktów 
straty do lidera to nic. Rezerwy Floty 
także celują w awans. Rezerwy Po-
goni połączone zostały ze zdolnymi 

juniorami i też chcą iść w górę. Korona 
Stuchowo też nie złożyła broni. W 
Dobrej Szczecińskiej mają dwa zaległe 
mecze. Jeśli je wygrają to zbliżą się do 
lidera. O awans bić przyjdzie nam się, 
z którymś z wymienionych klubów.

Ilu nowych piłkarzy należałoby 
pozyskać, by zespół był zupełnie 
kompletny? 

- W tej chwili chcę tylko Bartka Ste-
fańskiego. On bardzo dobrze rozgrywa 
i robi przewagę. O lepszej drużynie 
nie myślę. Zespół, jak na tę klasę jest 
już ukształtowany i dosyć solidny. 
Nie sztuką kupić pięciu ludzi i zrobić 
wynik. Więcej wzmocnień jest nie-
wskazane. Nie może być tak, że połowa 
piłkarzy gra za pieniądze, a reszta dla 
przyjemności. Bartek przez pół roku 
będzie naszym rodzynkiem. 

Stefański ma zostać wypożyczony 
z Iny Goleniów?

- O transferze definitywnym nie 
ma mowy.

W Pomorzaninie będzie grał za 
duże pieniądze? 

- Bartek wraz z Marcinem Skór-
niewskim wyjeżdżają na szkolenie do 
Kalisza. Ina nie chciała mu zwracać 
pieniędzy za dojazdy na mecze. Nasz  
klub będzie mu zwracał pieniądze 
za dojazdy. Nie podejrzewam, by np. 

Wojciech Bonifrowski grał w Sarmacie 
Dobra za darmo. Zawodnik takiej 
klasy siłą rzeczy musi dostawać jakieś 
pieniądze.

Nie graliście na głównej płycie. 
Działacze mają obsesję na punkcie 
trawy?

- Niedobrze, że tak mało gramy 
na głównej. Jeden sparing w złych 
warunkach może zniweczyć pracę 
działaczy. Nie chcemy grać w sezonie 
na kartoflisku. 

Jak to było z Łukaszem Noskiem? 
Klub zabronił mu przejścia do Po-
goni Szczecin?

- Nie. To przecież dzięki mnie po-
jechał tam na testy. Zaoferowano mu 
grę w drużynie grającej w Międzywo-
jewódzkiej Lidze Juniorów. Uważam, 
że nie jest to krok do przodu. Tym 
bardziej, że dziś ten zespół połączono z 
rezerwami, z okręgówki. Do Szczecina 
musiałby dojeżdżać, a nie ma przecież 
prawa jazdy. Jeśli będzie się rozwijał, 
to klub nie będzie więził go na siłę.

Nosek, to największy talent w 
Pomorzaninie?

- Ma duży potencjał. Nie chcę jednak 
rokować. Łukasz gra na razie tylko w 
okręgówce i ciągle musi się rozwijać. 
Z młodymi ludźmi jest różnie. Dziś 
grają, jutro okazuje się, że zmienili 
zainteresowania. 

Piłkarze chwalą Pańską pracę. 
Czym  zyskał Pan taką przychyl-
ność?

- To chyba cel nas tak jednoczy. 
Lubię tę pracę, nie oszczędzam się i 
traktuję ją bardzo poważnie. Na po-
czątku powiedziałem im, że chcę by 

tak samo traktowali te zajęcia. Razem 
musimy ciężko pracować, by nikt, tak 
jak dawniej nie śmiał się z ich gry. Sta-
ram się być dla nich ludzki, rozumiem 
ich sukcesy i porażki. Przekonałem ich, 
że nie ma szans na osiągnięcie sukcesu 
bez ciężkiej pracy. Ci chłopcy tworzą 
naprawdę zgraną grupę.

Jest Pan dla nich generałem czy 
kolegą?

- Na kolegę jestem już trochę za 
stary. Staram się być dla nich przyja-
cielem poza klubem. W pracy zawsze 
potrzebna jest jednak bardziej „suro-
wa ręka”. Uważam, że model trenera 
kolegi się nie sprawdza. 

Może wcześniej nie mieli do 
czynienia z ciekawymi treningami, 
sposobem trenerskiej pracy?

- Nie chcę rozmawiać na temat 
pracy poprzednich trenerów. Nie wiem 
jak pracowali, jakie robili treningi i jak 
budowali motywację. Czy zawodnicy 
są zaniedbani? Każdy piłkarz ma inną 
cechę. Jedni są gorzej wyszkoleni tech-
nicznie, ale mają wielką wolę walki i 
na odwrót. Szkoda, że Nowogard to nie 
Szczecin. Tam zawodnicy mają pięć, 
sześć treningów tygodniowo. Więcej 
pracuje się nad techniką. Największe 
perełki, mimo mniej intensywnego 
szkolenia „rodzą się” w terenie i tak 
już chyba zostanie. 

Zostanie Pan w Nowogardzie, 
jeśli nie awansujecie?

- Ja nie będę miał nic przeciwko. 
Decyzja należeć będzie do Zarządu. 

Rozmawiał Marcin Nieradka

Wygrana Olimpii!
Gardominka Mechowo - Olimpia 

Nowogard 1:3 (1:0)
Bramki dla Olimpii zdobyli: Daniel 

Kubski, Gracjan Wnuczyński, Kon-
rad Solarski.

Olimpia zagrała w składzie: Pi-
skorz, D. Stachowiak, P. Nowak, 
Garbat, Szewc, Kubski, Wnuczyń-
ski, Kowalczyk, Nadzieja, Solarski, 
Waiss.

Na zmiany wchodzili: M. Nowak, 
Kulpa, Bagiński, Trzciński.

W niedzielę 15 marca drużyna 
Olimpii rozegrała kolejny mecz 
kontrolny

w ramach przygotowań do rundy 
wiosennej. Rywalem nowogardzkiej 
Olimpii była występująca w A-klasie 
drużyna Gardominki Mechowo. Po-
czątek spotkania to przewaga Olimpii 
i niestety brak skuteczności naszych 
zawodników. Dogodnych sytuacji 
do zdobycia bramki nie wykorzystali 
kolejno: Waiss, Kubski, Nadzieja i 
Wnuczyński. W 22 minucie zawodni-
cy z Mechowa przeprowadzają akcję 
po której obejmują prowadzenie. 

Do końca pierwszej połowy nasz 
zespół stworzył sobie jeszcze kilka 
dogodnych sytuacji do zdobycia gola 
lecz żadna nie została wykorzystana. 
Druga połowa to kolejne nie wyko-
rzystane sytuacje przez zawodników 
Olimpii. W końcu w 65 minucie 
meczu Wnuczyński zagrywa piłkę  w 
pole karne do Kubskiego,  a ten z 8 
metrów zdobywa bramkę wyrównu-
jącą. Pięć minut póżniej Wnuczyńki 
decyduje się na indywidualną akcję, 
która kończy się zdobyciem drugiej 
bramki dla Olimpii. W 75 minucie 
trzecią bramkę dla naszego zespołu 
zdobywa Solarski. Mimo jeszcze 
kilku dogodnych sytuacji żadne 
bramki już nie padły i mecz zakoń-
czył się zwycięstwem Olimpii 3:1. 
W naszej drużynie z różnych powo-
dów ( głównie grypa) w tym meczu 
nie mogli zagrać: Kawa, Wasyluk, J. 
Kaczmarek, M. Stachowiak, Górecki, 
Malinowski, Pędziwiatr, Grzelak, 
Dudka, Kuś.

inf. własna

Zaległy mecz

W najbliższą  sobotę na stadionie 
w Nowogardzie odbędzie się długo 
oczekiwany mecz o Mistrzostwo Ligi 
Okręgowej między Pomorzaninem 
Nowogard a Masovią Maszewo.
Spotkanie zostało przełożone z 
22.10.2008r na 21 marca br. z powodu 
niesprzyjającej pogody w tamtym 
czasie.

Nasza drużyna zajmuje w tabeli 3 
miejsce z dorobkiem 28 pkt i  traci 

do lidera 2 pkt. Natomiast  Maszewo 
zajmuje 7 lokatę ustępując Pomorza-
ninowi o 4pkt. Mecz zapowiada się 
emocjonująco. Kibice z Nowogar-
du obiecują solidny doping swojej 
drużyny,  który jest tak potrzebny 
zawodnikom. Wszak kibice to 12-sty 
zawodnik na boisku…

Wszystkich sympatyków piłki 
kopanej zapraszamy na stadion  przy  
ulicy  Wojska Polskiego w Nowo-
gardzie.

Mecz Juniorów - 12.30 
Mecz Seniorów - 15.00

Karolina Kubicka
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kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 �58 006, 091 �8 51 �96

 Informujemy, że 

�0 marca �009 r.
piątek w godz. 1�.00 - 15.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

23.03. br. godz. 16.00
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czytaj s. 10 i 11

Zapraszamy od pn-pt. w godz. 8.00-18.00, w sob. w godz. 9.00- 14.00

Sprzedaż części i maszyn rolniczych
Naprawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych

rozdrabniacze do gałęzi
rabat Na maSZyNy rolNicZe 20%
NoWoGarD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 39 27 114 • kom. 0604 24 90 72

Telefon
 091 392 16 16

Szczegóły na stronie 5

Przetargi, wykonawcy 
i nadzieje...

czytaj s. 4

czytaj s. 2

StUDio FryZJerSkie 
„tyNa”

Zapraszamy na promocyjne środy 
dla emerytów i rencistów

Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15
Tel. 091 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Informacja  
Polskiego 
Komitetu 
Pomocy 
Społecznej

Projekt
WENI
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Koło PZW Tęczak 
organizuje zawody 

wędkarskie 
o mistrzostwo koła  

na kanale w trzebieszewie 
dnia 29 marca 

(niedziela) 2009 r. 
Wyjazd o godz. 6.00 

z ul. 5 Marca. 
Zapisy w sklepie wędkarskim  

„Tęczak” przy ul. Waryńskiego 12.   
                         Zarząd Koła

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Bolesława 
Witkowskiego 

składa 
Rodzina

poDZiękoWaNia

Krystynie Miklas 
z powodu śmierci przyjaciela 

ś.p. Jana Basa 
wyrazy współczucia 

składają 
Rodzina i Przyjaciele

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Oddział w Nowogardzie informuje 

Rencistów i emerytów zamieszkałych na terenie  wiejskim gminy Nowogard 
posiadających  niżej wymienione dochody:

- Osoby samotne dochód nie przekraczający  715,50 zł
- W rodzinie wieloosobowej dochód na jedną osobę nie przekraczający  

526,50 zł, że mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w tut.  PKPS-ie.
Wymagane dokumenty :
- odcinki rent, emerytur za miesiąc marzec br.
- zaświadczenie z Biura Pracy  o zarejestrowaniu dorosłych członków 

rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Dokumenty już można dostarczać do biura.  
Naszych podopiecznych zapraszamy po odbiór żywności od  20 marca 

br. ( piątek) PKPS czynny jest w poniedziałki i piątki od 10 tej do 12-tej.
Wiceprezes PKPS O/Nowogard 

Jadwiga Cichecka

Problem mały,  
konsekwencji brak

- Jakoś sobie poradzimy – o niedopatrzeniach w nowogardzkim szpitalu 
mówi burmistrz Kazimierz Ziemba. 

Przypomnijmy. W lutym Urząd 
Kontroli Skarbowej wystosował do 
Rady Miejskiej tajną notę. Doku-
ment dotyczy nieprawidłowości 
stwierdzonych w wyniku kontroli w 
nowogardzkim szpitalu. 

Na ostatniej sesji (12 marca) Rada 
Miasta zapoznała się z notą i zajęła 
stanowisko w sprawie. Radni zobo-
wiązali burmistrza, by wyegzekwował 
od dyrektora szpitala Kazimierza 
Lembasa usunięcie wszystkich nie-
prawidłowości. Samego dyrektora 
zobowiązano do wyciągnięcia kon-
sekwencji służbowych w stosunku 
do podległych mu pracowników, 
którzy popełnili błędy. Zapytaliśmy 
dyrektora, na czym będą polegały te 
konsekwencje.

- Uważam, że część konsekwencji 
już wyciągnąłem. Wysłałem swo-
ich pracowników na odpowiednie 
szkolenia – odpowiada Kazimierz 
Lembas.

Dyrektor szpitala twierdzi, że jego 

podwładni nie popełnili wielkich błę-
dów: - Chodzi jedynie o niedopatrze-
nia w sferze zamówień publicznych. 
Osoby, które je realizowały zapomi-
nały postawić pieczątki, brakowało 
nazwiska rozporządzającego. Teraz 
zastosujemy inne rozwiązanie. Jedna 
osoba będzie realizować publiczne 
zamówienia, a druga nadzorować 
działania.

Burmistrz Kazimierz Ziemba nie 
martwi się realizacją zaleceń Rady: 
- Jestem pewien, że usuniemy niedo-
patrzenia. Trzeba usiąść i spokojnie 
zastanowić się jak do tego podejść. 
Mamy czas do 15 kwietnia.

Kazimierz Lembas tłumaczy, że 
błędy powstały w 2006.

- Wtedy szpital zmagał się z wielkim 
kłopotami. Mieliśmy osiem milionów 
zadłużenia i zagrożenie istnienia. Nie 
stać nas było na nic, poza płacami 
– mówi dyrektor szpitala. 

man

Nowa kładka w Karsku
Będąc nad jeziorem w Karsku trudno nie zauważyć nowej kładki. 
Małe molo powstało pod koniec lu-

tego. Ma szesnaście metrów długości 
i osiem szerokości. Powstało przy po-
mocy nowogardzkiego Nadleśnictwa, 
które podarowało drewno. Pomysło-
dawcą i inicjatorem budowy kładki 
był sołtys Karska Jerzy Kubicki. 

- Ludzie przyjeżdżają nad nasze 
jezioro rowerami. Dotychczas nie mieli 
gdzie pomoczyć nawet nóg. O takiej 
kładce myślałem od kilku lat – mówi 
sołtys Karska. – Nie spodziewałem 
się tak pozytywnego odzewu ze stro-
ny mieszkańców. Dziękuję głównie 
młodzieży. 

Do budowy pomostu w dużej 
mierze przyczynił się burmistrz 

Kazimierz Ziemba. Prace przy po-
wstaniu trwały trzy dni. Społecznie 
uczestniczyli w nich mieszkańcy 
wioski: Czesław Wójcik, Piotr Dame-
cki, Grzegorz Okowiński, Grzegorz 
Kubicki i Marian Kowalski.

Drewno zostało zainpregnowane, 
a konstrukcja powinna wytrzymać 
kilka lat bez remontu. 

Przypomnijmy, że jesienią społecz-
nie oczyszczono zaniedbany teren w 
pobliżu wiejskiego kościoła. Miesz-
kańcom i sołtysowi można pogratu-
lować zaangażowania w działaniach 
na rzecz wsi.

man
fot. Jan korneluk 
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Walczył o papiery
Radny pstrykał zdjęcia tajnym papierom i szarpał się z pracownicą 

Biura Rady Miejskiej. 
Zdarzenie miało miejsce 10 marca. 

Radny Rafał Szpilkowski poprosił o 
udostępnienie mu tajnej noty sygna-
lizacyjnej Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Szczecinie, dotyczącej 
nieprawidłowości w nowogardzkim 
szpitalu.

- Udostępniłam mu dokumenty, ale 
po chwili zauważyłam, że radny je fo-
tografuje – relacjonuje inspektor Biu-
ra Rady Miejskiej Helena Młynek. 

Pracownica Biura zwróciła radne-
mu uwagę, że nie może robić zdjęć, bo 
nota objęta jest tajemnicą skarbową. 
Jednak radny zignorował tę uwagę i 
dalej pstrykał zdjęcia papierom.

- Odpowiedziałam, że otrzymałam 
ustne polecenie od Przewodniczącego 
Rady, że nie można tych dokumentów 
w żaden sposób kopiować – twierdzi 
Helena Młynek. 

Rady Szpilkowski zauważył, że 
inspektor Biura Rady jest pracowni-

kiem Urzędu Miejskiego i nie podlega 
służbowo Przewodniczącemu Rady.

- Pomiędzy mną, a radnym doszło 
do szarpaniny polegającej na zabie-
raniu sobie nawzajem dokumentów 
– relacjonuje  Helena Młynek. – Po 
bezskutecznej próbie odebrania doku-
mentów postanowiłam zrezygnować z 
dalszego szarpania się z radnym.

Rafał Szpilkowski przystąpił do 
dalszego fotografowania dokumen-
tów. Świadkami zdarzenia byli m.in. 
radni Sławomir Kucal, Stanisław 
Kazuba i skarbnik gminy Marcin 
Marchewka. Pracownica Biura Rady 
sporządziła notatkę z zajścia. 

PS.  Jeśli radny posiada już kopie 
tajnych papierów, to prosimy o 
dostarczenie ich do naszej redakcji. 
Chcielibyśmy podzielić się wiedzą na 
ich temat z szerszą grupą mieszkań-
ców naszej gminy. 

man

Stowarzyszenie Polaków  
Poszkodowanych przez III Rzeszę

INFORMUJE:
można odbierać druki na bezpłatne 

skierowanie do sanatorium.
Proszę się zgłaszać do biura w każdy czwartek 

w godzinach 10.00 do 13.00 
Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego SPP

     Rajmund Bojarski
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Z okazji 

70 urodzin 
Zygmuntowi 
Górskiemu 

wielu pogodnych dni, 
uśmiechu, powodzenia 

oraz dużo zdrowia 
życzy 

kochająca żona

Z okazji 

70 urodzin 
Zygmuntowi 
Górskiemu 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, dużo zdrowia, 
pomyślności oraz 

uśmiechu na co dzień 
składają 

Grzegorz, 
Aneta i Wiktoria

ŻycZeNiaŻycZeNia

Dzierżawienie domków obok 
plaży       

Gmina ogłosiła przetarg na wy-
dzierżawienie domków i innych 
obiektów na nowogardzkiej plaży. 
Oferty należy składać do 14 kwiet-
nia.

Przyszły dzierżawca oprócz okre-
ślonych warunkami dokumentów 
musi przedstawić koncepcje funkcjo-
nowania ośrodka. Gmina proponuje 
wydzierżawienie na dziesięcioletnie 
użytkowanie trzy domki letniskowe, 
zjeżdżalnię, hangar, dyżurkę oraz 
sanitariaty. Dzierżawca mając do 
dyspozycji te obiekty ma świadczyć 
usługi rekreacyjno -sportowe, wy-
najmować pokoje w domkach letni-
skowych i miejsca na polu biwako-
wym, wypożyczać sprzęt pływający, 
umożliwić korzystanie z urządzeń 
rekreacyjnych oraz zapewnić gastro-
nomię. Pomysł jak to robić jest więc 
bardzo ważny.

Pamiętając o kontrowersjach jakie 
rodziło rozwiązanie umowy z po-
przednim dzierżawcą utwierdzamy 
się w przekonaniu, że Gmina do-
konała operacji w typie „zamienił 
stryjek …” – plaża wyraźnie deficy-
towa i kąpielisko wymagające wielu 
zabezpieczeń sanitarnych i nazwijmy 
to ogólnie behapowskich pozostanie 
we władaniu (czytaj finansowaniu) 
Gminy.

To wszystko co przynosi zysk odda-
jemy w prywatne ręce umożliwiając 
„trzepanie kasiory” jak rzekłby Fer-
dynand Kiepski. Czyżby „młodym 
reformatorom” walczącym z panem 
Kowalskim o to właśnie chodziło?

Nowa ulica?
Wprawdzie to jeszcze bliżej nie-

określona przyszłość, ale już wiemy, 
że wzdłuż torów od dworca PKP do 

przejazdu przy ul. 700-lecia powsta-
nie nowa ulica. Umożliwia to porozu-
mienie z PKP. Teraz do pracy powinni 
przystąpić planiści  i wykorzystać to 
jako możliwość polepszenia komuni-
kacji wewnątrz miasta. 

Przebudujemy ulicę Bema. 
Na ostatniej Sesji zmieniono bu-

dżet – starostwo wpłaciło swoją 
„działkę” czyli 700 tysięcy złotych na 
tę inwestycję. Na ogłoszony przetarg 
wpłynęły trzy oferty – wszystkie obie-
cujące, bo ich koszty mieszczą się w 
granicach środków przeznaczonych 
na modernizację ulicy.

Najtańsza oferta opiewa na 1 996 
164,62 zł. najdroższa na sumę 2 341 
086,83 zł. (limit to  2 960 000 zł.). 

W  ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych ulica 
Bema stanie się jedną z tzw. sche-
tynówek. Remontem będzie objęty 
odcinek drogi długości 811,50 m. 
Zakres robót to wykonanie korekty 
geometrii ulicy (poszerzenie jezdni, 
zwiększenia promieni skrzyżowania), 
poszerzenie jezdni, wykonanie braku-
jących odcinków chodników i remont 
istniejących, wykonanie dwóch zatok 
autobusowych i parkingów przy ulicy 
oraz parkingu wydzielonego. Łącznie 
będzie 132 nowe miejsca parkingowe,  
w tym pięć dla osób niepełnospraw-
nych. Bezpieczeństwo poprawią dwa 
wyniesienia zwalniające.

„Portal” zbuduje Czwórkę?        
Na zamówienie publiczne dotyczą-

ce budowy Szkoły Podstawowej nr 4 
najniższą ofertę złożył Szczeciński 
Zakład Budowlany „Portal”. Oferta 
opiewa na 2 496 735,92 zł. Decyzje za-
padną po rozpatrzeniu ewentualnych 
protestów od innych oferentów.

lmm

Przetargi, wykonawcy 
i nadzieje...

Komisja od niczego
Nad czym pracuje Komisja Mieszkaniowa, skoro nie może przydzielić 

nawet jednego socjalnego lokalu. 
Komisja mieszkaniowa nie jest 

ciałem statutowym gminy. Jej rolą 
jest tylko opiniowanie przydziału 
mieszkań socjalnych i komunalnych. 
Na podstawie jej zdania konkretne 
decyzje dotyczące przyznawania 
mieszkań podejmuje burmistrz. Na 
ostatniej sesji Rady Miasta został po-
ruszony problem potrzeby istnienia 
komisji mieszkaniowej. 

- Uważam, że jesteśmy tylko barie-
rą ochronną dla burmistrza, przed 
ciężkimi sprawami i interesantami. 
Jakie zadania mamy realizować? Te-
raz wypełniamy po prostu obowiązki 
burmistrza. Przyjmujemy interesan-
tów, którzy przychodzą i opowiadają 
swoje ciężkie sytuację. Według mnie 
mógłby to robić odpowiedni pracownik 
w Urzędzie. Rada powinna podjąć 
uchwałę, która ureguluje te kwestie 
– uważa Robert Czapla, członek 
komisji i wiceprzewodniczący Rady 
Miasta. 

W naszej gminie 200 (150 na liście 
socjalnej i 50 na komunalnej) osób ze 
skomplikowaną sytuacją oczekuje na 
mieszkanie. Ich szanse na otrzymanie 
lokalu są bliskie zeru. W budżecie 
na 2009 r. nie ma przeznaczonych 
środków na budowę mieszkań so-
cjalnych.

- Od stycznia nie możemy przy-
dzielić żadnych mieszkań. Nad czym 
mamy, więc pracować? Sytuacja 
mieszkaniowa nagle się przecież nie 
zmieni – mówi radny Czapla, który na 
ostatniej sesji wnioskował o przerwa-
nie prac komisji do sierpnia. 

Radny Rafał Szpilkowski uważa, że 
lepiej zastanowić się nad likwidacją 
niepotrzebnej komisji, niż wniosko-
wać o dwa miesiące przerwy.

- Ta komisja nie ma racji bytu w 
obecnym kształcie. Po co rada uchwala 
plan gospodarki mieszkaniowej, skoro 
nie jest on realizowany. Np. 2006 
planowaliśmy budowę 26 mieszkań, 
później nie ma to wogóle odzwiercied-

lania w faktach. Po co więc ten plan? 
– pyta radny Andrzej Wasiak. 

Pomysł likwidacji komisji popiera 
także radny Tomasz Szafran: - Co 
może robić, skoro nie ma ona, czym 
dysponować. Jestem zbulwersowany 
polityką mieszkaniową prowadzoną 
przez burmistrza. Dlaczego radni z 
komisji, którzy nie mają wpływu na tę 
politykę mają się przed mieszkańcami 
tłumaczyć? Niech te 140 osób pójdzie 
do burmistrza.

Kilku radnych chciałoby także prze-
nieść się do innych komisji. Robert 
Czapla chciał zamienić się z radnych 
Jerzym Majewskim i przejść z komisji 
mieszkaniowej do finansowej. Złożyli 
nawet wnioski u przewodniczącego 
Rady Miejskiej Marka Krzywani. 

- Gdy zapytałem o możliwość przej-
ścia do komisji finansowej, to po-
wiedział pan, że tak nie można, bo 
koalicja straci w niej większość. Kilka 
tygodni wcześniej powiedział pan, że 
najgorszą rzeczą jest upartyjnienie i 
upolitycznienie samorządu. Sam pan 
się jednak do tego przyczynia – tak 
radny Czapla obnażył na sesji nega-
tywną decyzję Krzywani.

Jakie zdanie na temat działania 
komisji i polityki (a właściwie jej 
braku) mieszkaniowej ma burmistrz 
Kazimierz Ziemba?

- Rok się jeszcze nie skończył, kaden-
cja też nie dobiegła końca. Uznaliśmy, 
że dziś są poważniejsze problemy. Jak 
będziemy kończyć kadencję to kryty-
cy zobaczą ile będzie tych mieszkań. 
Członkowie komisji badają problem 
szczegółowo. Wy jesteście od tego by 
badać sytuację rodzin z problemami. 
Myślę, ze urzędnik tak dobrze tego 
nie zrobi. 

W Komisji Mieszkaniowej zasiada 
trzech radnych. Jej pracami kieruje 
Anna Szkołuda. Przewodnicząca 
otrzymuje 200 zł. dodatku do podsta-
wowej diety radnego – 700 zł.

Marcin Nieradka
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SKARB PAŃSTWA
 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 

LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

 w Nowogardzie
1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana w postaci części 
budynku byłej kotłowni o powierzchni 47,02 m2 oraz placu przyległego 
do budynku o powierzchni 267,02 m2  położona w Nowogardzie przy ul. 
Boh. Warszawy 64a na działce gruntu oznaczonej nr 93/13 w obrębie 
ewidencyjnym nr 7 Nowogard, stanowiąca własność Skarbu Państwa 
będącą w zarządzie PGLLP Nadleśnictwo Nowogard.    
2. Przetarg odbędzie się w dniu 07. 04. 2009 roku o godzinie 1100 w sie-
dzibie Nadleśnictwa Nowogard  - świetlica przy ul. Radosława 11 w No-
wogardzie.
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiot przetargu wy-
nosi : 370,00 zł ( słownie : trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100 )
4.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 500 zł, które należy wpłacić w terminie 
do dnia 07.04.2009 r. do godz. 10 30 na konto Nadleśnictwa Nowogard : 
BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001, lub w kasie Nadleśni-
ctwa Nowogard.
5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia 
ogłoszenia wyników, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, a dla wy-
branego oferenta zostanie ono zaliczone na poczet ceny dzierżawy nie-
ruchomości. 
6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który go 
wygrał. 
7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym terminie do 
podpisania umowy dzierżawy. 
8.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem przetargu obciążają wy-
dzierżawiającego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbęd-
nych informacji ze strony Nadleśnictwa jest Pan Henryk Wojnowski - tel. 
( 091 ) 39 20 640 wew. 22.
10. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 
oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Jarosław Tomczak - OGRODNIK 
Prace ogrodnicze 

Projekty, zakładanie i pielęgnacja ogrodów.
Cięcie pielęgnacyjne i ozdobne drzew i krze-
wów owocowych i ozdobnych.  
Kaskady, fontanny, oczka wodne, skalniaki.
Wszelkie prace porządkowe i konserwator-
skie w domu i ogrodzie. 
Tel. 091 391-86-64 kom. 798 956 361. 

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiado-

mości, że w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy 
ul. Dworcowej 1 na tablicy ogło-
szeń została podana informacja 
o przeznaczeniu do oddania w 
najem na okres 3 lat wolny lokal 
użytkowy nr 213 o pow. 12,02 
m² położony na II piętrze w bu-
dynku byłego hotelu „Cisy” przy 
Pl. Wolności 9 w Nowogardzie z 
przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Firma Drewpol Sp. z o.o. o ugruntowanej 
pozycji rynkowej z siedzibą w Osinie,  

obecnie poszukuje osoby  na stanowisko:

elektryk - aUtomatyk
Wymagania:

• Uprawnienia elektryczne
• Doświadczenie w firmach produkcyjnych
• Dyspozycyjność.

Oferujemy umowę o pracę w firmie o 
ugruntowanej pozycji na rynku.

Oferty zawierające CV, oraz list motywa-
cyjny prosimy kierować na adres: Drewpol 
Sp. z o.o., Osina 27A, 72–221 Osina lub 

m.go@drewpol.pl
Oferty prosimy przesyłać do dnia  10 kwietnia 2009r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli “Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Szkolenie dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego

W dniu 5 marca  2009 r. w Nowo-
gardzie (CENTRUM PROFIT )  od-
było się   szkolenie dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego oraz 
nauczania zintegrowanego z terenu 
Celowego Związku gmin R-XXI . 
Szkolenie  w całości sfinansowane 
przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska w Warszawie przy 
współpracy Stowarzyszenia „EKO-
SKOP” z Rzeszowa   w tym Celowe-
go Związku Gmin  R –XXI z siedzi-
bą w Nowogardzie

Warsztaty trwały 6 godzin i skła-
dały się z części teoretycznej (3 h) 
przygotowanej   z użyciem technik 
multimedialnej prezentacji i za-
kończonej dyskusją panelową oraz 
części praktycznej (3 h) polegającej 
na utrwaleniu podstawowej wiedzy 
dotyczącej prawidłowego zagospo-
darowania domowych odpadów 
komunalnych i recyklingu w ćwi-
czeniach, grach i zabawach eduka-
cyjnych z wykorzystaniem książecz-
ki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”. 
Każdy nauczyciel biorący udział w 
szkoleniu podpisał zobowiązanie do 

przeprowadzenia w swoim przed-
szkolu/szkole zajęć o tematyce odpa-
dowej  z wykorzystaniem książeczki 
„ABECADŁO ŚMIECIADŁO”.     
         Celem szkolenia  było przede 
wszystkim  podniesienie świado-
mości ekologicznej wśród najmłod-
szych – przedszkolaków (dzieci 5-6 
letnich) i uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej poprzez realizację od-
padowych lekcji z „ABECADŁEM 
ŚMIECIADŁEM” dla dzieci. Prak-
tyczne przygotowanie nauczycieli 
uczestniczących w projekcie umoż-
liwi im samodzielne przygotowanie 
i prowadzenie zajęć „odpadowych” 
z dziećmi. Nauka poprzez zabawę  
i ekologiczne wierszyki -  jak robić 
rozważne zakupy, segregować od-
pady, jak prawidłowo postępować z 
domowymi odpadami niebezpiecz-
nymi    i kompostować bioodpady 
- ułatwi  naturalność proekologicz-
nych zachowań dzieci oraz wpłynie 
na zachowania dorosłych z najbliż-
szego ich otoczenia. 

Monika Olechnowicz-Krakowska
Celowy Związek Gmin R- XXI
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reklama

reklama

Informujemy, że 

20 marca 2009 r.
piątek w godz. 14.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

W obiektywie Jana korneluka  - cztery pory roku
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Sprzedam 4 działki 
budowlane 

w Warnkowie po 2000 m kw każda 
- cena 45zł/mkw oraz działke rolną 

o pow. 1.13ha - cena 13zl/mkw. 

Kontakt 506 150 329

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a 

72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy 

na wykonanie docieplenia ścian budynków w Nowo-
gardzie przy ul. 15 lutego 13(170m2) i  3 Maja 31(300m2)  
i w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 10(150m2).

Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.

Pisemne oferty zawierające: dane oferenta, oferowane składniki ceno-
twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w termi-
nie do dnia 09.04.2009r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 10.04.2009r. o godz. 11.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
prowadzenie dodatkowych negocjacji
odwołanie przetargu bez podania przyczyn
swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 

w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 091 39 25 261.

Firma Drewpol Sp. z o.o. o ugruntowanej pozycji rynkowej z siedzibą  
w Osinie, obecnie poszukuje osoby  na następujące stanowiska:

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ  
DO OBRÓBKI DREWNA  

oraz   LAKIERNIK MEBLOWY
Wymagania:

• Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe, 
• Minimum roczne doświadczenie na wskazanym stanowisku,
• Dyspozycyjność.

Oferujemy umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Oferty zawierające CV, oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:

Drewpol Sp. z o.o., Osina 27A, 72 – 221 Osina   lub   m.go@drewpol.pl
Oferty prosimy przesyłać do dnia  10 kwietnia 2009r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2004 r.  nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
r.  (Dz.U. z14 września 2004 r. nr 207, poz. 2108) 

BURMISTRZ NOWOGARDU 
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę na okres 10 lat  
części kąpieliska miejskiego 

położonego w obrębie nr 3 m Nowogard 
Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 120/1 i 121 o powierzchni 
1,078 ha wraz z obiektami znajdującymi na jej powierzchni (mapa sta-
nowi załącznik nr 1 do ogłoszenia) – KW nr 30790.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi pra-
wami osób trzecich ani hipotekami.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości 
wynosi 500 zł.

Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca prowadzić 
będzie  działalność gospodarczą polegającą na:

− świadczeniu usług rekreacyjno - sportowych
− wynajmie pokoi w domkach letniskowych,
− wynajmie miejsc na polu biwakowym, 
− wypożyczaniu sprzętu sportowo – rekreacyjnego pływającego i korzystania 

z urządzeń rekreacyjnych, 
− gastronomii i innych zaoferowanych w koncepcji funkcjonowania i zago-

spodarowania nieruchomości
Oferta pisemna powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta jego adres  lub nazwę firmy i adres siedziby;
2. datę sporządzenia oferty;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w 

niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. koncepcję funkcjonowania i zagospodarowania przedmiotu przetargu;
5. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za przedmiot 

dzierżawy;
6. załączony dowód (kopia) wniesienia wadium.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne oraz cudzoziemcy w 

rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli złożą 
ofertę w określonym terminie i miejscu.

Dzierżawcą obiektu zostanie osoba, która przedłoży najkorzystniejszą kon-
cepcję funkcjonowania i zagospodarowania przedmiotu dzierżawy oraz zaoferuje 
miesięczny czynsz dzierżawy nie mniejszy niż cena wywoławcza czynszu

Do ustalonego czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek od towarów 
i usług  VAT w  wysokości 22 %.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie ofert i uiszczenie na rzecz 
wydzierżawiającego w terminie do dnia 14.04.2009 r. do godz. 1400 wadium w 
wysokości 5000 zł. w kasie Urzędu Miejskiego w  Nowogardzie  lub potwierdzo-
nej najpóźniej w tym dniu wpłaty na konto Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard  nr 
61124038841111000042092470.

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat 
dzierżawnych.     W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości 
wypłacone w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

Obiekt kąpieliska miejskiego można oglądać w dniach roboczych w godzinach 
od 10 do 14. Termin w/w wizji w terenie należy uzgodnić z Wydzierżawiającym 
przynajmniej na dzień przed jej przeprowadzeniem. 

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa obiektu ką-
pieliska w Nowogardzie” wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać 
w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1, najpóźniej do 
dnia 14.04.2009 roku do godz. 1400.

Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówieniu warunków 
przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych 
ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności złożonych ofert, przyjęciu wyjaś-
nień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które oferty zostały 
zakwalifikowane do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 17.04.2009 r. o 
godz. 930 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 5 w pokoju nr 108.

Burmistrz Nowogardu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.  

Zawarcie umowy dzierżawnej musi nastąpić przez wygrywającego przetarg w 
terminie 14 dni od dnia przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 5 w pokoju nr 108. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego

im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA:

WYWIADÓWKĘ OTWARTĄ
we wtorek 24 marca 2009 r.

- o godzinie 16:00 wywiadówki klasowe
- od godziny 16:30 do 18:00 możliwość kontaktu
 z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

DZieŃ otWarty SZkoŁy
w środę 8 kwietnia 2009 r.

- prezentacja od godziny 9:30
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- barman
Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole 
• Mile widziane panie
(Salon znajduje się budynku 
hotelu  PRZYSTAŃ)

Kontakt: Tomasz Siemieniako    
                 tel. 728 852 448 
e-mail: siemieniako69@wp.pl

Inwest Dom Sp. z o.o. w Nowogardzie 
posiada do sprzedaży mieszkania 
w nowobudowanych budynkach 
wielorodzinnych we Wrzosowie 

gm. Kamień Pomorski – 2 km od morza w 
kierunku Dziwnówka o pow. od 25 – 53 m kw. Cena 1 m kw – 3800 zł 
brutto. Termin przekazania do użytku – grudzień 2009. Tel. 091 579 26 
42, www. inwestdom.com

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 

informuje, że dysponuje 

dwoma jednopokojowymi 
mieszkaniami 

do nabycia w nowobudowanym budynku mieszkalnym 
przy ul. Racibora I w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania  zapraszamy do  SM „Cisy” 
przy ul. Poniatowskiego 7a
Termin zasiedlenia mieszkań do 30 listopada 2009r.
Więcej informacji pod nr tel.kom 0 697 104 578 lub stacj. 091 39 25 261.

Rodzice szóstoklasistów!
TRWAJĄ ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 

GIMNAZJUM NR 2 W NOWOGARDZIE 
NA ROK SZKOLNY 2009/2010.

PODANIA MOŻNA SKŁADAĆ 
DO 16 KWIETNIA 2009 ROKU 

W SEKRETARIACIE SZKOŁY 
PRZY UL. BOH. WARSZAWY 78, 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7. 30 – 15. 00.
FORMULARZ PODANIA DO POBRANIA W SEKRETARIACIE 

I ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsonowogard.edu.pl)

   Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
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Projekt WENI w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Pisaliśmy już na łamach dziennika nowogardzkiego o projekcie pt.: 
wsparcie edukacyjne niepełnosprawnych intelektualnie weni realizo-
wanym w specjalnym Ośrodku szkolno - wychowawczym  w nowogardzie 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Pozyskane dotacje po-
zwalają na rozszerzenie oferty ośrodka i prowadzenie zajęć dodatkowych 
skierowanych bezpośrednio na ucznia, na wyrównywanie jego szans oraz 
kształtowanie kompetencji kluczowych zmierzających do przygotowania 
uczestników do dorosłego życia i pełnienia ról zawodowych. 

Działania  w projekcie:
· Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z nadmierną pobudliwością pt. „W 

zgodzie z natura i samym sobą”,
· Baśnioterapia,
· Integracja sensoryczna,
· Zabawy Twórcze,
· Zajęcia terapeutyczne dla  dzieci  młodzieży zagrożonych demoralizacją,
· Liczę, mierzę, badam i obserwuję świat przez zabawę,
· Odkrywcy zawodów,
 · Gotuj z nami,
· Szkolni ogrodnicy,

„LICZĘ, MIERZĘ, BADAM I OBSERWUJĘ ŚWIAT POPRZEZ 
ZABAWĘ”

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. W spotkaniu udział bierze 20 ucz-
niów i 2 opiekunów.

Celem naszych zajęć jest:
- Aktywizacja uczniów w procesie nauczania przedmiotów z bloku mate-

matyczno- przyrodniczego (matematyka, fizyka, chemia).
- Kształtowanie praktycznych umiejętności i pobudzanie wyobraźni po-

przez gry edukacyjne, wyjście do pizzerii oraz wycieczkę na wystawę tech-
niki.

- Popularyzacja przedmiotów ścisłych poprzez wykorzystanie komputera.
Zajęcia są realizowane w 5 etapach:
Etap I: Matematyka w pudełku z liczbami – zabawy edukacyjne,  
Wszyscy świetnie bawili się podczas gier:” TWORZENIE  NAJWIĘKSZEJ 

LICZBY”,  „MNOŻENIE W MGNIENIU OKA”, „ZAPAŁCZANE  ZAGAD-
KI”.

 Najtrudniejszą część naszych zajęć stanowiła zabawa w tangramy czyli po-
pularne puzzle matematyczne z figur geometrycznych. Atrakcyjne okazało 
się układanie parkietażu czyli wykonywanie wzorów z wykorzystaniem róż-
nych figur geometrycznych przy pomocy linijki i ołówka.

Etap II: Doznania empiryczne – utrwalenie ułamków,  wyjście do pizzerii, 
Największą atrakcją  było wyjście do pizzerii „FANTAZJA”. Wszyscy uczest-

nicy najpierw przygotowali się do tego wyjścia:
- utrwalili ułamki
- wybierali menu

- obliczali ile zamówić pizzy
Obecnie jest realizowany III etap naszych zajęć – Doświadczenia i krzy-

żówki matematyczno -przyrodnicze. Wykorzystujemy zakupione z projektu 
pomoce do doświadczeń: LABORATORIUM CHEMICZNE, PRZYGODY Z 
FIZYKĄ oraz SEKRETY ELEKTRONIKI.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki którym mają możliwość 
rozwijania swoich zainteresowań poprzez zabawę -  licząc, mierząc, badając 
i obserwując świat. 

ZABAWY TWÓRCZE 
Szczególnym źródłem poznania otaczającej rzeczywistości i uczenia się 

sposobów funkcjonowania w niej jest aktywność dziecka i właśnie stymulo-
wanie tej aktywności stanowi podstawę zabaw twórczych. Zabawa jest jedną 
z głównych form wyrażania się zainteresowań dziecka, jest także swoistym 
podstawowym ćwiczeniem wprowadzającym je w życie biologiczne, spo-
łeczne i kulturalne. Jest także elementarną potrzebą warunkującą zdrowie 
psychofizyczne.

Zajęcia twórcze mają charakter wyrównawczo - korygujący. Głównym ich 
celem jest rozładowanie trudnych emocji u dzieci z zburzeniami psycho-
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ruchowymi, zaburzeniami w zachowaniu a także wyzwalanie pozytyw-
nych emocji i umiejętności twórczych umożliwiających optymalne wy-
korzystanie możliwości rozwojowych dzieci. Służy temu kompozycja zajęć 
złożona z różnych dziedzin sztuki stwarzając uczestnikom w ten sposób 
warunki do twórczego rozwoju, uczenia wrażliwości na drugiego człowieka, 
otwarcia się, zrozumienia i współpracy.

Zajęcia prowadzone są raz tygodniu, uczestniczy w nich 10 osób. Udział w 
nich oparty jest na zasadzie dobrowolności i spontaniczności.Zasadą zajęć 
jest nadanie większego znaczenia doznaniom dzieci podczas samego proce-
su „tworzenia” niż jego wytworom.

Pierwszym etapem zajęć są gry i zabawy integrujące grupę oraz zabawy 
muzyczno ruchowe. Uczestnicy zostali wprowadzeni w zakres technik twór-
czych, elementy dramy i pantomimy. Poznali również podstawowe kroki 
narodowych tańców polskich. Podstawę zajęć stanowiły jednak zabawy in-
tegracyjne np. zabawy z chustą Klanzy i tańce integracyjne różnych narodów 
ćwiczące współdziałanie oraz inegrujace grupę poprzez dążenie do osiąg-
nięcia wspólnego celu, zachęcające do nawiązania kontaktu i współpracy 

Uczestnicy zajęć w ramach współpracy z Nowogardzkim Domem Kultury 
mieli możliwość poznania pracowni plastycznej oraz mogli uczestniczyć w 
próbie grupy teatralnej Fonem. Zajęcia upływają w miłej atmosferze i cieszą 
się popularnością.

· JĘZYK NIEMIECKI-MÓWIĘ, CZYTAM, PISZĘ,
Dzisiaj szerzej opisujemy szerzej kolejne działania. 

Jak ważne jest czytanie

Urodziny Kopciuszka
W dniu 11 marca odbyło się w Bibliotece SP nr 2 uroczyste pasowanie uczniów 

klas pierwszych na czytelnika. 
Każdego ucznia bibliotekarka 

Jolanta Andrzejewska uroczyście 
pasowała książką. Bardzo przejęte 
dzieci mogły też obejrzeć przed-
stawienie pod tytułem „Urodziny 
Kopciuszka”, w wykonaniu aktywu 
czytelników z klasy V a. Następnie 
młodzi czytelnicy dowiedzieli się, jak 
ważne jest odpowiednie traktowanie 
książek. Każde z dzieci otrzymało 
dyplom, gazetkę informacyjną o go-

dzinach otwarcia biblioteki i spisem 
lektur. „Poprzez takie akcje, chcemy 
uświadomić dzieciom, jak ważne 
jest czytanie i ile korzyści ze sobą 
niesie.” - mówi Jola Modrzejewska.

Wszyscy pierwszoklasiści wypoży-
czyli książki oraz zostali zobowiązani 
do wykonania prac plastycznych, z 
pierwszej wizyty w bibliotece. Z prac 
tych powstanie wystawa.  

Ewa Dziwisz
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NierUcHomoŚci
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gryfi-

cach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 ARÓW 
W NOWOGARDZIE LUB W OKOLICACH NO-
WOGARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ 
UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Do-
brej, ul. traugutta. cena 80 tys. zł. tel. 091 
39 2� 087.  

• Sprzedam mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. tel. 69� 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m kw 
przy ul. Zamkowej, częściowo umeblowane, 
cena 225 tys. z możliwością kupna garażu. Tel. 
880 34 17 34.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie przy ul. As-
nyka ok. 60 arów z możliwością przekształce-
nia na budowlaną. Cena do uzgodnienia. Tel. 
667 986 801.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na os. 
Bema, 41,7 m kw, podwyższony standard, 
umeblowane. Tel. 888 354 287.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w No-
wogardzie, 3 pokojowe, 83 m kw. Tel. 091 39 
25 858.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Nowogard – okolice, dom na kolonii wsi przy 
lesie sosnowym z 15 ha działką, 399.000. 
502 103 432.

• Jenikowo – segment domu 120 m kw z dz. 
500 m kw, 28.000. 501 307 666.

• Ziemię rolną kilka hektarów sprzedam. 
889 133 882.

• Na wyjeździe z miasta 1,5 ha ziemi po 9 zł/  m 
kw. 725 899 426.

• SprZeDam kaWalerkę Na Ul. bema, 
beZcZyNSZoWa, po remoNcie, Umeb-
loWaNa. tel. 788 986 139, 788 �37 042. 
pilNe.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 66.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe własnościo-
we w Golczewie na jednopokojowe w Nowo-
gardzie lub sprzedam. Wiadomość: 091 39 23 
146 po 16.00 lub 507 547 321.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, bezczyn-
szowe. Tel. 784 448 549.

• Wydzierżawię restaurację – tawerna + 
sklep spożywczo-przemysłowy w Dziw-
nówku na sezon 2009. tel. 0601 70 73 63.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 513 
045 346.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 m kw 
po kapitalnym remoncie, cena 90 tys. Tel. 515 
171 584, 507 023 080.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, własnościo-
we, 66 m kw. Tel. 091 39 26 998, 0501 77 50 25.

• Do wynajęcia pomieszczenia chłodnicze i ma-
gazynowe. Tel. 694 484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomieszczenia, 
najchętniej pod usługi fryzjersko – kosme-
tyczne. Tel. 694 484 480.

• Zdecydowanie kupię teren pod budowę gara-
żu na Osiedlu Gryfitów lub garaż samochodo-
wy. Tel. 697 516 145 lub 091 39 22 329.

• Do sprzedaży przedsiębiorstwo wyposażone 
w samochody samowyładowcze, ładowarki 
mechaniczne, dźwig 10 tonowy, samochód 
osobowy kombi, plac składowy utwardzony, 
ogrodzony, zabudowany. Wiadomość tel. 
697 516 145.

• Do wynajęcia pokój, dzwonić po 16.00. Tel. 
603 498 821.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe ul. Leśna 
lub zamienię na kawalerkę w Nowogardzie, z 
dopłatą. Tel. 602 36 56 94.

• Sprzedam połowę domu z działką, Nowogard. 
Tel. 604 411 297.

•  Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 40 m 
kw, w Węgorzy, bezczynszowe, 75 tys. zł. tel. 
502 103 432. 

•  Pokój do wynajęcia tel. 72 55 90 955 po 20.00. 

•  Dom w zabudowie bliźniaczej w Błądkowie, 
duży sad i ogród sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie tel. 602 474 266.  

•  Do wynajęcia box o pow. 17 m kw, w pasażu 
handlowym przy Pl. Wolności (pod „Biedron-
ką”) tel. 601 47 29 47. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, świeżo 
po remoncie, podłogi panelowe, wynajem 
tylko na dłuższy okres czasu tel. 660 143 170. 

•  Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej tel. 
600 894 639. 

motoryZacJa
• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 

120800km,1 właściciel, nowe: kompl. rozrząd, 
klocki i tarcze hamulcowe przód i tył, olej i fil-
try, cena 42100 zł, tel 605 522 340.

• Sprzedam części Mercedes 124 i 190. 667 146 
793.

• Sprzedam alufelgi z oponami letnimi 15 cali 
195/50, rozstaw śrub: 4x100 do vw. Tel. 091 39 
22 363 po 18.00.

• Sprzedam Peugeot Boxer Max, rok prod. 1994. 
Cena 9800 zł. Tel. 091 39 26 998, 0501 77 50 
25.

• Sprzedam skuter Aprilla Habana 50. Tel. 694 
484 485.

• Sprzedam STAR 1142 turbo i przyczepę 4,5 
tonową. Tel. 603 839 782.

• Sprzedam Ford Escort, 1987 r., benzyna + gaz, 
cena 1300 zł. Tel. 785 457 834.

• Sprzedam Skodę Favorit, 1991 r., poj. 1,3, prze-
bieg 63 tys., cena 1000 zł. Tel. 663 500 501.

• Sprzedam Suzuki GS 450L, 50KM, przebieg 50 
tys., 1981 r., choper. Tel. 663 500 501.

•  Sprzedam Krosa Yamaha 250, stan dobry, 
1996 r. Cena 5000,00 zł do negocjacji. Tel. 
721 032 068. 

rolNictWo
• Sprzedam ziemniaki jadalne odmian irga i 

bryza. tel. 79� 29� 643.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto jare, siew-
ne. Tel. 602 267 382, 606 26 18 50.

• Sprzedam piskląt. Warnkowo 6. Tel. 607 289 
286, 091 39 21 070.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam 15 ha ziemi i 5 ton obornika koń-
skiego. Tel. 091 39 17 602.

• Sianokiszonkę sprzedam ok. 40 balotów. Tel. 
783 678 684.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 26 793.

• owies siewny, czyszczony, zaprawiany, 
workowany sprzedam. tel. �06 012 702.

•  Sprzedam sztaplarkę i ciągnik, pług czteroski-
bowy. Tel. 091 39 107 14. 

•  Sprzedam prosiaki tel. 600 345 068. 

•  Sprzedam owies i pszenżyto oraz lejek do na-
wozów tel. 603 895 622. 

•  Kupię blok do ciągnika 40. Tel. 609 307 315. 

 USŁUGi
• malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 2� 969, 069� �18 �81.

• DyWaNopraNie. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przeprowadzki 
– wnosimy – znosimy. 0604 �16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

• pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, tir-y). tel. 0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
tel. 604 373 143.

• czyszczenie uszu za pomocą świecowania. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. tel. �03 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 30 10.

• remoNty mieszkań, kompleksowe wykoń-
czenia domów. 784 053 493.

•  Wykonam usługi minikoparką – prace ziemne, 
wykopy pod kable, wodę, fundamenty. Tanio, 
fachowo, szybko. Tel. 790 243 575. 

• brUk – liN – usługi brukarskie oraz 
ogólnobudowlane. Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.pl.

• „DUr-DacH” – pokrycia i remonty dachów. 
Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• transport – bUS MAX. 604 963 120.

• miX remoNtoWo – bUDoWlaNy – wszel-
kiego rodzaju remonty. Solidnie, dokładnie, 
tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 71� 839.

• USŁUGi elektrycZNe. tel. 607 084 �96.

• Kompleksowe remonty wykończenio-
we, dachy. Tel. 603 621 714, 697 612 803, 
784 188 147.

• Usługi transportowe, przeprowadzki; wnosze-
nie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, blacha, 
dachówka. Tel. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i wewnętrz-
ne, glazura i terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Tel. 600 626 268.

• Drewno opałowe sprzedam, sosna oflisy po-

cięte w klocki, cena 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• matematyka - korepetycJe 20 ZŁ/H. 
tel. 697 34� 666.

• montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 �7�, 69� 08� 470.

• tipSy GratiS HeNNa brWi. 697 408 391.

• kompleksowe wykończenia wnętrz, regip-
sy, malowanie, szpachlowanie, szpachle 
dekoracyjne, glazura, hydraulika i elek-
tryka, zabudowa poddaszy, kompletne 
łazienki, docieplanie budynków. Szybko i 
solidnie. tel. 609 60� 621, 60� 168, 6�8.

• Dachy. 604 721 638.

• Docieplenia, remonty, budowy. 604 721 638.

• Wstawianie okien i drzwi. 604 721 638.

• Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe, podwieszane sufity, ścianki. Tel. 
519 687 317.

• Usługi remontowo – budowlane: re-
gipsy, płytki, panele, malowanie, itp. tel. 
�0� 361 7�3.

• organistka z wieloletnim doświadczeniem 
gra na: ślubach, komuniach, odpustach i 
ceremoniach pogrzebowych. posiada pro-
fesjonalny sprzęt nagłaśniający. kontakt 
kom. 694 464 036, tel. 091 39 2� 817; e-mail: 
henrykabw42@wp.pl, www.fortepresto.pl

• Firma Forte presto oferuje współpracę w 
zakresie oprawy muzyczno – akustycznej 
imprez różnych. posiadamy profesjonalny 
sprzęt i oferujemy usługi po cenach konku-
rencyjnych. www.fortepresto.pl

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•  przywiozę piach, żwir, czarnoziem tel. 660 
497 390. 

•  Usługi ogólnobudowlane docieplenia 30 
zł m kw, dekarstwo od 30zł do 40 zł m kw, 
polbruk 2� zł m kw. 091 39 111 �3 po godz. 
18.00 lub �00 449 904. 

praca
• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakiernika 

samochodowego na bardzo dobrych warun-
kach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-
walent urlopowy, Niemcy, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kosmetycznym 
osobę z doświadczeniem, studentkę szkoły 
kosmetycznej. Tel. 606 402 543.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 665 324 710.

• pracownik do prac gospodarczych od mar-
ca do września 2009 na ośrodku w Dziw-
nówku. tel. 601 70 73 63.

• Ferma drobiu w Potulińcu – praca przy obsłu-
dze. Tel. 601 73 38 91.

• Zatrudnię osobę na stanowisku barman. 
Szczegóły strona 9.

• Firma zatrudni stażystkę, praca w zakresie ka-
dry, podstawy księgowości. Tel. 667 800 245.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 13

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

plaNDeki pVc
PrOdUKcJa i naPrawa
- plandeki samochodowe  
na naczepy i przyczepy
- różnego rodzaju namioty
- oraz inne

Tel. 091 39 20 131, 0601 373 129

Kupię drewno 
tartaczne, 

nadające się  
na palety. 

tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

KURKI NIOSKI
odchowane, powyżej 7 tygodni

pełen program szczepień
SPRZEDAŻ OD 17 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

DORADZTWO PRAWNE
Nowogard, ul. 3 Maja 55

Czynne od pon. do pt. 10 – 16
Sprawy cywilne, karne, administra-
cyjne, z prawa pracy, ubezpieczeń, 

egzekucyjne, komornicze
Tel. 503 61 77 39

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271

Myjnia mech. z gąbkami, które nie rysują a 
polerują lakier; Myjnia ręczna – mycie ręcz-
ne, - mycie bezdotykowe; Warsztat – diag-
nostyka podwozia z wydrukiem wartości 
urządzeniem Beissbarth ML 4000, 8 senso-
rów, - analiza spalin; Naprawa – zawieszeń 
i ukł. jezdnego, - układu wydechowego, - 
oświetlenia, - wym. sprzęgła; - wym. olejów i 
płynów; Inne naprawy. Czynne 8.00 – 16.00. 
Zapraszamy. Ul. Armii Krajowej 46.

• Zatrudnię w sklepie rencistkę. Tel. 
693 850 197.

• Potrzebny pan – małżeństwo (nie pijące) do 
opieki nad domem i drobnych prac w gospo-
darstwie, okolice Ostrzycy. Tel. 889 133 882.

•  Przyjmę do pracy brukarza, kamieniarza 
607 994 798. 

•  Zatrudnię do sklepu spożywczego tel. 
602 474 266. 

•  Zatrudnię barmankę tel. 693 52 12 11. 

• Szukam pracownika do dociepleń budynków 
tel. 662 125 370

iNNe
• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@vp.pl

• poszukujemy muzyków do kapeli – emery-
tów lub rencistów. tel. 60� �76 908.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opało-
wego tel. 091 418 82 68, 603 39 93 46. 

• VaillaNt – części zamienne do pieców ga-
zowych c.o. różne, nowe i używane, pom-
py, czujki nagrzewnice. tel. 0691 686 772.

• piece gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda /dwufunkcyjne/ 
cena 1200 zł, gwarancja serwisowa. tel. 
691 686 772.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, kuchni wi-
szące firmy niemieckiej VaillaNt, wersja 
świeczkowa 4�0 zł mało używane, gwaran-
cja serwisowa. 691 686 772.

• elektryczne przepływowe podgrzewacze 
wody na prąd 380 V, małe gabaryty, moc 
18-21 kW, ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, baru, pubu, cena 1�0 zł. 
790 �40 �20.

• Kupię namiot ogrodowy na działkę. Tel. 091 
39 25 227, 600 583 284.

• Sprzedaż drewna opałowego – olcha, sos-
na, odpady tartaczne. transport. tel. �09 
930 161.

• SprZeDam WypoSaŻeNie GabiNetU koS-
metycZNeGo. tel. 697 408 391.

• Sprzedam sofę rozkładaną plus dwa fotele. 
tanio. tel. 660 634 337.

• Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki z 
wiankiem. Tel. 693 128 108.

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowego 
i manekiny. Tel. 692 683 475.

• Sprzedam Yorki – 2 suczki (6 tyg. i 4 lata). Tel. 
509 389 669, 509 389 624.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Wyprzedaż męskich marynarek i spodni 
za pół ceny na stoisku DUŻe roZmiary w 
sklepie przy banku na ul. bankowej. odzież 
damska również w promocyjnych cenach.

•  Sprzedam radio samochodowe, wzmacniacz 
plus tuba, nowe; wiertarkę elektryczną SDS; 
spawarkę  plus maska 220 V; pawilon letni 
2,70 x 2,50 nowy. Tel. 665 355 371. 

•  Sprzedam tanio cegłę rozbiórkową białą 1000 
szt. i elementy ogrodzeniowe w ramkach 
2mx1m 5 szt. tel. 660 457 090. 

•  Sprzedam rower wyścigowy tel. 508 301 853. 

•    Oddam czternaście 35-letnich topoli w za-
mian za wycięcie-niezbędny podnośnik 
603529865. 

• Sprzedam Playstation 2, 2 pady + 8 gier, mata. 
Cena 430 zł. Tel. 728 466 914.

reklama
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Lekcja w Bibliotece 
Biblioteka miejska, zawsze chętnie otwiera swoje drzwi dla szkół .wiele 

się tam zawsze dzieje. skarbnica wiedzy, oprócz swojej działalności statu-
towej, jaką jest wypożyczanie książek, ma w swoim zanadrzu jeszcze wiele 
innych form, które sprzyjają jej odwiedzeniu. Jedną z nich są organizowane 
tam wystawy.

Wycieczka ZSO  
do Wiednia, Pragi  
i Jaskiń na Morawach

Głównym celem wizyty uczniów 
klasy II A było zwiedzenie wystawy 
pt: „Pasja człowieka”. Jej autorem 
jest emerytowany żołnierz pan Jerzy 
Dąbrowski. Wystawa militariów, to 
szerokie spektrum pamiątek woj-
skowych i miejsc, w których byli, a 
także są nasi żołnierze. Znalazły się 
wśród nich niesamowite ilości odzna-
czeń, broni, fotografii, dokumentów 
ukazujących oblicze naszej armii. 
Wiele odcieni polskiej wojskowości,  
tej dawnej i współczesnej. Zachwyt 
dzieci zbudziła kolekcja kordzików, 
szabli wojskowych, sprzętu wojsko-
wego, mundurów, czapek, hełmów. 
Te ostatnie miały okazje przymierzyć 
i w nich, choć przez chwilę popara-
dować. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, 
iż hełmy są tak ciężkie! Dobrze, że są 
tacy pasjonaci. Dają oni szanse mło-
demu pokoleniu na poznanie historii, 
a jednocześnie pokazują ,że warto 
mieć zainteresowania i je rozwijać. 
Wymaga to  często wielu   wyrzeczeń 
i cierpliwości, ale jest dobrą drogą do 
ciekawego i aktywnego życia.  

Kolejnym punktem wizyty była, 
lekcja biblioteczna związana z histo-
rią naszego miasta. Dobry ku temu 
czas, gdyż właśnie nie dawno obcho-
dziliśmy kolejną rocznice wyzwolenia 
Nowogardu, i jesteśmy w roku ob-
chodów 700 Lecia otrzymania praw 
miejskich. W krótkiej pogadance 
Pani Danuta Baran przybliżyła histo-
rię naszego miasta, pokazała zdjęcia 
z widokami Nowogardu sprzed wielu 
lat. Dzieci dowiedziały się, iż Nowo-
gard był grodem, której ludność ze 
względu na położenie zajmowała się 
rybołówstwem i rolnictwem. Moi 
uczniowie mogli poznać także legen-
dę o nowogardzkim smoku. 

Obserwując uczniów zauważyłam, 
iż ci, którzy, na co dzień nie wykazują 
większego zainteresowania czyta-
niem i książką, nagle jakby dostrzegli, 
iż jest to miejsce właśnie dla nich. 
Gdzieś uleciała ich nadruchliwość, 
niepokój. Stali się wyciszeni, jakby 
trochę spokojniejsi. Korzystając z 
wizyty w bibliotece wielu zostało jej 
czytelnikami.  Inf. własna

Nasza wycieczka rozpoczęła się we 
wtorek 3.03 o godz. 16.30. Po kilku-
nastogodzinnej jeździe autokarem 
dotarliśmy do stolicy Austrii.  Wiedeń 
to miasto z historią przez duże H. Od 
razu odczuliśmy, że z historią można 
się tu zetknąć praktycznie na każdym 
kroku, bo zewsząd patrzyły na nas 
postacie Franciszka Józefa, Sissi i 
Karola Habsburga. W tym mieście 
trzeba się zatrzymać na dłużej  więc 
1,5 dnia to z pewnością za mało. 
Zdążyliśmy jednak zwiedzić m. in. 
katedrę św. Szczepana, Hofburg, 
pałac letni Schönbrunn, dom Hun-
dertwassera oraz Muzeum Historii 
Natury, w którym znajduje się np. 
prawdziwy szkielet dinozaura. Spró-
bowaliśmy austriackich przysmaków, 
czyli tortu Sachera, kawę Maelange 
oraz kulki Mozarta i , co dla wielu z 
nas było nowych doświadczeniem, 
jechaliśmy najstarszą linią metra, 
zbudowaną jeszcze za czasów  Fran-
ciszka Józefa. 

Kolejnym punktem programu były 
Jaskinie Morawskiego Krasu z prze-
paścią Macocha i przejażdżką na łód-
kach po wpływającej do podziemia 
rzece Punkwa. Od jaskiń do górnego 
brzegu przepaści Macocha prowadzi 

kolejka linowa. Niestety ze względu 
na zbyt wysoki poziom Punkwy nie 
udało nam się wszystkiego zobaczyć, 
ale przepiękne widoki jaskiń w pełni 
nam to zrekompensowały. 

W ostatni dzień wycieczki zwiedzi-
liśmy historyczną Pragę, nazywaną 
„miastem o stu wieżach” lub „perłą 
w cesarskiej koronie Habsburgów”. 
Szczególnie podobały nam się Hrad-
czany, Most Karola, Złota Uliczka i 
katedra św. Witta. Nie zapomnimy też 
koncertów na starym mieście. 

Zmęczeni, ale zadowoleni, wró-
ciliśmy do domu w sobotę 7.03 o 
godz. 6.00. 

Zdania są podzielone, co uczest-
nikom podobało się najbardziej. 
Jednych zachwycił majestatyczny 
Wiedeń, a innych „swojska” Praga. Są 
też i tacy, których najbardziej urzekło 
piękno Morawskiego Krasu. 

Miła atmosfera, zapierające dech 
w piersiach widoki, sympatyczna 
pani przewodnik, wygodny autokar 
i czeskie jedzenie ( smaženy syr) 
sprawiły, że ta wycieczka na długo 
zostanie w naszej pamięci. Już teraz 
zastanawiamy się, dokąd pojedziemy 
w przyszłym roku szkolnym. 

Inf. własna
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 Witamy wśród nas...

Syn Małgorzaty 
Stawarz ur. 12.03.09 
ze Szczecina

Córka Marleny 
Lewandowskiej 
ur. 14.03.09 
z Radowa Małego

Córka Pauliny 
Kozłowskiej 
ur. 14.03.09 
z Łobza

Syn Anety Korbus 
ur. 15.03.09 
z Kikorzy

Córka Anny Rudzkiej 
ur. 12.03.09 
ze Szczecina

Syn Michaliny Sikory 
ur. 12.03.09 
z Płot

Córka Dominiki 
Gabrysiak 
ur. 17.03.09 
ze Strzelewa

Ponadto w Szpitalu w Nowo-
gardzie urodziło się 2 dzieci 

Zdjęcie oraz dane personal-
ne nie zostały opublikowane ze 
względu na brak zgody rodzi-
ców

sygnały czytelników
W związku z artykułem z  nr-u 16 z dnia 27.02  „Ach te chodniki” 

chciałabym parę spraw wyjaśnić. Osoba z którą p. redaktor rozmawia-
ła nie chciała podać swoich danych, ponieważ ewidentnie kłamała. 
Cytuję: „Najbardziej zaś krzyczą ci co nie płacą”. Wynikało by z tej 
wypowiedzi że to ja nie płacę, bo właśnie ja najwięcej krzyczę. Otóż 
oświadczam: nie mam ani GrOsZa ZaleGŁOŚci wOBec sP-
ni miesZKaniOweJ „radOsŁaw”. Wręcz przeciwnie, z moich 
wyliczeń wynika, że mam nawet drobną  nadpłatę. To nie pierwszy i 
zapewne nie ostatni przypadek, kiedy p. prezes i jej otoczenie usiłują 
swoimi błędami, nieudolnością i niekompetencją obarczyć lokatorów. 
Przykłady można by mnożyć. Przykładowo, gdy zgłosiłam brak światła 
przy wejściu na klatkę schodową to p. prezes kazała mi sprawdzić czy 
w kloszu jest żarówka. No ludzie, czasy p .Anioła dawno minęły! Nikt 
nie zmuszał p. prezes do objęcia tej funkcji, sama chciała, więc niech 
się wywiązuje z obowiązków których się podjęła. A wracając do od-
śnieżania - za stan chodników odpowiada właściciel posesji lub osoba 
administrująca. Jest na to odpowiednia ustawa, a osobą administrującą 
jest p .prezes i zarząd ,więc dlaczego lokatorzy mieliby sami odśnieżać 
skoro płacą na administrację? Inna sprawa - w zeszłym roku na tablicy 
wywieszono ogłoszenie że lokatorzy mają płacić czynsz i to za miesiąc 
z góry. (Czynsz czyli komorne  to opłata za wynajem lokalu ,biura, 
mieszkania ponoszona przez wynajmującego na rzecz właściciela). 
Pytam więc ,komu ja mam płacić ten czynsz ,skoro jestem właścicielem 
mieszkania? Sama sobie?.My płacimy za media i usługi, a za to płaci 
się z dołu! Są organizowane walne zebrania na których ponoć można 
poruszać różne sprawy nurtujące mieszkańców. Ja od pewnego czasu nie 
chodzę bo stan zdrowia mi na to nie pozwala, ale jak ostatni raz byłam to 
i tak nie dopuszczono mnie do głosu, więc moja obecność  była bez sensu.  
Gdyby mój list miał być wydrukowany ,to proszę podać moje pełne imię i na-
zwisko. Ja nie należę do osób które tchórzliwie chowają się za czyimiś plecami.  
Z poważaniem; 

Teresa Stępień.

Nie palić makulatury!
17 marca tuz przed 22.00 powiadomiono Straż Pożarną o pożarze przy 

ul. Bohaterów Warszawy. Palił się pojemnik selektywnej zbiórki odpadów 
przeznaczony na makulaturę.

Strażacy szybko przyjechali i pożar zażegnano.
Apel do Rodziców – zadbajcie , by Wasze dziecko nigdy nie miało nic 

wspólnego z  podpaleniami!
Tekst i foto Jan Korneluk

Samo życie

Gdzie na śniadanie?
Nowogard dla turystów! Stawiamy na turystykę! Zagospodarujemy tereny 

nad jeziorem!
Jako dziennikarz piszę o tym często. I nagle niespodzianka ..
Na dworcu PKS podchodzi do mnie przyjezdny młodzieniec (jechał do Łob-

za i czekał na pojazd) i pyta: Przepraszam, gdzie mógłbym zjeść śniadanie?
Jest godzina 7.30 rano, a ja „zbaraniałem”…
Nie wypadało powiedzieć aby zmienił upodobania i śniadania jadał po 

godzinie 9-tej.
No gdzie? – pytam w imieniu przyjezdnych.  LMM
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

23.03. br. godz. 16.00

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Kurs j. norweskiego
Telefon do Norwegii  
tel. +47 941 64 640

do Polski tel. +48 514 787 217
515 989 484

www.norweski-nauczanie.pl
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  10

Rozwiązania krzyżówki nr 9 – RÓBMY SWOJE 
– nadesłali:

Agata Kochelska (Błotno), Maria Gortat (Czer-
mnica), Patryk Skowron, Sebastian Musiał, Urszula 
Skowron, Adam Stefański, Izabela Gorczyca, Jerzy 
Zawadzki (Orzechowo).,Janina Grudzinska, Nikola 
Grenda, Bogumiła Urtnowska, Zbigniew Szere-
meta, Franciszek Palenica, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Kinga Dumańska, Hali-
na Stefańska, Urszula Kaczmarek, Alicja Wypych, 
Maria Olszewska (Brzozowo), Krystyna Zawadzka, 

Krystyna Tretiak (Maszkowo), Regina Czarnowska 
(Osowo), Teresa Powalska, Halina Heinrich, Jerzy 
Siedlecki, Marzena Ustyjańczuk, Władysław Ku-
bisz, Bogumiła Czupryńska.

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Nikola Grenda z Nowogardu,
- Regina Czarnowska z Osowa,
- Maria Olszewska z Brzozowa.

Gratulujemy!  

POZIOM UCZCIWOŚCI ELITY
Nie wstydźmy się prawdy tej:
Im wyższa stawka
Tym trudniej o fair play.

DYPLOMATYCZNIE
Jakby to było miło,
Świat stałby się idylliczny,
Gdyby się w życiu mówiło
Językiem dyplomatycznym!
Skończyć z nerwami, z krzykiem…
I w każdej przemawiać sprawie
Dyplomatycznym językiem – 
Byłoby znacznie ciekawiej.
Gdy po odciskach ci skacze
W tramwaju typek nerwowy - 
Ty go nie rugasz, a raczej
Wstępne prowadzisz rozmowy.
Bójka we wspólnym mieszkaniu?
Po co z nią zaraz do sądu?
Lepiej jest spojrzeć na nią
Jak na wymianę poglądów.
Załatwisz gdzieś to i owo…
Przekupstwo? Głupie ględzenie!
To się nazywa: częściowo 
Osiągnąć porozumienie.
Gdy żona Cię niespodziewanie
Z „laską” spotyka na skwerze –
Wytłumacz jej: to spotkanie
W przyjaznej atmosferze.
Wszystko więc biorąc najprościej,
W dyplomatyczny sposób,
Uniknie wielu przykrości,
Sporo nerwowych osób.
Mnie również język ten kusi,
Piękniejsze wskazując życie,
Gdyż – zamiast nudzić – wiersz musi
Rozbroić Was całkowicie.

NAJŚMIESZNIEJSZE
Najśmieszniejsze, jeśli klika,
Innej klice grzech wytyka.

NA WIEJSKIEJ
Spytał filozof: „Dlaczego kukułko,
Te same słowa powtarzasz w kółko?”
A ta mu na to odparła: „Głuptasie!
Przecież tu wszyscy mają mózgi ptasie!”
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Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 
Nowogard, Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współpracują: Stanisław 
Marek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

prZeWóZ oSób - romaN biŃcZyk - linia regularna
tel. 0607 310 �91 

oD poNieDZiaŁkU Do piątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

NOWOGARD 19.03.2009.
oFerty pracy 

pUp GoleNióW, Filia NoWoGarD
1. Elektromonter
2. ślusarz-spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Spawacz.
5.Kosmetyczka
6.Sprzedawca         

 oFerty pracy Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo Wlk.)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Pracownik pomocniczy produkcji 
(Niemcy)  
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk, recepcjonista, 
technolog żywienia, szef kuchni, pom.
kuchenna (nad morzem i na Mazurach, 
zakwaterowanie) 
9. Fryzjer damski (Goleniów)
10.Elektryk (Warszawa)
11.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Komańcza)
12.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Osławica)
13.Kucharz(Międzywodzie0
14.Pomoc kuchenna(Międzywodzie) 

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 tel. �02026999, 091392692�, po godz. 18.00 - �01 140 0��

trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

prZeWóZ oSób • m.Fedeńczak • kom. 606 148 3�3
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Plebiscytu Mediów na Piłkarza Roku

Łukasz Nosek 
trzeci w „okręgówce”!

17 marca br. w studiu Polskiego radia w szczecinie podczas Piłkar-
skiej Gali poznaliśmy laureatów Plebiscytu mediów na Piłkarza roku. 
w całym plebiscycie oddano  około 30 tysięcy głosów na piłkarzy ktorzy 
zostali wybrani przez swoje macierzyste kluby. wybierano także trenera 
roku, którym został Peter nemec

Mistrzostwa Polski  
Młodziczek

W dniach 12,13,14 marca na sali sportowej w Szkole Podstawowej nr3 
odbyły się eliminacje do  Mistrzostw Polski Młodziczek.

- Nagrodę dla Juniora Roku  otrzy-
mał Daniel Wólkiewicz (Pogoń 
Szczecin)

- Drużyną fair play został Orzeł 
Łożnica

- Futbolistą Roku - Łukasz Że-
browski

-Sędzią Roku  - Dariusz Króli-
kowski

- Piłkarzem  Roku został Piotr 
Dziuba z Floty  Świnoujście 

R o b e r t  G a j d a   z o s t a ł 
piłkarzem  Głosu szczecińskiego, 
Piłkarką Roku Anna Szymańska.

W tak  doborowym towarzystwie 
był  także zawodnik Pomorzanina 
Nowogard - Łukasz Nosek, który 
w Lidze Okręgowej zajął 3 miejsce 
uzyskując  521 głosów - ustępując 
swoim  imiennikom  Łukaszowi 
Kupczykowi  z Floty II Świnoujście 
i  Futboliście Roku Łukaszowi Że-
browskiemu występującemu w Inie 
Ińsko.

Łukasz Nosek o Gali : „Byla to 
pierwsza taka gala w moim życiu 
i mam nadzieję, że nie ostatnia. 
Zająłem 3 miejsce z którego jestem 
zadowolony. Stres pojawił się rów-

nież przy rozmowie z dziennikarzem 
– prowadził ze mną wywiad na środku 
Sali. Były znane nazwiska piłkarzy i 
trenerów takie jak Kopiejko, Dziuba, 
Kowal, Mandrysz czy Petr Nemec.  
Chciałem również podziękować kibi-
com którzy na mnie oddawali głosy 
i d pingowali nas przez całą rundę. 
Mam nadzieję, że pomogą nam także 
w walce o awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej.”

Karolina Kubicka

Skład „Trojka” Nowogard na me-
cze Eliminacyjne:

nr4 - Podleś Karolina
nr5 - Pabisiak Agnieszka
nr7 - Polińska Klaudia
nr8 - Papuszka Marta
nr9- Kozieł Anita
nr10 - Ostaszewska Nicol
nr12 - Wójcik Elżbieta
nr13 - Końka Katarzyna
nr14 - Osakiewicz Paulina
nr16 - Korpa Justyna (kapitan)
nr17 - Majcherczak Justyna
UKS Trójka Nowogard podejmo-

wała w pierwszym meczu  Olimp 
Rawicz. Pierwsza kwarta była bar-
dzo wyrównana lecz w drugiej za-
wodniczki z Trójki składnymi ak-
cjami i dokładnością podań zdobyły 
zdecydowanie wiecej  punktów  niż 
drużyna z Rawicza kończąc połowę 
z wynikiem  40:24. Trzecia kwarta 
należała do zawodniczek  z Rawicza 
które schodziły na regulaminową 
przerwę z wynikiem 51:50. Czwarta, 
a zarazem  ostatnia odsłona meczu 
była decydująca, kosze padały raz z 

jednej  strony raz z drugiej. Ostatnie 
minuty meczu  były bardzo nerwo-
we dla zawodniczek  jak  i  kibiców 
zebranych  na sali. Niestety w tym  
dniu swoją wyższość pokazała dru-
żyna przyjezdna wygrywając spot-
kanie 63:70.

Najwięcej pkt dla drużyny z Rawi-
cza i w całym meczu zdobyła Hanna 
Banaszak - 23 „oczka”. Dla naszego  
zaspołu najwięcej (14 pkt) zdoby-
ła Korpa Justyna wspierana przez 
Ostaszewską Nicol, która zdobyła 12 
pkt.

Drugi  mecz naszego  zespołu z 
Olimpią Poznań był zdecydowanie 
bardziej kontrolowany przez na-
sze zawodniczki - pierwszą kwartę 
Trójka wygrała 18:10 druga kwarta 
należała do  przeciwniczek, a po po-
łowie nasze koszykarki dały z siebie 
wszystko - szybkie kontry, dokładne 
podania, świetne wykończone akcje 
to recepta na sukces. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 57:36 

W tym meczu najwiecej zdobyła 
znowu Justyna Korpa - aż 21!

Ostatnim meczem 
na naszym  terenie 
było  spotkanie z  
MKS Konin – zespo-
łem, który wyszedł 
Ligi Wielkopolskiej 
z pierwszego  miej-
sca.

Spotkanie było  
zacięte i  wyrówna-
ne. Ostatnia odsłona 
spotkania pokazała 
że nasze zawodnicz-

ki są zdecydowanie lepiej  przygoto-
wane fizycznie do wyczerpującego 
turnieju. 

Nowogard - MKS Konin 65 : 41 ( 
16:14, 17:11, 8:10, 24:6)

Również w tym  spotkaniu  naj-
wiecej  pkt rzuciła Justyna (21).

Wypowiedz trenera Rafała Rożka 
po trzech meczach:

Porażka z rawiczem to jeszcze 
efekt chorób. Zespół nie był pewien 
siebie, w głowy wszedł strach i skoń-
czyło się porażką. Przełamaniena-
stąpiło w 3 kwarcie meczu z Olim-
pią Poznań. dziewczyny uwierzyły 
w siebie i dalej już poszło. mecz z 
najlepszym zespołem wielkopolski 
- Koninem to już bardzo dobra gra, 
a czwarta kwarta(24:6) to wręcz 
popis naszego zespołu. chciałbym 
tu pochwalić wszystkie zawodnicz-

ki-nie tylko zdobywczynie punk-
tów - wygraliśmy mecze dobrą grą 
w obronie. ciężka praca na całym 
boisku przyniosła efekty.

Gratuluję dziewczynom z całego 
serca. Przed nami mecze rewanżo-
we- trzeciego kwietnia w piątek, o 
godz.17 w Poznaniu z Olimpią, w 
sobotę o godz.14 w Koninie z mKs 
i w niedzielę 5 kwietnia o godz. 12 
30 z rawiczem. Jestem optymistą - 
jeżeli tak zagramy jak w sobotę po-
winno być dobrze. 

Kibicom wyjaśniamy, że w walce o 
awans do ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski Młodziczek biorą udział naj-
lepsze zespoły z Ligi Zachodniopo-
morskiej i Ligi Wielkopolskiej.

Awansują cztery najlepsze druży-
ny. 

Oto aktualna tabela:
1. MKS MOS Konin 6 5 1       11   410 - 323
2. Olimp Rawicz   6     4 2       10    413 - 371
3. Trójka Kretman Nowogard 5 4 1 9         361 - 236
4. Olimpia Poznań 6 1 5 7         308 - 390
5. Kotwica 50 Kołobrzeg 5 0 5 5         245 - 418

Karolina Kubicka
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

30 marca 2009 r. godz. 16.30

akUmUlatory
ul. boh. Warszawy 103 • NoWoGarD

www.autopart.pl

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

tel. �0� 2�8 006, 091 38 �1 396

ZakŁaD 
oGólNobUDoWlaNy

Domy GaraŻe Wiaty...

kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl
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Czekając na smród

Kurs j. norweskiego
Telefon do Norwegii  
tel. +47 941 64 640

do Polski tel. +48 514 787 217
515 989 484

www.norweski-nauczanie.pl

reklama reklama

Wystarczy mały wiatr z północy, 
a w Nowogardzie śmierdzi jak z 
szamba.

Nieprzyjemny zapach świńskiej 
gnojówki dolatuje do miasta z Mięt-
na. To tam duńska firma Poldanor 
hoduje 18 tys. sztuk trzody chlewnej. 
Smród nad naszym miastem od kilku 
lat unosi się wiosną i jesienią, czyli w 
okresie wylewania na pola gnojówki. 
W tym roku najbardziej śmierdziało 
trzeciego i czwartego marca. Zadzwo-
niliśmy do władz firmy z pytaniem o 
przyczynę.

- To niemożliwe. Przecież teraz nie 
wylewamy gnojowicy. Smród musi 
pochodzić z innego źródła – odpo-

wiada Grzegorz Brodziak, prezes 
Poldanoru.

Jakiego? Skoro w całej gminie nie 
ma tego rodzaju gospodarstwa. W 
miniony piątek wybraliśmy się do 
Miętna. Nie dość, że przykry zapach 
ogarniał całą wioskę, to jeszcze kilka 
okolicznych. Z drzewa dało się za-
uważyć, że zbiornik nie jest niczym 
przykryty. Najbardziej śmierdziało 
w jego pobliżu. W Miętnie są takie 
dwa. 

- Śmierdzieć nie powinno. Zbiorniki 
musimy przykrywać geomembraną. 
Być może nawaliła wentylacja? Trzeba 
to koniecznie sprawdzić – tłumaczy 
się Brodziak. 

W 2003 r. duńska posłanka Eu-
roparlamentu oskarżyła Poldanor o 
nieprzestrzeganie norm ekologicz-
nych. Łamanie prawa miało polegać 
na przekraczaniu limitów gnojówki 
wylewanej na pola. 

- Te oskarżenia zostały oddalone. 
W Danii prawo było wtedy bardziej 
surowe. Dziś w Polsce są już podobne 
przepisy. Nasza firma we wszystkich 
zewnętrznych kontrolach wypada 
bardzo dobrze. Proszę mi wierzyć, 
że mamy ich bardzo dużo – mówi 
Brodziak.

Dobre wyniki w kontrolach miała 
także Agrofima Witkowo, której 
reporterzy jednej z prywatnych 
telewizji udowodnili nielegalnie wy-
lewanie na pola świńskich odchodów 
i odpadów po uboju. 

Prezes Grzegorz Brodziak obiecał, 
że w najbliższym czasie umożliwi 
nam obejrzeć świńską hodowlę. 
Trzymamy za słowo. 

Komentarz 
Świnia ważniejsza niż człowiek
Coś mi się wydaje, że prezes Bro-

dziak boi się przyznać, że na pola 
wylano niedozwoloną ilość gnojów-
ki. Jeżeli ktoś zauważy pracowników 
firmy wylewających gnojowicę lub 
jej zbyt duże stężenie na polach, to 
proszę o kontakt z redakcją.

Mnie nie obchodzą unijne normy. 
Ja po prostu nie chcę czuć zapachu 
świńskich perfum. Tym bardziej, że 
ze śmierdzących interesów w naszej 
gminie mamy już niezbyt dobrze 
zlokalizowaną oczyszczalnię. Do 
szczęścia potrzeba nam jeszcze 
spalarni padliny w Glicku. Ona też 
będzie pewnie spełniać wszystkie 
unijne wymogi. Ktoś w Brukseli nie 
pomyślał jednak, że przepisy smrodu 
nie powstrzymają.

Marcin Nieradka 

foto. Marcin Nieradka 

Aktywny 
Caritas
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Informacje 
Straży Pożarnej

Koło PZW Tęczak 
organizuje zawody 

wędkarskie 
o mistrzostwo koła na ka-

nale w Trzebieszewie 
dnia �9 marca 

(niedziela) �009 r. 
Wyjazd o godz. 6.00 

z ul. 5 Marca. 
Zapisy w sklepie 

wędkarskim „Tęczak” 
przy ul. Waryńskiego 12. 

                           Zarząd Koła

16 marca godz. 11.30 Nowogard 
ul. Poniatowskiego

Mieszkaniec Nowogardu, 28 – letni 
chłopak popełnił samobójstwo przez 
powieszenie. Policja wykluczyła 
udział osób trzecich w zdarzeniu.

16 marca godz. 14.00 Krasno-
łęka

Matka zgłosiła, że córka przywłasz-
czyła sobie 3,5 tys. złotych.

16 marca godz. 21.14 Maszkowo
Kobieta zgłosiła, że jej brat został 

brutalnie pobity przez trzech znanych 
sobie sprawców, którzy wtargnęli siłą 
do mieszkania. W chwili obecnej 
brat znajduje się na Izbie Przyjęć w 
Nowogardzie z rozległymi obrażenia-
mi twarzy i podejrzeniem złamania 
twarzoczaszki.

16 marca godz. 21.40 Nowogard 
3 Maja

Kobieta zgłosiła kradzież torebki 
przez trzech nieznanych sprawców. 
W torebce znajdowały się pieniądze 
o wartości 300 zł, karta bankomato-
wa, dowód osobisty oraz kosmetyki. 
Sprawców nie ustalono.

17 marca godz. 10.10 Nowogard 
Armii Krajowej

Kobieta zgłosiła włamanie do 
mieszkania. Nieznany sprawca wybił 
szybę w oknie piwnicznym i dostał 
się do mieszkania, skąd skradł przed-
mioty o wartości 6300 zł.

18 marca godz. 15.05 Bodzęcin
 Zgłoszono nieporozumienie z mat-

ką, w wyniku którego matka uderzyła 
córkę w twarz.

18 marca godz. 17.10 Nowogard 
Lipowa

Zgłoszono kradzież z włamaniem 
do domku jednorodzinnego, skąd 
skradziono laptopa, biżuterię, radio 
CB oraz elektronicznego tłumacza 
jęz. angielskiego o łącznej wartości 
3500 zł.

18 marca godz. 19.30 Bodzęcin
Podczas kontroli drogowej zatrzy-

mano kierującego rowerem Jana P., 
który miał 1,39 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

19 marca godz. 11.55 Nowogard 
Młynarska

W sklepie z odzieżą używaną, ujęto 
małoletnią sprawczynię kradzieży 
bluzki o wartości 15 zł. Małoletnią 
odwieziono do domu. W sprawie 
podjęte zostaną dalsze czynności.

19 marca godz. 14.40 Nowogard 
Sądowa przy skrzyżowaniu z War-
szawską

Zgłoszono, że na drodze znajduje 
się ciągnik rolniczy z wywróconą 
przyczepą, z której wysypała się 
ziemia. Przy ciągniku znajduje się 
nietrzeźwy mężczyzna, który usiłuje 
kierować ruchem. Kierujący ruchem, 
okazał się również kierowcą ciągnika 

Kronika policyjna 
i miał 1,2 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. W toku dalszego 
sprawdzania ujawniono, że ma także 
aktualny zakaz sądowy prowadzenia 
pojazdów mechanicznych.

20 marca godz. 10.20 Nowogard 
Kościuszki

Kobieta zgłosiła kradzież spod 
przychodni składaka o kolorze bor-
dowym.

20 marca godz. 15.50 Nowogard 
5 Marca

Kobieta ujawniła w komisie przed-
mioty wyniesione z domu przez 
syna.

20 marca godz. 15.55 Nowogard 
dworzec PKP

Na policję zadzwonił mężczy-
zna tłumacząc, że jest bezdomnym 
mieszkańcem schroniska. Jest leczony 
psychiatrycznie i nie wie, jak ma się 
z Nowogardu wydostać. Mężczyzna 
został odwieziony przez policję do 
schroniska.

20 marca godz. 18.30 Nowogard 
Woj. Polskiego

Zatrzymano nietrzeźwego rowe-
rzystę. Piotr K. miał 1,25 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

20 marca godz. 23.20 Nowogard 
15 Lutego

Podczas kontroli drogowej zatrzy-
mano kierującą Cinquecento Annę 
M. Podczas dalszych czynności ujaw-
niono, że nie posiada ona uprawnień 
do kierowania pojazdami mechanicz-
nymi oraz znajduje się w stanie nie-
trzeźwości i ma 1,97 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

21 marca godz. 3.25 Nowogard 
15 Lutego

Zgłoszono zakłócenie ciszy nocnej. 
Awanturująca, znajdująca się pod 
wpływem alkoholu kobieta odmówiła 
poddaniu się alkomatem i została 
odwieziona na izbę wytrzeźwień w 
Szczecinie.

Również 21 marca odwieziono 
do domu dwóch nietrzeźwych męż-
czyzn leżących na ulicy.

22 marca godz. 1.05 Nowogard 
15 Lutego

Podczas kontroli zatrzymano kie-
rującego Renault 19 Macieja R., 
który miał 1,25 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

22 marca godz. 12.45 Nowogard 
Kościelna

Zgłoszono, że w kościele pw. 
WNMP znajduje się nietrzeźwy 
mężczyzna, który spożywa alkohol 
i uniemożliwia prowadzenie mszy, 
krzycząc do księdza. Nietrzeźwy 
Sebastian L., miał 3,70 promila w 
wydychanym powietrzu. Po podję-
ciu czynności wyjaśniających został 
odwieziony do domu.

 

17 marca godz. 18.47 trasa Dębice 
– Nastazin OSP Dębice usuwała zwa-
lone na drogę drzewo.

17 marca godz. 21.45 Nowogard 
Boh. Warszawy Strażacy ugasili pożar 
śmietnika.

19 marca godz. 17.36 Olchowo  
Ugaszono pożar trawy na nieużytkach 
o powierzchni 0,1h.

19 marca godz. 18.14 Nowogard 
Armii Krajowej Również pożar trawy 
na nieużytkach.

21 marca godz. 11.27 Karsk Kolejny 
pożar trawy na nieużytkach.

21 marca godz. 12.18 Nowogard 
Nadtorowa Ugaszono pożar dzikiego 
śmietniska przy ogródkach działko-
wych. Wśród wyrzuconych tam przed-
miotów paliła się również lodówka.

21 marca godz. 14.01 Nowogard 
Bema Trzy zastępy straży (JRG Nowo-
gard, OSP Błotno i Orzechowo) gasiły 
rozległy pożar nieużytków, o łącznej 
powierzchni około 15h. 

Przy tej okazji strażacy przypominają, 
że obowiązuje zakaz wypalania traw 
pod groźbą kary, jest to także szkodliwe 
dla środowiska.

Wyjazd na ingres
W sobotę 4 kwietnia w Bazylice 

Katedralnej w Szczecinie odbędzie się 
ingres Pasterza naszej Archidiecezji  i 
Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej 
księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.. 
Dokona się to podczas mszy świętej o 
godzinie 11.00. Arcybiskup Dzięga jest 
już piątym Metropolitą Szczecińsko-
Kamieńskim.

Z nowogardzkiego dekanatu  na 
ingres udaje się delegacja wiernych. 
Autokar spod parafialnego kościoła 
wyruszy o godz. 9.00. Ksiądz proboszcz 
ma nadzieję, że będzie wielu chętnych 
– zapisy przyjmowane są w zakrystii.

Zwiastowanie Pańskie
W środę 25 marca, w Dzień Świętości 

Życia kończą się wielkanocne rekolek-
cje. W tym dniu w sposób szczególny 
spoglądamy nie tylko na swoje życie, 
które jest wielkim darem Stwórcy. 
Nadarza się też dobra okazja, by za-
troszczyć się o życie tych najbardziej 
bezbronnych, poczętych, ale jeszcze 
nienarodzonych, którym grozi zagła-
da. W intencji dziecka zagrożonego w 
łonie matki możemy podjąć Duchową 
Adopcję.

Ruch Duchowej Adopcji w Kościele 
katolickim zrodził się tuż po objawie-
niach Matki Bożej w Fatimie, stając 
się odpowiedzią na wezwanie Maryi 
do modlitwy różańcowej, pokuty i 
zadośćuczynienia za grzechy, które 
najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. 
W roku 1987 został przeniesiony do 
Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej 
Adopcji powstał w kościele ojców 
Paulinów w Warszawie. Duchowa Ad-

opcja jest modlitwą w intencji dziecka 
zagrożonego zabiciem w łonie matki. 
Trwa tyle ile ciąża - 9 miesięcy i polega 
na codziennym odmawianiu jednej 
tajemnicy różańcowej oraz specjalnej 
modlitwy w intencji dziecka i jego 
rodziców. Osoba decydująca się na 
adopcję duchową nie wie, kim  jest 
„jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. 
Wszyscy, którzy pragną złożyć przy-
rzeczenia Duchowej Adopcji, mogą 
zrobić to w kościele podczas specjalnej 
Mszy św., ale również prywatnie. W 
jakichkolwiek jednak okolicznościach 
i miejscach odbywa się przyrzeczenie, 
konieczne jest wypełnianie odpowied-
nich postanowień. Do modlitw można 
dołączyć dowolnie wybrane dobre 
postanowienia, np. częsta spowiedź i 
Komunia św., czytanie Pisma Świętego, 
post: o chlebie i wodzie, walka z nało-
gami, pomoc potrzebującym.

Duchową Adopcję może podjąć 
każdy: osoby świeckie, konsekrowane, 
mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym 
wieku. Duchową Adopcję można 
podejmować wielokrotnie, pod wa-
runkiem wypełniania poprzednich 
zobowiązań. Nie można adoptować 
więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa 
Adopcja dotyczy tylko jednej istoty 
ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. 
Dzieło Duchowej Adopcji przerywa 
długa przerwa w modlitwie - miesiąc, 
dwa. Wówczas należy ponowić przyrze-
czenie i starać się go dotrzymywać.

UWAGA: Na stoliku pod amboną 
rozłożone są informacje o Adopcji.

Opr. LMM  
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Co dalej  
z wysypiskiem?

Wysypisko śmieci w Słajsinie na powrót do dawnych łask nie ma już 
szans. Być może powstanie tam zakład utylizacji odpadów. 

Wysypisko w Słajsinie zostało 
zamknięte 1 lutego 2009 r. Zakaz 
(wydany przez Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska) 
składowania tam śmieci był konse-
kwencją nie wybudowania wyma-
ganego przez unijne normy systemu 
odprowadzającego odcieków. 

- Ta inwestycja wraz z projektem 
pochłonęłaby kilka milionów złotych. 
Mimo wykonania sytemu odprowa-
dzania nieczystości wysypisko i tak 
zostałoby zamknięte za dwa lata 
- mówi Robert Wawrzyniak, prezes 
Celowego Związku Gmin R-XXI, 
który zarządza byłym już składowi-
skiem śmieci.

Dziś śmieci z naszej gminy trafiają 
do leżącego w pobliżu Reska Komo-
rowa. 

Prezes R - XXI zaręcza, że nasza 
gmina nie ponosi z tego powodu 
większych kosztów. Jednak tamtejsze 
składowisko też ma zostać zamknię-
te w ciągu dwóch lat. R-XXI chce 
więc uniknąć problemów i wznowić 
„śmieciowy interes” w Słajsinie. 

- Planujemy wybudować tam nowo-
czesny, spełniający najwyższe standar-
dy zakład utylizacyjny. Posiadający 
m.in kompostownie, czy odpowiednie 
miejsca służące segregacji śmieci – tłu-
maczy Wawrzyniak. 

Budowa zakładu będzie koszto-
wać 90 mln zł i powinna trwać 18 
miesięcy. Inwestycja nie powiedzie 
się jednak bez pozyskania środków z 
Unii Europejskiej (Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko). 
Władze R - XXI mają nadzieję, że 
Unia sfinansuje budowę w 85 proc. 
Resztę ma dołożyć 28 gmin zrzeszo-
nych w Celowym Związku. 

- To jedyna szansa na budowę. Sa-

mych gmin nie stać na sfinansowanie 
inwestycji – informuje prezes.

W zakładzie utylizowano by śmieci 
z 28 gmin (w sumie 270 tys. miesz-
kańców), współpracujących w Ce-
lowym Związku Gmin. Na pytanie 
o szanse sfinansowania inwestycji 
z środków UE prezes Wawrzyniak 
odpowiada: - Nie wiem. Nie jestem 
wróżką.

Jeżeli wnioskodawca zostanie 
potraktowany jak zwyczajne przed-
siębiorstwo, to może liczyć najwyżej 
na pozyskanie połowy kosztów. Nie 
wiadomo, jakie są szanse na zreali-
zowanie budowy zakładu utylizacji 
przy pesymistycznym wariancie 
dofinansowania.

Marcin Nieradka 

Komentarz 
Nasze władze i R-XXI pozwoliły 

innym gminom na szybkie zasypa-
nie odpadami wysypiska w Słajsinie. 
Wskutek tego dziś nasze śmieci 
musimy wywozić na wioskę pod 
Reskiem. Problem w tym, że władze 
Reska wcale nie mają ochoty na prze-
dłużenie umowy o użyczeniu nam 
swojego wysypiska. Podobnie jest z 
władzami Maszewa, które pozwalają 
zwozić śmieci z Dobrej Nowogardz-
kiej, Osiny i Stepnicy do pobliskiego 
Godowa. Pierwsze umowy kończą 
się w czerwcu. Pewnie zostaną prze-
dłużone. Gorzej, jeśli nie uda się 
pozyskać dofinansowania na budowę 
zakładu utylizacji. Idę w zakład, że 
Resko bezinteresownie nie użyczy 
nam swojego wysypiska. Co zrobimy 
z odpadami? Chyba, że będziemy 
je składować na pl. Wolności i pod 
siedzibą R-XXI.

Marcin Nieradka 

Śniadanie w KAMENIE!
A jednak można zjeść śniadanie w Nowogardzie. W odpowiedzi na nasz 

artykuł, Pani z restauracji Kamena poinformowała uprzejmie, że ów lokal 
jest czynny od godziny 7 rano do 23.00. Bardzo się cieszymy, że jednak 
można zjeść śniadanie w Nowogardzie. Pozostaje tylko pytanie za ile? Jak 
się dowiadujemy, w cenie do 10 złotych...

Ewa Dziwisz

Mogilnik na terenie 
gminy do likwidacji

Mogilnik  to rodzaj składowiska 
dla najbardziej niebezpiecznych sub-
stancji. Miejsce wyznaczone do stałe-
go przechowywania nierozkładalnych 
odpadów trujących lub promienio-
twórczych, przeterminowanych środ-
ków ochrony roślin, środków farma-
ceutycznych, skażonych opakowań 
itp., zabezpieczone przed kontaktem 
zarówno z wodami gruntowymi, jak 
i atmosferą. Najczęściej mogilniki 
występują w postaci uszczelnionych 
betonowych magazynów.

Mogilniki wykorzystywane do 
deponowania przeterminowanych 
środków ochrony roślin stanowią 
zdecydowaną większość tego typu 
obiektów w Polsce i najczęściej nie 
były one skonstruowane w sposób 
uniemożliwiający kontakt chemi-
kaliów ze środowiskiem. Miały one 
różną postać:

1. dołów ziemnych, licznych na 
południu Polski - obiekty na ogół 
niewielkie, ale są też bardzo duże 
obiekty np. mogilnik Tworzymirki-
Gaj w powiecie gostyńskim w Wiel-
kopolsce lub Lisie Kąty w powiecie 
grudziądzkim w kujawsko-pomor-
skim. 

2. kręgów studziennych - naj-
częściej występujący typ mogilnika. 
Średnica betonowych kręgów waha 
się od 1m do 5 m, a głębokość od 3m 
do 5 m. 

3. do składowania wykorzystywa-
ne były także stare obiekty wojskowe 
(np. bunkry). 

Zgodnie z zapisami „Krajowe-
go planu gospodarki odpadami”, 
wszystkie mogilniki mają zostać 
zlikwidowane do końca 2010 roku. 
Taki sam niebezpieczny obiekt znaj-
duje się w Piaskach gm. Nowogard. 
Zaniepokojeni jego stanem oraz 
tym, czy zostanie zlikwidowany, 
skontaktowaliśmy się z kierowni-
kiem Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem, 
który poinformował: „Mogilnik w 
Piaskach będzie zlikwidowany do 
2010 roku. W naszym znajdują się 
opakowania i środki ochrony ro-
ślin. Do końca 2009 r. sporządzona 
zostanie dokumentacja likwidacyj-
na, która ma zawierać szczegółową 
inwentaryzację odpadów i sposób 
ich likwidacji. Inwestycja zostanie 
sfinansowana z Gminnego i Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Jak nam nieoficjalnie wiadomo, 
otrzymamy dofinansowanie.” Tyle 
urząd miejski. Ale na dzień dzisiej-
szy nie wiemy, na ile mogilnik w 
Piaskach jest zabezpieczony i czy nie 
ma z niego żadnych wycieków.

Ewa Dziwisz  
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Zapraszam!
Znów zapraszam wszystkich sympatyków naszego grodu w roku obcho-

dów Uzyskania Praw Miejskich Nowogardu. Spotykamy się jak zawsze w 
środy. Tym razem kolejne spotkanie pod patronatem Dziennika Nowo-
gardzkiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w jej gościnnych progach. Środa 
25.03.2009 r. godzina 17.00. Następne spotkanie z historią szkolnictwa to 
temat przewodni. Pewnie zobaczycie siebie Państwo sprzed lat. Być może 
powrócicie do wspomnień i opowiecie ciekawe fragmenty swojego i mia-
sta życiorysu. Przecież kochamy naszą małą ojczyznę Nowogard. Ponawiam 
szczególne zaproszenie dla naszych burmistrzów i radnych. Kłaniam się z 
zaproszeniem do byłych i obecnych nauczycieli. A może macie Państwo po-
mysły na zmianę formuły tych spotkań? Oczekuję na wszystkie propozycje.

Franciszek Karolewski

Kto posprząta ulicę  
Bohaterów Warszawy?

To jedna z bardziej ruchliwych 
arterii miasta. Droga wojewódzka do 
znanego uzdrowiska Połczyn Zdrój, 
Drawska Pomorskiego i Świdwina. 
Jednak ulica o dumnej skąd inąd 
nazwie skutecznie jest omijana przez 
służbę komunalną zajmującą się tzw. 
kosmetyką miasta. Vulgo: Z dnia 
na dzień grubieją na jej obrzeżach 
liszaje śmieci, zwłaszcza na odcinku 
pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 a 
dawnym POM-em. Niemałym kosz-
tem położono tu szeroki chodnik 
(pełniący również funkcję Ścieżki 
Rowerowej), spinający centrum z 
osiedlami na Radosławiu i chwała 
burmistrzowi za tę wielce użyteczną 
inwestycję. Tyle, że starannie ułożone 
kostki brukowe porasta trawa, jak to 
bywa zwłaszcza na wiosnę, a zabiegi 
pielęgnacyjne głównie sprowadzają 
się do radykalnego przycięcia topoli 
obok przystanku autobusowego do 
tego stopnia, że straszą kikutami 
drzew. Zamiast „zoperować” tę, która 
aż się oto prosi (po drugiej stronie 

ulicy). Mało tego. Część sfrustro-
wanych i zubożałych osobników 
urządziła coś w rodzaju pijalni „pod 
chmurką” za bukowym żywopłotem 
przylegającym do posesji ex – POM-u 
i bynajmniej nie jest to pijalnia zdro-
wych soków owocowych. Niektórzy, 
zwłaszcza wieczorową porą boją się 
tędy przechodzić. Mieszkam w tym 
peerelowskim skansenie od 20 lat i 
wysłuchuję całkiem sensowne głosy 
życzliwych sąsiadów - „sami byśmy 
się skrzyknęli i zrobili tu porządek, 
ale powiedz Pan szczerze, co robią 
służby burmistrza, które biorą pienią-
dze za utrzymanie w mieście czysto-
ści”. Trudno odmówić im racji. I cóż 
można im odpowiedzieć. Że jeszcze 
się nie wybudzili z zimowego snu? A 
gdyby tak zamiast akcji „sprzątanie 
świata” ogłosić „sprzątanie miasta”? 
Na brak zajęcia nikt nie mógłby na-
rzekać. To pewne, jak w szwajcarskim 
banku.

M.A.F

W kilku sklepach spożywczych trwa zbiórka żywności dla najuboższych 
rodzin, którą po raz drugi zorganizował Parafialny Zespół Caritas działający 
przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. Organizacja ma rów-
nież nową siedzibę, do której dwa razy w tygodniu będą mogły zgłaszać się 
osoby potrzebujące. Kojarzony do tej pory głównie ze sprzedażą świec w 
ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy”, nowogardzki Caritas postanowił 
zaktywizować swoją działalność.

Caritas bardziej 
aktywny

W listopadzie ubiegłego roku do 
organizacji dołączyło kilka nowych 
osób. Wtedy też odbyła się pierwsza 
zbiórka żywności dla najuboższych. 
Zebrano ponad 100 kg mąki, tyleż 
samo cukru, a także makaron, ryż, 
olej oraz słodycze. Dzięki temu przy-
gotowano ponad 100 paczek, którymi 
przed świętami Bożego Narodzenia 
obdarowano wiele potrzebujących 
rodzin. Część darów przekazano tak-
że parafii pw. WNMP, gdzie również 
mnóstwo ludzi zgłasza się o pomoc. 

Kilka dni temu Caritas rozpoczął 
kolejną zbiórkę żywności, w związku 
ze zbliżającymi się świętami Wielkiej 
Nocy. Plastykowe kosze postawiono 
w kilku sklepach spożywczych oraz 
w Netto i Biedronce. 

Organizacja ma również nową 
siedzibę, która znajduje się w byłej 
portierni ZBK (w podwórku przy 
ul. 700-lecia 14). Obiekt został prze-
kazany na okres 5 lat przez gminę 
Nowogard. 

- W nowej siedzibie we wtorki od 
11.00 do 13.00 i w piątki od 16.00 do 
18.00 będziemy pełnić dyżur. Każ-
da osoba potrzebująca może wtedy 
przyjść i liczyć na pomoc – mówi 
Rafał Paśko, prezes Parafialnego Ze-

społu Caritas przy kościele WNMP 
w Nowogardzie. W tej chwili mamy 
do dyspozycji 1000 kg mleka, 300 kg 
mąki oraz dżemy. Czekamy jeszcze na 
dostawę cukru. To są dary od Caritasu 
ze Szczecina. W odróżnieniu od innych 
organizacji nie żądamy od ludzi oka-
zywania dokumentów o dochodach.  
Jeśli ktoś jest spoza Nowogardu i nie 
ma transportu możemy także zawieźć 
żywność do wskazanego miejsca. 

To nie koniec działań Caritasu. W 
tym roku zbierane są fundusze na 
wakacyjny wyjazd dzieci do ośrodka 
w Kotlinie Kłodzkiej, należącego do 
organizacji. Z kolonii będzie mogło 
skorzystać nawet 35 dzieci. 

- Mamy już na ten cel 5 tys. zł, które 
otrzymaliśmy od Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Zwróciliśmy się o kolejne 11 
tys. zł. Na dniach otrzymamy decy-
zję. Resztę pieniędzy chcemy zebrać 
od lokalnych sponsorów – dodaje R. 
Paśko.  

Organizacja chce również rozsze-
rzyć swoją działalność poza grani-
cami miasta. Apeluje do wiejskich 
parafii z terenu gminy Nowogard o 
współpracę. 

Marcin Simiński
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W obiektywie Jana korneluka  - Foto-zagadka  (nr 3) 
          Gdzie i co sfotografowałem?

Czy powstanie wielka 
kapela nowogardzka?

latach (2002 r.) w sali stołówki tzw. 
Szkoły Rolniczej. Tym razem osobiście 
uczestniczyłem we wspaniałej atmosfe-
rze, która wytworzyła się podczas tego 
balu i jedyne czego żałuję, to tego, że 
upłynęło znów kolejne siedem lat bez 
następnego (trzeciego już) spotkania!

I oto takie spotkanie ma szansę się 
ziścić!!!

Z okazji 700-letniego jubileuszu na-
szego miasta, którego główne obchody 
rozpoczną się 30 kwietnia, narodził się 
pomysł, aby możliwie najwięcej atrak-
cji dostarczyli właśnie rodzimi artyści. 
Takiemu pomysłowi przyklasnęła, jak 
się wydaje, zdecydowana większość 
czynnych muzyków. Pojawili się nad-
spodziewanie licznie na dwóch spot-
kaniach i zapowiedzieli równie liczne 
przybycie na kolejne, aby ostatecznie 
uzgodnić repertuar, który wykonają l 
Maja podczas uroczystego koncertu.

Nie chciałbym zdradzać przed-
wcześnie zbyt wielu szczegółów, nad-
mienię tylko, że oprócz popisów po-
szczególnych zespołów, około północy 
przewidziane jest wspólne wykonanie 
kilku utworów, w tym również nowo-
gardzkich kompozytorów.

Jeśli przybyła na ten koncert pub-
liczność postara się zgotować wyko-
nawcom odpowiednie podziękowanie, 
to możemy być świadkami narodzin 
naszej WIELKIEJ KAPELI.

Na zakończenie dodam jeszcze, że 
w historii polskiego Nowogardu po-
dejmowano już kilka prób stworzenia 
rodzimej orkiestry dętej, praktycznie 
żadna się nie udała. Może tym razem 
„po nitce do kłębka”? lech Jurek

Nowogardzkie Towarzystwo Mu-
zyczne (nieformalne stowarzyszenie 
naszych rodzimych muzykantów i 
muzyków) liczy sobie już kilkanaście 
lat!

Dzięki inicjatywie Tadeusza Łuka-
szewicza (perkusista) oraz zespołu 
muzycznego rodziny Zająców z Woj-
cieszyna, przy wydatnym wsparciu 
jeszcze kilku innych miłośników mu-
zyki, zorganizowano bal inaugura-
cyjny. Bal odbył się w 1992 roku, w 
najokazalszej wówczas nowogardzkiej 
świetlicy zakładowej, jaką jeszcze po-
siadała „Krochmalnia”.

Przeglądając film, nagrany podczas 
tego balu, nie mogłem przeoczyć dwu 
prekursorów muzycznego „fachu”: 
Stanisława Kasprzyka (akordeonista, 
saksofonista) i Antoniego Pertkiewi-
cza (akordeonista, perkusista). Oby-
dwaj przybyli do polskiego Nowogar-
du w pierwszych powojennych latach, 
by służyć swymi umiejętnościami od 
niedawna osiadłej tu ludności podczas 
wesel, zabaw i innych uroczystości.

Muzykowanie w latach czterdzie-

stych czy pięćdziesiątych opierało się 
na tradycyjnych instrumentach, jak: 
akordeony, skrzypce i samodzielnie 
wykonywane bębny. Jeśli znalazł się 
ktoś, kto posiadał, no i potrafił grać na 
instrumencie dętym, to natychmiast 
zabiegało o niego kilka kapel jedno-
cześnie.

Już niewielu (niestety) nowogar-
dzian może wiele więcej powiedzieć 
na powyższy temat. Jednym z nich 
jest Julian Kusiak (skrzypek), a także 
Aleksander Sułkowski (trębacz).

Kiedy w pierwszej połowie lat sześć-
dziesiątych dołączyłem do tak zacnego 
grona, próbując grać na trąbce, towa-
rzyszył mi na akordeonie Zdzisław 
Zając - ojciec czwórki synów, z który-
mi w dalszym ciągu często muzykuje, 
grając tym razem na saksofonie. Nie 
żyje już kilku innych muzykantów, z 
którymi niemal przed półwieczem za-
czynałem tzw. chałturzenie.

Tymczasem drugie podobnie uro-
czyste spotkanie nowogardzkich 
muzyków, w równie szerokim gro-
nie, odbyło się dopiero po dziesięciu 

W kinie „Orzeł”

GOMORRA
 Dramat, Kryminał, Włochy 2009, 

135 min, 12 zł, od lat 18
27.03.2009 godz. 19.00
28.03.2009 godz. 19.00
29.03.2009 godz. 19.00
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
IM. STANISŁAWA STASZICA JEDYNYM  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 
BENEFICJENTEM PROJEKTU  

”Społeczeństwo Obywatelskie  
w Obiektywie”

Siedemnastego marca został zakończony proces rekrutacji i oceny wnio-
sków zgłoszeniowych do projektu ”Społeczeństwo Obywatelskie w Obiekty-
wie”. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jako jedyna szkoła z województwa 
zachodniopomorskiego i jedyna z 23 szkół z całej Polaki została zakwalifi-
kowana do realizacji Projektu. Projekt ten ma na celu zwiększenie poziomu 
aktywności społecznej uczniów i nauczycieli, podniesienie w szkołach po-
ziomu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz uwrażliwienie 
ich na problematykę praw człowieka, czyniąc tym samym szkołę  -miejscem 
integracji społecznej. Głównym zadaniem szkoły biorącej udział w projekcie 
będzie zaplanowanie i przeprowadzenie w swoim środowisku lokalnej  kam-
panii społecznej na wybrany temat.

Dzięki realizacji projektu chcemy zaproponować uczniom: 
- nowoczesne innowacyjne narzędzia w edukacji i przekazywaniu wie-

dzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka przez 3 e-ler-
ningi oraz tygodniowy wyjazd z młodzieżą biorącą udział w projekcie na 
wyjazd szkoleniowy (realizacja projektów młodzieżowych, edukator praw 
człowieka, podstawy realizacji kampanii społecznych i realizacji reportaży. 
Realizatorem i opiekunem projektu jest Pani Patrycja Sierżant. 

W naszej szkole działa zespół nauczycieli tworzących i realizujących 
projekty finansowane przez EFS. Koordynatorem zespołu jest Pani Jowita 
Pawlak, której głównym zadaniem jest wyszukiwanie ciekawych projektów, 
zachęcenie nauczycieli do ich realizacji oraz nadzór nad realizacją każdego 
projektu. 

NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA W ZSP im. STANISŁAWA STA-
SZICA

Od września 2009 roku w naszej szkole zostanie otwarty nowy kierunek 
kształcenia - „technik hotelarstwa”. Uczeń, który wybierze ten kierunek 
praktycznie nauczy się pracy w recepcji i innych działach hotelu, dzięki 
czemu nabędzie umiejętność profesjonalnej i kompleksowej obsługi gości 
hotelowych. Pozna również zasady prowadzenia hotelu, czy pensjonatu, pla-
nowania jego budżetu, analizowania rynku pod kątem zapotrzebowania na 
usługi hotelarskie oraz usługi im towarzyszące, ich zestawu i cen. Zdobędzie 
także wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do organizowania imprez 
i przyjęć. Nabędzie również umiejętność obsługi komputera. Zapraszamy 
uczniów gimnazjów na dzień otwarty.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
Dziewiątego marca w ZSP im. Stanisława Staszica odbyło się przedstawie-

nie z okazji Dnia Kobiet. Podczas występu uczniowie zaprezentowali trzy 
skecze kabaretowe oraz umiejętności chórku męskiego. Przedstawienie za-
kończył mini koncert zespołu rockowo – metalowego REŻIM w składzie 
Piotr „Babuch” Pokacki, Mateusz „Mufel” Grzesiak i Łukasz „Dino” Gola-
siński. Występ został przygotowany przez klasę II TI wraz z wychowawcą p. 
Mirosławą Szymaniak.

Grupa REŻIM 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 21

Z A P R A S Z A J Ą
uczniów trzecich klas gimnazjalnych 

na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Impreza pod patronatem Starosty Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 

8 kwietnia 2009 r. w godz. 
od 10.00 do 13.00

   Program Dnia Otwartego:
1. Informacje na temat kierunków kształcenia i warunków rekrutacji.
2. Zwiedzanie szkoły – oprowadzą Was nasi uczniowie.
3. Zabawy i konkursy.

Poznacie bliżej nasze środowisko szkolne.
W naszej szkole będziesz czuł się dobrze!!!

Prosimy o potwierdzenie przybycia.

Klasa II TI wraz z wychowawczynią Panią Mirosławą Szymaniak.

20 marca powitaliśmy Wiosnę. Fotorelację przedstawimy w na-
stępnym numerze.
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Celowy Związek Gmin R-XXI informuje, że 
w związku z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

wstrzymującą użytkowanie kwatery na składowisku odpadów w Słajsinie, 
odpady z terenu gminy Nowogard są obecnie przyjmowane na składowi-
sku odpadów w Komorowie.

Celowy Związek Gmin uchwałą Zgromadzenia nr I/01/09 z dnia 29 
stycznia 2009 r. ustalił opłaty za składowanie odpadów w celu ich ujed-
nolicenia  dla gmin należących do CZG R-XXI. Od dnia 1 lutego 2009 r. 
cena za tonę odpadu wynosi 38,50 zł (netto). Do tej ceny należy doliczyć 
jeszcze podatek VAT (7%) oraz opłatę za składowanie odpadów, która 
obecnie wynosi 100 zł za tonę i w całości jest przekazywana do Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczecinie.

Przewodniczący Zarządu Związku
Robert Wawrzyniak

„Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w Nowogardzie ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

O G Ł A S Z A
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja , położenie:     Nowogard  ul. 15 Lutego 12d - IV piętro  
Kategoria lokalu:             M-2 (1 pokój) o  powierzchni użytkowej – 36,00m2 
 Rodzaj ogrzewania lokalu: etażowe (indywidualne gazowe)
Cena wywoławcza:  72.432,00zł                     
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium  w wysokości: 1.000,00zł  w kasie Spółdzielni najpóźniej  

do dn. 1.04.2009 do godz. 9.30
2. Złożenie pisemnej oferty przetargowej w biurze Spółdzielni,  w terminie do 

dnia  01 kwietnia 2009r. do  godz.   9.30, którą  należy złożyć  w zamkniętej kopercie 
z napisem „przetarg  w dniu 01.04.2009r.  Oferta  winna zawierać: : imię i nazwi-
sko  oferenta ,adres ,nr telefonu oraz oferowaną cenę. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 kwietnia 2009r. o godz.  10.00
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do:
1. uiszczenia  w dniu przetargu  50% zaoferowanej kwoty  w kasie Spółdzielni  
    (Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.)
2. uiszczenia pozostałej kwoty 50%  w terminie do dnia 16.04.2009r.oraz przy-

stąpienia do zawarcia umowy notarialnej, w terminie określonym przez Zarząd 
Spółdzielni.

W przypadku, gdy  wygrywający  przetarg  uchyli się od zawarcia umowy nota-
rialnej, o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu,  wpłaconego 
wadium nie zwraca się.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu  przetar-
gu  lub w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu.

Oględziny lokalu w terminie  uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy 
jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze SM „Cisy” lub telefonicznie po nr 
tel. 091 3925261 lub kom. 697 104 578.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub kon-
tynuowany w formie przetargu ustnego.”

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Powiatu w Goleniowie 

ogłasza konkurs dla fundacji i organizacji  
pozarządowych na realizację zadania  

publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej 
w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które roz-

wijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem dzieci 
i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, mowy. Oferty należy składać w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 43, 
w pokoju nr 304 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 
2009r. do godziny 15.00. Szczegółowe informacje o konkursie opubli-
kowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w 
Starostwie Powiatowym w Goleniowie z siedzibą przy ul. Dworcowej 1. 
(www.powiat-goleniowski.pl).

Akademia Europejska
w Kulicach

poszukuje SEKRETARKI 
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty prosimy kierować 
na adres Akademii:

Nowogard, Kulice 24

kUrkI NIOSkI
odchowane powyżej 8 tygodni

pełen program szczepień
Już w sprzedaży

Gospodarstwo Drobiarskie Żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” 
zaprasza przedstawicieli szkół i placówek oświaty oraz 

przedstawicieli III sektora na szkolenie 
„Praktyczne zasady pozyskiwania, wdrażania 

i rozliczania funduszy z EFS” 
Szkolenie ma charakter warsztatowy – pokażemy Państwu krok  
po kroku jak zbudować projekt podlegający dofinansowaniu, jak 
przygotować aplikację, powiemy, co dalej po uzyskaniu dotacji. 

Termin szkolenia: 14 – 18 kwietnia 2009 r. 
Szczegóły znajdziecie państwo na stronie www.awis.org.pl, lub 

otrzymacie wysyłając zapytanie na adres email: awis@awis.org.pl  
Serdecznie zapraszamy 

Zarząd Stowarzyszenia AWIS

reklama

Czy powstanie II Oddział integracyjny?

Stowarzyszenie  
„Serduszko” w akcji

Raz w tygodniu, w przedszkolu nr 3 
odbywa się spotkanie dla podopiecz-
nych Stowarzyszenia  Dla Dzieci 
Niepełnosprawnych „Serduszko”. W 
ramach zajęć, dla dzieci prowadzona 
jest terapia. „Jest to jednak zbyt 
mało dla naszych dzieci. - mówi 
prezes Dorota Banach – Chcemy, 
aby mogły one także korzystać z 
edukacji w formie przedszkolnej. W 
ramach I Oddziału Integracyjnego 
korzysta z niej tylko pięcioro dzieci. 
To stanowczo zbyt mało. Obawiamy 
się, że zanim powstanie drugi taki 
oddział, nasze dzieci pójdą do szko-
ły.” Dlatego członkowie stowarzysze-
nia złożyli do burmistrza wniosek o 
utworzenie jeszcze jednego oddziału. 
Teraz czekają niespokojnie, co z tego 
wyniknie. Dyrektor przedszkola nr 
3 Ewa Wróbel mówi: „Ja ze swojej 
strony zostałam zobowiązana do 
sporządzenia kalkulacji kosztów. 

Kalkulację złożyłam w gminie. 
Teraz pozostaje nam czekać, aż 
kalkulacja zostanie poddana pod 
obrady.” Rodzice dzieci niepełno-
sprawnych zastanawiają się, czy taki 
oddział powstanie, gdyż nie przezna-
czono na niego żadnych środków w 
budżecie gminy. Dlatego, o plany 
w zakresie utworzenia oddziału 
zapytaliśmy burmistrza Kazimierza 
Ziembę. „Przy tworzeniu pierw-
szego oddziału – mówi burmistrz 
- radni zobowiązali, aby w razie 
potrzeby utworzenia drugiego ta-
kiego oddziału, przedstawić im 
kalkulację kosztów. Kalkulacja 
zostanie poddana pod obrady już w 
kwietniu. Myślę, że jakieś pieniądze 
się znajdą. Ja osobiście nie widzę 
przeszkód, aby drugi oddział inte-
gracyjny ruszył od września.”

Ewa Dziwisz



DZIENNIK
NOWOGARDZKI� Nr �3 (1760)

OGŁOSZENIA drObNE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gry-
ficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKOLI-
CACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), 
NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena �0 tys. zł. 
Tel. 091 39 �� 0��.  

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu. Tel. 69� ��0 ��4.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeblo-
wane, cena 225 tys. z możliwością kupna 
garażu. Tel. 880 34 17 34.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie przy 
ul. Asnyka ok. 60 arów z możliwością 
przekształcenia na budowlaną. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 667 986 801.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie, 3 pokojowe, 83 m kw. Tel. 
091 39 25 858.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Nowogard – okolice, dom na kolonii wsi 
przy lesie sosnowym z 15 ha działką, 
399.000. 502 103 432.

• Jenikowo – segment domu 120 m kw z dz. 
500 m kw, 28.000. 501 307 666.

• Ziemię rolną kilka hektarów sprzedam. 
889 133 882.

• Na wyjeździe z miasta 1,5 ha ziemi po 9 zł/  
m kw. 725 899 426.

• SPrZeDam kaWalerkĘ Na Ul. Bema, 
BeZCZYNSZOWa, PO remONCIe, 
UmeBlOWaNa. Tel. ��� 9�6 139, ��� 
�3� 04�. PIlNe.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 66.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, bez-
czynszowe. Tel. 784 448 549.

• Wydzierżawię restaurację – tawerna + 
sklep spożywczo-przemysłowy w Dziw-
nówku na sezon �009. Tel. 0601 �0 �3 63.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 m 
kw po kapitalnym remoncie, cena 90 tys. 
Tel. 515 171 584, 507 023 080.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, włas-
nościowe, 66 m kw. Tel. 091 39 26 998, 
0501 77 50 25.

• Do wynajęcia pomieszczenia chłodnicze i 
magazynowe. Tel. 694 484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomieszcze-
nia, najchętniej pod usługi fryzjersko 
– kosmetyczne. Tel. 694 484 480.

• Zdecydowanie kupię teren pod budowę 
garażu na Osiedlu Gryfitów lub garaż sa-
mochodowy. Tel. 697 516 145 lub 091 39 
22 329.

• Do sprzedaży przedsiębiorstwo wyposa-
żone w samochody samowyładowcze, ła-
dowarki mechaniczne, dźwig 10 tonowy, 
samochód osobowy kombi, plac składo-
wy utwardzony, ogrodzony, zabudowany. 
Wiadomość tel. 697 516 145.

• Sprzedam połowę domu z działką, Nowo-
gard. Tel. 604 411 297.

•  Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 40 m 
kw, w Węgorzy, bezczynszowe, 75 tys. zł. 
tel. 502 103 432. 

•  Pokój do wynajęcia tel. 72 55 90 955 po 
20.00. 

•  Dom w zabudowie bliźniaczej w Błądko-
wie, duży sad i ogród sprzedam lub za-
mienię na mieszkanie w Nowogardzie tel. 
602 474 266.  

•  Do wynajęcia box o pow. 17 m kw, w pa-
sażu handlowym przy Pl. Wolności (pod 
„Biedronką”) tel. 601 47 29 47. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
świeżo po remoncie, podłogi panelowe, 
wynajem tylko na dłuższy okres czasu tel. 
660 143 170. 

•  Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej tel. 
600 894 639. 

• Inwest Dom Sp. z o.o. wNowogardzie 
posiada do sprzedaży mieszkania w no-
wobudowanych budynkach wielorodzin-
nych we Wrzosowie gm. Kamień Pomorski 
– 2 km od morza w kierunku Dziwnówka 
o powierzchni od 25 – 53 m kw. Cena 1 m 
kw – 3800 zł brutto. Termin przekazania 
do użytku – grudzień 2009. Tel. 091 579 26 
42. www. inwestdom.com.

• Do wynajęcia plac o pow. 2500 m kw, do-
bra lokalizacja, ul. Boh. Warszawy. Tel. 600 
893 163.

• Szukam garażu do wynajęcia na terenie 
Nowogardu. Tel. 0697 10 84 84.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 37 m kw 
w Szczecinie (wartość ok. 170 tys.) na duże 
w Nowogardzie lub 2 małe kawalerki. Tel. 
880 132 032.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe z 
umeblowaną kuchnią, podwyższony stan-
dard, ogrzewanie co + piec kominkowy, z 
miejscem parkingowym, minimum 1 rok, 
od 01.04.09. Tel. 609 313 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 67,7 m 
kw. Tel. 603 621 686.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. roz-
rząd, klocki i tarcze hamulcowe przód i tył, 
olej i filtry, cena 42100 zł, tel 605 522 340.

• Sprzedam części Mercedes 124 i 190. 667 
146 793.

• Sprzedam Peugeot Boxer Max, rok prod. 
1994. Cena 9800 zł. Tel. 091 39 26 998, 
0501 77 50 25.

• Sprzedam skuter Aprilla Habana 50. Tel. 
694 484 485.

• Sprzedam STAR 1142 turbo i przyczepę 
4,5 tonową. Tel. 603 839 782.

• Sprzedam Ford Escort, 1987 r., benzyna + 
gaz, cena 1300 zł. Tel. 785 457 834.

• Sprzedam Skodę Favorit, 1991 r., poj. 
1,3, przebieg 63 tys., cena 1000 zł. Tel. 
663 500 501.

• Sprzedam Suzuki GS 450L, 50KM, przebieg 
50 tys., 1981 r., choper. Tel. 663 500 501.

•  Sprzedam Krosa Yamaha 250, stan dobry, 
1996 r. Cena 5000,00 zł do negocjacji. Tel. 
721 032 068.

• Sprzedam Opel Frontiera, gaz, skórzana 
tapicerka, klima, elektryczne szyby, itp. 
Tel. 0695 400 600.

• Sprzedam kosiarkę – traktorek „Stiga”. Tel. 
0695 400 600.

• Sprzedam Citroen Jumper, 1994 r., długa 
skrzynia 4 m. Tel. 091 39 107 14.

• Sprzedam Nissana Micra, 1995 r., poj. 1,0, 
wyposażenie: immobilizer, airbag, wspo-
maganie kierownicy, ABS, komplet opon 
zimowych. Cena do uzgodnienia. Tel. 509 
223 266.

rOlNICTWO
• Sprzedam ziemniaki jadalne odmian 

Irga i Bryza. Tel. �9� �9� 643.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto jare, 
siewne. Tel. 602 267 382, 606 26 18 50.

• Sprzedam piskląt. Warnkowo 6. Tel. 607 
289 286, 091 39 21 070.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam 15 ha ziemi i 5 ton obornika 
końskiego. Tel. 091 39 17 602.

• Sianokiszonkę sprzedam ok. 40 balotów. 
Tel. 783 678 684.

• Owies siewny, czyszczony, zapra-
wiany, workowany sprzedam. Tel. 
�06 01� �0�.

•  Sprzedam sztaplarkę i ciągnik, pług czte-
roskibowy. Tel. 091 39 107 14. 

•  Sprzedam owies i pszenżyto oraz lejek do 
nawozów tel. 603 895 622. 

•  Kupię blok do ciągnika 40. Tel. 
609 307 315.

• Sprzedam siano w kostkach. Tel. 500 75 25 
73.

• Sprzedam pszenżyto, jęczmień; kupię gor-
czycę i grykę. Tel. 502 85 35 73.

USŁUGI

• malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 �� ��3, 0��4 �9 �� �0.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 �� 969, 069� �1� ��1.

• DYWaNOPraNIe. 0604 3�3 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
�16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
3�3 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
3�3 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 3�3 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 �0� 14.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. �03 60� 0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

•  Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575. 

• BrUk – lIN – usługi brukarskie oraz ogól-
nobudowlane. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.pl.

• „DUr-DaCH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• mIX remONTOWO – BUDOWlaNY 
– wszelkiego rodzaju remonty. Solidnie, 
dokładnie, tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �1� �39.

• USŁUGI elekTrYCZNe. Tel. 
60� 0�4 �96.

• Kompleksowe remonty wykończenio-
we, dachy. Tel. 603 621 714, 697 612 803, 
784 188 147.

• Usługi transportowe, przeprowadzki; 
wnoszenie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, blacha, 
dachówka. Tel. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 600 626 268.

• Drewno opałowe sprzedam, sosna oflisy 
pocięte w klocki, cena 300 zł za przyczepę. 
Tel. 514 740 538.

• montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 �� ���, 69� 0�� 4�0.

• TIPSY GraTIS HeNNa BrWI. 69� 40� 391.

• Dachy. 604 721 638.

• Docieplenia, remonty, budowy. 604 721 638.

• Wstawianie okien i drzwi. 604 721 638.

• Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe, podwieszane sufity, ścianki. Tel. 
519 687 317.

• Usługi remontowo – budowlane: re-
gipsy, płytki, panele, malowanie, itp. Tel. 
�0� 361 ��3.

• Organistka z wieloletnim doświadcze-
niem gra na: ślubach, komuniach, od-
pustach i ceremoniach pogrzebowych. 
Posiada profesjonalny sprzęt nagłaś-
niający. kontakt kom. 694 464 036, tel. 
091 39 �� �1�; e-mail: henrykabw42@
wp.pl, www.fortepresto.pl

• Firma Forte Presto oferuje współpracę w 
zakresie oprawy muzyczno – akustycznej 
imprez różnych. Posiadamy profesjonal-
ny sprzęt i oferujemy usługi po cenach 
konkurencyjnych. www.fortepresto.pl

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•  Przywiozę piach, żwir, czarnoziem tel. 
660 49� 390. 

•  Usługi ogólnobudowlane docieplenia 
30 zł m kw, dekarstwo od 30zł do 40 zł 
m kw, polbruk �� zł m kw. 091 39 111 
�3 po godz. 1�.00 lub �00 449 904. 

• Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. 
Tel. 607 621 257.

• Myjnia mech. z gąbkami, które nie rysują a 
polerują lakier; Myjnia ręczna – mycie ręcz-
ne, - mycie bezdotykowe; Warsztat – diag-
nostyka podwozia z wydrukiem wartości 
urządzeniem Beissbarth ML 4000, 8 senso-
rów, - analiza spalin; Naprawa – zawieszeń 
i ukł. jezdnego, - układu wydechowego, 
- oświetlenia, - wym. sprzęgła; - wym. ole-
jów i płynów; Inne naprawy. Czynne 8.00 
– 16.00. Zapraszamy. Ul. Armii Krajowej 46.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo dobrych 
warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kosmetycz-



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 9�4-�6.03.�009 r. 

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

reklama

Sprzedam 4 działki 
budowlane 

w Warnkowie po 2000 m kw każda 
- cena 45zł/mkw oraz działke rolną 

o pow. 1.13ha - cena 13zl/mkw. 

Kontakt 506 150 329

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- barman
Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole 
• Mile widziane panie
(Salon znajduje się budynku 
hotelu  PRZySTAń)

Kontakt: Tomasz Siemieniako    
                 tel. 728 852 448 
e-mail: siemieniako69@wp.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a 

72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy 

na wykonanie docieplenia ścian budynków w Nowo-
gardzie przy ul. 15 lutego 13(170m2) i  3 Maja 31(300m2)  
i w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 10(150m2).

Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.

Pisemne oferty zawierające: dane oferenta, oferowane składniki ceno-
twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w termi-
nie do dnia 09.04.2009r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 10.04.2009r. o godz. 11.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
prowadzenie dodatkowych negocjacji
odwołanie przetargu bez podania przyczyn
swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 

w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 091 39 25 261.

nym osobę z doświadczeniem, studentkę 
szkoły kosmetycznej. Tel. 606 402 543.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 665 324 710.

• Pracownik do prac gospodarczych od 
marca do września �009 na ośrodku w 
Dziwnówku. Tel. 601 �0 �3 63.

• Ferma drobiu w Potulińcu – praca przy 
obsłudze. Tel. 601 73 38 91.

• Zatrudnię osobę na stanowisku barman. 
Szczegóły strona 9.

• Firma zatrudni stażystkę, praca w zakre-
sie kadry, podstawy księgowości. Tel. 
667 800 245.

• Potrzebny pan – małżeństwo (nie pijące) 
do opieki nad domem i drobnych prac 
w gospodarstwie, okolice Ostrzycy. Tel. 
889 133 882.

•  Przyjmę do pracy brukarza, kamieniarza 
607 994 798. 

•  Zatrudnię do sklepu spożywczego tel. 
602 474 266. 

•  Zatrudnię barmankę tel. 693 52 12 11.

• Potrzebny traktorzysta do pomocy w go-
spodarstwie rolnym. Tel. 502 85 35 73.

• apteka w Nowogardzie zatrudni maGI-
STra FarmaCJI po stażu. Oferujemy cie-
kawą pracę na atrakcyjnych warunkach 
oraz liczne szkolenia. Tel. 69� �� �� 63.

INNe
• Poszukujemy muzyków do kapeli – eme-

rytów lub rencistów. Tel. 60� ��6 90�.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opa-
łowego tel. 091 41� �� 6�, 603 39 93 
46. 

• VaIllaNT – części zamienne do pieców 
gazowych c.o. różne, nowe i używane, 
pompy, czujki nagrzewnice. Tel. 0691 
6�6 ���.

• PIeCe gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda /dwufunk-
cyjne/ cena 1�00 zł, gwarancja serwiso-
wa. Tel. 691 6�6 ���.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, kuchni 

wiszące firmy niemieckiej VaIllaNT, 
wersja świeczkowa 4�0 zł mało używa-
ne, gwarancja serwisowa. 691 6�6 ���.

• elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 3�0 V, małe gabaryty, 
moc 1�-�1 kW, ekonomiczne, idealne 
do domku, warsztatu, baru, pubu, cena 
1�0 zł. �90 �40 ��0.

• SPrZeDam WYPOSaŻeNIe GaBINeTU 
kOSmeTYCZNeGO. Tel. 69� 40� 391.

• Sprzedam sofę rozkładaną plus dwa fo-
tele. Tanio. Tel. 660 634 33�.

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżo-
wego i manekiny. Tel. 692 683 475.

• Sprzedam Yorki – 2 suczki (6 tyg. i 4 lata). 
Tel. 509 389 669, 509 389 624.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Wyprzedaż męskich marynarek i spodni 
za pół ceny na stoisku DUŻe rOZmIarY 
w sklepie przy Banku na ul. Bankowej. 
Odzież damska również w promocyj-
nych cenach.

•  Sprzedam radio samochodowe, wzmac-
niacz plus tuba, nowe; wiertarkę elek-
tryczną SDS; spawarkę  plus maska 220 
V; pawilon letni 2,70 x 2,50 nowy. Tel. 
665 355 371. 

•  Sprzedam tanio cegłę rozbiórkową białą 
1000 szt. i elementy ogrodzeniowe w ram-
kach 2m x 1m 5 szt. tel. 660 457 090. 

•  Sprzedam rower wyścigowy tel. 
508 301 853.

• Oddam czternaście 35-letnich topoli w za-
mian za wycięcie - niezbędny podnośnik 
603 529 865.

• Sprzedam garnitur komunijny 1,40 cm i 
buty 33. Tel. 091 39 23 400, 604 412 320.

• Zespół muzyczny Wesoła Ferajna zwraca 
się z prośbą, jeżeli ktoś z Państwa posiada 
jeszcze stare, drewniane lub blaszane ba-
lie z lat 50-tych i 60-tych, o wypożyczenie 
do obrzędu ludowego. Tel. 607 545 909, 
605 576 908. 

• Sprzedam Playstation 2, 2 pady + 8 gier, 
mata. Cena 430 zł. Tel. 728 466 914.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 39�0���, 091 39 �� ��� 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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ROZKŁAD JAZDY busów

Informacja PkS 
091 39-�1-��� lub 091 46-9�-31�

                     NOWOGARD 23.03.2009.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Elektromonter
2. ślusarz-spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Spawacz.
5.Kosmetyczka
6.Sprzedawca         

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo Wiel-
kie)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Pracownik pomocniczy produkcji (Niem-
cy)  
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, za-
kwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk, recepcjonista, tech-
nolog żywienia, szef kuchni, pom.kuchen-
na (nad morzem i na Mazurach, zakwatero-
wanie) 
9. Fryzjer damski (Goleniów)
10.Elektryk (Warszawa)
11.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Komańcza)
12.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Osławica)
13.Kucharz(Międzywodzie)
14.Pomoc kuchenna(Międzywodzie)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - lINIa reGUlarNa
TEL. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

regularna linia meTrO        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.��(FP), �.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), �.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.�0(L1), 1�.��(L1), 
16.3�(L1P), 1�.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

rozkład Jazdy 
Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak

 Tel. �0�0�6999, 09139�69�� 
po godz. 1�.00 - �01 140 0��

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 
8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  
11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D),
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP,
17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
Objaśnienia
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7      Kursuje w niedzielę
D     Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok 
I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 
1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R     Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy
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15 kolejka     
Flota II Świnoujście - Fagus Kołbacz  4 - 0  2  0  39
Światowid Łobez - Ehrle Polska Dobra Szczecińska  1 - 1  1  39  54
Wicher Brojce - KP Chemik II Police  0 - 2  1  0  52
Mewa Resko - Pogoń II Szczecin  1 - 1  1  7  20
Pomorzanin Nowogard - Masovia Maszewo  4 - 1  1  33  187
Radowia Radowo Małe - Ina Ińsko  0 - 3  1  49  54
Promień Mosty - Korona Stuchowo  3 - 4  1  96  109
Vielgovia Szczecin-Wielgowo - Dąbrovia Stara Dąbrowa  1 - 5  3  0  30

Piłkarze na drugim  
miejscu w tabeli!

Pomorzanin Nowogard - Masovia Maszewo (2:1) 4:1
Skład: Krupski, Tomporowski, M. Miklas, K. Miklas, Soska, Nieradka, 

Skórniewski, Ł. Marszałek, Gruszczyński, Stefański, Nosek.
rezerwa: Ebert,Galus,Gołdyn,T.Marszałek,Laszkiewicz,Cyran,Gronowski
Żółte Kartki :
Pomorzanin - Marcin M, Soska, Stefański, Galus
Masovia - Borkowski, Osesik, Chomont, Mazur, Kozakowski, Psujek, 

Młynarczyk 

Gospodarze  już od początku 
spotkania rozpoczęli atak na bram-
kę przyjezdnych co dało efekt w 2 
minucie, błąd bramkarza Masovii i 
nieprzytomne zachowanie obrońców 
wykorzystuje popularny Mały, który 
otwiera wynik spotkania. Zawodnicy 
przyjezdnych podrażnieni takim ob-
rotem sprawy ruszyli do odrabiania 
strat. Dokonania tego byli bliscy w 
12 minucie, kiedy to zdobyli bramkę 
lecz sędzia liniowy  pokazał pozycję 
spaloną. Kolejne minuty to gra w 
środku pola i tzw. badanie rywala. W 
20 minucie gry szarżującego w polu 
karnym gospodarzy napastnika gości 
niezgodnie z przepisami zatrzymuje 
M. Miklas, po czym  sędzia bez wa-
hania wskazuje na punkt oddalony 
11 metrów od bramki Krupskiego. 
Jedenastkę pewnie wykorzystuje 
Młynarczyk i wynik spotkania brzmi  
1:1. Kolejne minuty spotkania to ataki 
zawodników obu zespołów lecz żaden 
z nich nie potrafił pokonać bramkarza 
rywali. Ta sztuka udała się w ostatniej 
minucie Skórniewskiemu kiedy to 
po dośrodkowaniu debiutującego w 
zespole z Nowogardu Stefańskiego 
pomocnik gospodarzy głową kieruje 
piłkę do bramki i gospodarze na 
przerwę schodzili z jednobramkową 
przewagą. 

W drugiej  połowie spotkania było 
widać narastającą przewagę gospo-
darzy, co potwierdzały kolejne akcje 
pod bramką Ślęzaka. Składna akcja za 
akcją przyniosły Pomorzaninowi ko-
lejne gole. 50 minuta meczu  - Nosek 
zagraża bramkarzowi przyjeznych, 
atak narasta, B.Stefański pieknym 
strzałem zdobywa trzecią bramkę, a 
15 minut  później futbolówkę w siatce 
umieszcza Nosek ustalając wynik na 
4:1. Zgranie między zawodnikami, 
dyscyplina w grze, chęć walki i zwy-
cięstwa sprawiły, że Pomorzanin wy-
grywa z Maszewem,  a jednocześnie 
zdobywa 31 pkt  i wskakuje na fotel 
wicelidera okręgówki. Mecz w ocenie 
Zbigniewa Gumiennego: „Wynik 
lepszy niż gra, ale pierwsze mecze 
mają to do siebie, że ciężko trafić z 
formą po długim okresie, ale to nie 
nasze zmartwienie - 3 punkty zdo-
byte, cztery bramki strzelone, jedna 
stracona. Nic dodać,  nic ująć!”.

Jakich  zawodników może pan  
wyróżnić?

Na pewno Osesik i Młynarczyk z 
Masovii, a u  nas cały zespół, który 
spełnił moje oczekiwania 

Karolina Kubicka

Piłka ręczna specjalnością 
nowogardzkich szkół!

W dniach 2 i 3 marca 2009 r. w Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa 
Regionu B Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców. W 
zawodach udział wzięły drużyny z Nowogardu, Szczecina, Drzonowa, Re-
wala, Karnic i Gościna. 

Oto klasyfikacja końcowa zawo-
dów:

Dziewczęta:
1 miejsce - Gimnazjum nr 3 No-

wogard – opiekun Wiesław Buczyń-
ski

2 miejsce - Gimnazjum nr 10 
Szczecin

3 miejsce - Gimnazjum Drzono-
wo

4 miejsce - Gimnazjum Rewal
W półfinale Mistrzostw Woje-

wództwa w Piłce Ręcznej nasz po-
wiat będzie reprezentowało Gimna-
zjum nr 3 Nowogard.

Chłopcy:
1 miejsce - CKS Szczecin
2 miejsce - Gimnazjum nr 1 No-

wogard - opiekun Bartosz Zdano-
wicz

3 miejsce - Gimnazjum Karnice
4 miejsce - Gimnazjum Gościno 
Awans do półfinału Mistrzostw 

Województwa uzyskały Gimnazjum 
nr 1 Nowogard i CKS Szczecin.

Mistrzostwa Regionu B Szkół 

Podstawowych w Piłce Ręcznej 
dziewcząt i chłopców.

Tabela końcowa:
Dziewczęta:
1 miejsce - SP nr 55 Szczecin
2 miejsce - SP nr 4 Nowogard - 

opiekun Wiesław Buczyński
3 miejsce - Golczewo
4 miejsce - SP Drzonowo
Awans do półfinału Mistrzostw 

Województwa uzyskały SP nr 55 
Szczecin i SP nr 4 Nowogard

Chłopcy:
1 miejsce - SP nr  4 Nowogard - 

opiekun Wiesław Buczyński
2 miejsce - SP 37 Szczecin
3 miejsce - SP nr 6 Kołobrzeg 
Awans do półfinału Mistrzostw 

Województw uzyskały SP nr  4 No-
wogard i SP 37 Szczecin.

Wszystkim naszym drużynom 
serdecznie dziękujemy i gratuluje-
my! Życzymy również sukcesów na 
wyższych szczeblach rozgrywek!

Liliana Szychowska
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30 marca 2009 r. godz. 16.30

kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. �0� ��� 006, 091 3� �1 396

 

30.03. br. godz. 16.00

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 16�
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reklama

reklama reklama

Zapraszamy od pn-pt. w godz. 8.00-18.00, w sob. w godz. 9.00- 14.00

Sprzedaż części i maszyn rolniczych
Naprawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych
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Koło PZW Tęczak 
organizuje zawody 

wędkarskie 
o mistrzostwo koła  

na kanale w trzebieszewie 
dnia 29 marca 

(niedziela) 2009 r. 
Wyjazd o godz. 6.00 

z ul. 5 Marca. 
Zapisy w sklepie wędkarskim  

„Tęczak” przy ul. Waryńskiego 12.   
                         Zarząd Koła

Nierozsądni i niegospodarni 
- bardzo bogaci

Sezon grzewczy wkrótce się skoń-
czy. Ci którzy nie uszczelnili okien, 
nie zadbali o dobrą izolację ścian, 
stropów,  czy też posiadają prze-
starzały system ogrzewania, mają 
problemy. Ale nie tylko ci. Nasze 
mieszkania są nieszczelne i zim-
ne w swej konstrukcji. Przeważnie 
jest tak, że ściany są zbudowane z 
materiałów o dużej przewodności 
ciepła i są zbyt cienkie. O tak zwa-
nych mostkach termicznych szko-
da nawet zaczynać. Okna wykona-
ne mało dokładnie i z materiałów 
niskiej jakości, a systemy wentyla-
cyjne działają źle! 

Wielu z nas wymieniło okna, 
drzwi i wykonało szereg różnych 
zabiegów poprawiających bilans 
cieplny mieszkania. Niestety nie 
daje to wymiernych efektów prze-
kładających się na zaoszczędzone 
złotówki.

Rachunki za ogrzewanie nie 
zmniejszają się. 

Dlaczego? Co robimy źle? I teraz 
narażę się może nawet wielu oso-
bom „znających się na ...” lub nie 
mających żadnego pojęcia o życiu. 
Grzejemy ile się da i temperatura 
w mieszkaniu przekracza dużo po-
wyżej 21 stopni Celsjusza.  Osobi-
ście odwiedzając znajomych byłem 
w takich mieszkaniach, gdzie było 
nawet powyżej 26 stopni. Jeśli w 
mieszkaniu temperatura jest tak 
wysoka, że w mroźny wieczór prze-
bywamy w nim ubrani w bluzkę z 
krótkim rękawkiem lub bez czego-
kolwiek na sobie, to nie jest to sytu-
acja naturalna. Mieszkańcy klimatu 
o zmiennych warunkach pogodo-
wych powinni w naturalny sposób 
dostosowywać się do tego klimatu. 
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, 
że przegrzewanie się jest osłabia-
niem organizmu i czynieniem go 
bardziej podatnym na wszelkie 
zarazki chorobotwórcze. Jesteśmy 
mniej odporni na przeziębienia itp. 
(Powinni się na ten temat wypowie-
dzieć medycy!)

W ostatnim czasie dużo się 
zmieniło pod względem sposobu 
wytwarzania ciepła i jego rozpro-
wadzania także w Nowogardzie. 
Masowe docieplanie ścian i stro-
pów, wymiana okien i drzwi na 
jakościowo lepsze, starannie dobie-
rane urządzenia grzewcze - to pod-
stawowe sprawy dla ograniczenia 

strat ciepła. Pozostaje jeszcze bar-
dzo często niedoceniana regulacja 
instalacji grzewczej..., a traktowana 
po macoszemu – często wcale! Op-
tymalny dla nas zakres temperatur 
to 19o-21oC. Znaczne przekracza-
nie tego parametru w ogrzewanych 
pomieszczeniach, może zwiększyć 
średnie zużycie energii na cele 
grzewcze nawet o 5-8 %  na 1o C. A 
więc, każdy stopień Celsjusza po-
wyżej norm to zmarnotrawione 
- wyrzucone pieniądze! Jeżeli tak 
jest to znaczy, że jesteśmy bardzo 
bogaci. Stać nas na to. A co może 
nie?

Rzeczywistość nie tylko skrze-
czy! Jesteśmy krótkowzroczni i 
grzejemy ponad wszelkie potrzeby. 
Oszczędności „nie widać”. Dlacze-
go zamiast oszczędzać na energii, 
trwonimy ją i wszystko jest nam 
obojętne. Nie słyszałem jeszcze, aby 
ktoś się żalił na zbyt wysoką tempe-
raturę w swoim mieszkaniu i zgłosił 
to w administracji spółdzielni, czy 
wspólnoty. Zamiast tego reguluje-
my sobie temperaturę przez otwie-
ranie okien i wyrzucamy złotówki 
z wypuszczanym ciepłem. Zacho-
wując się w taki sposób szkodzimy 
sobie sami. Zamiast zaoszczędzić, 
będziemy płacić wyższe rachunki 
za ciepło!

Ktoś spyta, po co to jątrzenie? 
Odpowiadam. To nie jest jątrzenie, 
ani biadolenie - to mnie boli i chcę 
aby jeszcze ktoś o tym wiedział i 
zaczął coś robić. Jeśli nie zmienimy 
naszego podejścia do gospodar-
ki ciepłem to mamy jeszcze jedno 
potwierdzenie tego, że ... jesteśmy 
nierozsądni, bardzo bogaci i dla-
tego niegospodarni.

Ryszard Jan Zagórski

Ugór w centrum
Miały być boiska, korty, alejki, zieleń a nawet oczko wodne. Stoją jednak 

dwie obskurne bramki i kałuże w dołach. 

Chodzi o teren między ulicami: 
Warszawską, Kowalską i Zamkową. 
Półtora roku temu powstały ambitne 
plany zagospodarowania tej prze-
strzeni. Polana, na której przez lata 
rozstawiano namioty cyrkowe miała 
stać się miejscem do wypoczynku i re-
kreacji. Miały powstać tam boiska do 
gier zespołowych, bieżnia, dodatkowo 
skatepark. Plac miał być poprzecinany 
alejkami i oświetlany nocą. 

- Chcemy zrobić coś naprawdę faj-
nego. Inwestycję zrealizujemy w kilku 
etapach. Chcemy pozyskać unijne 
fundusze, bo niezbędną część naszych 
pieniędzy mamy zabezpieczoną w bu-
dżecie – w listopadzie 2007 r. twierdził 
burmistrz Kazimierz Ziemba.

Budowa nowogardzkiego „centrum 
sportu i rekreacji” miała zacząć się od 
odwodnienia terenu. Zatrzymała się 
jednak na planach, bo od tamtej pory 
nie zrobiono niczego.

Dwa tygodnie temu zapytaliśmy wi-
ceburmistrza Jerzego Kaczmarskiego 
o plany związane z tym terenem: - Być 
może przy okazji budowy obwodnicy 
uda się tam coś robić. Z firmą budującą 
drogę można podpisać aneks o wyko-
naniu prac na tym terenie.

Złudzeń nie ma jednak Kazimierz 
Ziemba.

- Budowa tego placu w żaden sposób 
nie będzie związana z obwodnicą. 
Będziemy musieli wystąpić o unijne 
fundusze. Na razie mamy jednak 
kilka ważniejszych spraw – uważa 
burmistrz.

man

Komentarz
Kilka hektarów ugoru w sąsiedz-

twie z centrum miasta to po prostu 
wstyd. „Zrobimy, wystąpimy, wy-
budujemy” – tego typu zwroty od 
kilkunastu lat słyszeli mieszkańcy 
miasta. Tymczasem władza nie napi-
sała nawet wniosku o dotacje z Unii 
Europejskiej. 

Jeśli na popularnym „koplu” przy 
ul. Warszawskiej nie potrafimy zrobić 
inwestycji na miarę XXI wieku, to 
zadbajmy o to, co mamy. Czy wiel-
kim problemem byłoby wyrównanie 
terenu, posadzenie drzew, wytyczenie 
alejek i zbudowanie, choć jednego 
boiska. Przy takim wkładzie za do-
kończenie inwestycji mogłaby się 
zabrać następna władza.

Marcin Nieradka 
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Ani muzeum, ani salki 
To, że 18 tys. miasto nie ma własnego muzeum dziwić nie musi.  Ale 

wstyd, że nie posiada nawet „sali historii”.

Zbliżają się obchody 700-lecia 
uzyskania przez Nowogard praw 
miejskich (31 kwiecień - 3 maj). O 
powstaniu miejsca, gdzie można by 
zapoznać się z historią Nowogar-
du mówi się od kilku lat. Padło już 
nawet kilka propozycji lokalizacji 
historycznej sali. Na tym się jednak 
skończyło, a temat pozostał w próż-
ni. 

„Salę historii” na pewno należy 
zorganizować przy placówce zarzą-
dzanej (bezpośrednio lub pośred-
nio) przez Urząd Gminy. Powinno 
być to przy okazji miejsce repre-
zentacyjne. W naszym mieście jest 
jednak takich niewiele. Pierwsze to 
Biblioteka, a drugie Dom Kultury. 
Według dyrektorów obu instytucji 
żadne nie nadaje się do ulokowania 
sali mówiącej o tradycji miasta re-
gionu.

- Nie mamy wolnych pomieszczeń. 
Jest nawet problem ze składowaniem 
książek. W jedynej sali nadającej się 
na takie przedsięwzięcie organizu-
jemy spotkania. Trochę na niej za-
rabiamy – twierdzi dyr. Biblioteki 
Zofia Pilarz.

Podobne wytłumaczenie ma dyr. 
NDK Mirosława Przybyłek: - Także 
nie mamy takiej sali. Można by to 
zrobić w holu, ale wtedy należy za-
trudnić osobę pilnującą eksponaty.

Najbardziej sensownym pomy-
słem byłoby zbudowanie sali lub 

muzeum w budynku dworca PKP 
lub w pobliskiej, byłej wieży ciśnień. 
Te propozycje padły już niespełna 
dwa lata temu. Ze strony władz pad-
ły wtedy nawet pierwsze deklaracje 
o pozyskaniu terenów i lokali. Co 
dalej?

- Były początkowe rozmowy, ale 
utknęły w miejscu. Z naszej strony 
chęci są cały czas. Teraz piłka należy 
do władz miasta. PKP z chęcią odda 
dworzec i okoliczne działki za umo-
rzenie długów w stosunku do miasta 
– uważa dyr. szczecińskiego PKP 
Mariusz Jankowski.

Co na to burmistrz Kazimierz 
Ziemba?: - Czy to jest najważniejszy 
problem w naszym mieście? Na pew-
no otrzymamy lokal i działki, a wte-
dy zrobimy tam muzeum.

man 

Komentarz
Brak muzeum, czy nawet sali nie 

jest najważniejszym problemem No-
wogardu. Jednak doskonale obrazuje 
on indolencję naszej władzy, ale tak-
że i brak zaangażowania mieszkań-
ców w sprawy miasta. „Kto nie zna 
historii własnego narodu, jest jak 
sierota” – mówiła na lekcjach legen-
da nowogardzkiej oświaty Pani Re-
gina Korościuk. Sierotami w naszym 
mieście są prawie wszyscy, bo niby 
gdzie mają poznać tę historię.

marcin Nieradka
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Roczna odprawa Gminnych OSP

Ach strażakiem być!
W dniu 24 marca br. w sali obrad Ratusza spotkali się przedstawiciele jed-

nostek OSP z naszej Gminy by podsumować rok 2008 i opracować zadania na 
rok bieżący.

Zebranie prowadził Komendant Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych  
Kazimierz Ziemba. Obecni byli także przedstawiciele Państwowej Straży Po-
żarnej – zastępca Komendanta Powiatowego PSP Arkadiusz Skrzypczak i do-
wódca nowogardzkiej jednostki Andrzej Husarz

Swoją relację zacznę…od końca. Ze-
branie odbywało się bowiem w czasie 
gdy centralne media przy okazji tzw. 
„sprawy Pawlaka” w niewybredny spo-
sób zaczynają atakować OSP w ogóle. 
Zapewne wielu krytykantów nie ma 
nawet zielonego pojęcia o czym piszę,  
bo na  druhów ochotników patrzą przez 
pryzmat galowych mundurów, dożyn-
kowych defilad i strażackiej remizy 
jako przybytku zakrapianych zabaw… 
Co gorsza opinia zaczyna ugruntowy-
wać się wśród społeczeństwa.

Pora więc przemówić do Czytelni-
ków przedstawiając fakty. 

OSP już dawno przestało być „po-
spolitym ruszeniem”, które zbierało się 
na sygnał gongu i hasła „gore!” ciągnąc 
za sobą sikawkę. Dzisiaj OSP to bardzo 
ważne ogniwo w Krajowym Systemie 
Ratownictwa – to już nie tylko pożary, 
to wypadki drogowe z ratowaniem lu-
dzi i usuwaniem groźnych substancji, 
to udział w likwidacji skutków klęsk 
żywiołowych. Aby  sprostać takim za-
daniom druh ochotnik musi być do-
brze przygotowany. Przede wszystkim 
musi umieć obsługiwać specjalistyczny 
sprzęt, musi umieć udzielić pierwszej 
pomocy przedmedycznej, musi znać 
zasady obchodzenia się z przeróżnymi 
substancjami szkodliwymi dla zdrowia 
i życia ludzi, powodujących degrada-
cję środowiska naturalnego. Tego nie 
można się nauczyć - ani samemu ani w 
pięć minut. Potrzebne są specjalistycz-
ne szkolenia. To wiąże się z wyjazdami 
i przerwami w pracy. Ilu ludzi stać na 
takie poświęcenie? Ilu pracodawców 
w imię wyższych racji zwalnia straża-
ków na takie zajęcia? Ponieważ ratując 
innych narażają swoje zdrowie i życie 
muszą spełniać określone warunki 
zdrowotne (stąd konieczność badań 
lekarskich), muszą być odpowiednio 
zabezpieczeni (specjalne ubiory i wy-
posażenie), muszą być ubezpieczeni 
– wszystko to kosztuje! Jak widać stra-
żakiem ochotnikiem nie może być ktoś 
z „łapanki” – to musi być człowiek o 
predyspozycjach i cechach charakteru, 
na którym można polegać. Czy taki 
obywatel nie zasługuje na mundur ga-
lowy i szacunek społeczeństwa?

Jest jeszcze jeden aspekt – dzisiejsze 

„zdarzenia” (jak pisze się w kronikach) 
są groźne dla samych strażaków – co 
więc myślą  członkowie najbliższej ro-
dziny gdy ochotnicy wyjeżdżają ? Za-
pewne z wielkim niepokojem czekają 
na szczęśliwy powrót…

O znaczeniu OSP najlepiej świadczy 
system opracowywany i stosowany 
przez zawodowych strażaków – ochot-
nicy traktowani są na równi z zawo-
dowcami. Najczęściej ochotnicy są 
pierwsi na miejscu zdarzenia, bo mają 
najbliżej i na nich się polega – ma się 
pewność, że zrobią swoje. 

Tak patrząc na OSP można podać 
kilka liczb i pomyśleć – dużo to czy 
mało?

W sześciu jednostkach OSP Gminy 
Nowogard jest aktualnie 109 druhów. 
W budżecie Gminnej OSP z ogólnej 
kwoty 217 tysięcy złotych na wydatki 
osobowe przeznaczono w 2008 roku 
kwotę 85 389 zł (wynagrodzenia – ok. 
71 tys., ubezpieczenia - ok.11 tys, fun-
dusz socjalny – 2 700 zł i usługi zdro-
wotne – 650 zł). Gdy podzielimy to 
przez 109 druhów to wyatki na jedną 
osobę wyniosły ok. 800 zł na cały rok. 
W praktyce pieniądze idą na wynagro-
dzenia kierowców mechaników – inni 
pracują i służą społecznie.

Pozostałe wydatki to zakupy sprzętu 
i wyposażenia, remonty remiz, opła-
ty za energię, telefony itp. (dokładne 
rozliczenie za rok 2008 i zamierzenia 
na 2009 rok w następnym wydaniu 
„DN”).

Co nas czeka w tym roku?  Dalsze 
doskonalenie kwalifikacji poprzez ćwi-
czenia na terenie nowogardzkiej stra-
ży, doskonalenie współdziałania z Pań-
stwową Strażą Pożarną  oraz intensyw-
ne treningi, ponieważ w Nowogardzie 
będą miały miejsce dwa dużej rangi 
przedsięwzięcia – 4 maja Powiatowe 
Święto Strażaków i 27 czerwca Powia-
towe Zawody OSP – startują wszystkie 
jednostki OSP z całego powiatu. Jak 
widać ćwiczeń i pracy sporo.

Jako gospodarze druhowie mają 
honor i ambicje zaprezentować się jak 
najlepiej.

Tekst i foto LMM

List i podziękowania…

Zabawa i nauka  
poprzez kontakt z książką 

Jestem mamą trzyletniej Hani, która od ponad roku uczestniczy w zaję-
ciach „Poranki malucha” organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Nowogardzie. Spotkania są prowadzone przez panią Danusię Baran 
oraz panią Ewelinę Piechnik, które uczą dzieci obcowania z książką. Są to 
ciekawe, ogólnorozwojowe zajęcia dla maluszków, które spędzają twórczo 
czas, adaptując się do pracy i zabawy w grupie rówieśników. Jest to także 
pewien rodzaj przygotowania naszych pociech do samodzielnego pójścia do 
przedszkola. Dzieci nawiązują nowe znajomości, przyjaźnie, a mamy mają 
możliwość wymiany spostrzeżeń.  Zajęcia rozpoczynają się od wierszyka „o 
dwóch małych rączkach” (ulubiony wierszyk wszystkich dzieci).

Bajki czytane na głos inspirują maluchy do ciekawych dyskusji, po któ-
rych odbywają się zajęcia artystyczne, związane z tą samą tematyką. 
Są tu także zajęcia sportowe, podczas których dzieci ćwiczą swoją kondycję.  
Prowadzone są pogadanki, których celem jest ukazanie każdemu dziecku 
różnych sytuacji mogących się przydarzyć każdego dnia (np. że od obcych 
ludzi nie można brać cukierków, itd.) oraz sposobów reagowania na nie. 
Dzieci z niecierpliwością czekają na kolejny poranek. Nie poprzestajemy 
jednak tylko na tych zajęciach Każdy z rodziców indywidualnie chodzi z 
dziećmi w ciągu tygodnia kiedy jest otwarta biblioteka. Jest specjalny kącik 
przygotowany dla maluszków. Może także samodzielnie popracować z dzie-
ckiem .  

 „A oto opinia mamy 2-letniego Leo,- Język oraz treść książek zasługuje na 
szczególne podkreślenie. Dzięki nim dzieci uczą się mowy ojczystej, wzbogaca-
ją zasób słownictwa, sposobu wyrażania myśli i uczuć, zdobywają wiele cieka-
wych informacji, które zadziwiają i fascynują. Postaci z opowiadania, książki 
mają wpływ na postępowanie dziecka. Pokazują im wzorce, hierarchie warto-
ści. Książka daje możliwość przeżywania radości, zachwytu, fascynacji, lęku, 
złości i rozczarowania Książka  spośród wielu przedmiotów, jakie nas otaczają, 
jest jedynym, który wprowadza w inny świat - świat tajemnicy fikcji i języka.  
Jeśli dziecko nie chodzi do przedszkola, niezmiernie ważne jest zapewnienie 
mu licznych i różnorodnych kontaktów społecznych. Dotyczy to przede wszyst-
kim jedynaków. Rodzeństwo — towarzystwo do zabawy w domu — rozwią-
zuje, choć nie całkowicie, ten problem.Oprócz dostarczenia dziecku wiedzy o 
świecie (nie wolno tego robić wyłącznie za pomocą telewizora),  trzeba ćwiczyć 
sprawność wzrokową dziecka, proponować mu zabawy słuchowe.” 

Jako mama 3-letniej Hani zdecydowanie polecam innym rodzicom, któ-
rzy jeszcze nie mieli okazji skorzystać z tych zajęć – poranki malucha. 

W imieniu wszystkich rodziców i opiekunów chcielibyśmy podziękować 
Pani Danusi Baran i pani Ewelinie Piechnik za czas który poświęcają naszym 
pociechom.

Renata Kubeczka
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OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków wraz z późniejszymi zmianami 

ogłasza, że taryfy dla Odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych 

na terenie gminy Nowogard wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,50 zł/m3 netto + 7% VAT, 
- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,50 zł/m3 netto + 7% VAT dla Gminy 

rozliczanej za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów, wodę zużytą do 
zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania 
publicznych ulic i terenów zielonych,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego  
7,45 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego  
i 1 wodomierza dodatkowego 10,47 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego  
i 2 wodomierzy dodatkowych 13,49 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 1 wodomierza zainstalo-
wanego w lokalu w budynku wielolokalowym – 3,02 zł/odbiorcę/m-c netto  
+ 7% VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 2 wodomierzy zainstalo-
wanych w lokalu w budynku wielolokalowym – 6,04 zł/odbiorcę/m-c netto  
+ 7% VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość do-
starczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 3 wodomierzy zainstalo-
wanych w lokalu w budynku wielolokalowym – 9,06 zł/odbiorcę/m-c netto  
+ 7% VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,42 zł/odbior-
cę/m-c netto + 7% VAT,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 2,96 zł/m3 netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość od-

prowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,03 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ 7% VAT.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyj-
nych wynoszą:

lp. rodzaj stawki Stawka opłaty w zł
0 1 2

1. Stawka za przyłączenie  
do urządzeń wodociągowych*

270,00 + należny 
podatek VAT

2. Stawka za przyłączenie  
do urządzeń kanalizacyjnych*

270,00 + należny 
podatek VAT

* powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgod-
nie z § 5 ust.  7 Rozporządzenia. Wyżej wymienione stawki nie obejmują ro-
bót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. 
 W przypadku negatywnego odbioru – opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podsta-
wowej.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków prze-
mysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wynoszą:

lp.

Wskaźniki 
określone 

w umowie na 
zbiorowe 

odprowadza-
nie ścieków

Stawka opłaty w zł + należny podatek Vat

Do 20 %*
Powyżej 
20% do 

�0%*

Powyżej 
�0% do 
100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 
6,� do 6,0  
i powyżej 

9,� do 
10,0 **

Poniżej 
6,0 do �,� 
i powyżej 

10,0 do 
10,� **

Poniżej 
�,� do 4,� 
i powyżej 

10,� do 
11,� **

Poniżej 
4,�  

i powyżej 
11,� **

0 1 2 3 4 �

G
rupa I

1. Chlorki
0,10 0,55 1,18 1,36 2. Siarczany

3. pH
G

rupa II

4. BZT5

0,15 1,10 2,36 3,15

5. ChZT
6. Zawiesina

7.

Substancje 
skstrahujące 
się eterem 
naftowym

G
rupa III

8.

Związki 
biogenne:  
azot ogólny, azot 
amonowy, azot 
azotynowy, 
fosfor ogólny

0,31 2,19 4,72 6,30 9.

Metale ciężkie: 
Zn, Cr ogólny, Cr+6, 
Cu, Ni, Pb, As, 
V, Ag

10. Węglowodory 
ropopochodne

11.

Substancje po-
wierzchniowo 
czynne anio-
nowe

12. Siarczki
13. Fenole

G
rupa IV

14.

Substancje szcze-
gólnie szkodliwe 
dla środowiska 
wodnego 
- wymienione 
w załączniku 
Nr 1 do Roz-
porządzenia 
Ministra Środo-
wiska z dnia 24 
lipca 2006 roku w 
sprawie warun-
ków, jakie należy 
spełnić przy 
wprowadzaniu 
ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz 
w sprawie sub-
stancji szczegól-
nie szkodliwych 
dla środowiska 
wodnego (Dz. U. 
z 2006 Nr 137, 
poz. 984) w tym 
Hg. Cd.

6,30 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)
Taryfy obowiązują od 09 kwietnia 2009 roku do 08 kwietnia 2010 roku.

Inwest Dom Sp. z o.o. w Nowogardzie 
posiada do sprzedaży mieszkania 
w nowobudowanych budynkach 
wielorodzinnych we Wrzosowie 

gm. Kamień Pomorski – 2 km od morza w 
kierunku Dziwnówka o pow. od 25 – 53 m kw. Cena 1 m kw – 3800 zł 
brutto. Termin przekazania do użytku – grudzień 2009. Tel. 091 579 26 
42, www. inwestdom.com
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reklama

PH „HL” poszukuje osób chętnych  do pracy 
na stacji paliw  w Nowogardzie w charakterze:

- SPRZEDAWCY
 Szukamy osób, które:
• lubią pracę w handlu, 
• starają się zrozumieć potrzeby klienta,
• są energiczne, kreatywne, komunikatywne i zaangażowane w pracę,
• posiadają wykształcenie min. średnie 
i doświadczenie w handlu oraz obsługują komputer.
Firma gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę.

CV + list motywacyjny ze zdjęciem prosimy  
o przesłanie  pocztą :

PH „HL” , Ul. Cukrowa 28, 71-004 Szczecin
lub e-mail:hl@phhl.pl

Po eliminacjach powiatowych Małego Konkursu  
Recytatorskiego w Goleniowie

Trwa dobra passa  
nowogardzkich recytatorów

Z tarczą wrócili nasi uczestnicy z 
półfinałów konkursu, który odbył 
się w miniony piątek (20 marca) w 
sali teatralnej Goleniowskiego Domu 
Kultury. Jury: Iwona Korab- Kowal-
ska, przewodnicząca, człowiek- insty-
tucja teatru z Wojewódzkiego Domu 
Kultury, Sylwia Witkowska i Marcin 
Gargas- laureaci Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego oraz 
niżej podpisany, wnikliwie oceniało 
prezentację 23. uczestników ze szkół 
podstawowych i gimnazjów na te-
renie powiatu, biorących udział w 
tegorocznym konkursie. W ocenie 
kierowano się kryterium świeżości, 
prostoty i prawdy, przyjmując sta-
nowisko, że recytacja jest odrębną 
dziedziną sztuki, a nie jednym z 
elementów aktorstwa. Istotą teatru 
jest akcja, działanie. Istotą recytacji 
jest opisywanie, narracja. I dlatego 
najważniejsze w recytacji jest, by 
oprzeć się tylko na słowie, na in-
terpretacji i zaniechać wszystkich 
możliwości stwarzania sytuacji na 
scenie. Przypominam te banalne 

prawdy, bo czasami zapominają o 
nich nauczyciele i sami recytatorzy. 
Do eliminacji wojewódzkich, które 
odbędą się 17-19 kwietnia w klubie 
Delta w Szczecin Dąbie zakwalifiko-
wano 4 osoby, zgodnie ze sztywnym 
limitem miejsc. I tak, w kategorii klas 
I-III tytuł laureata otrzymał Jakub 
Kazuba ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Nowogardzie. Mały Kuba ocza-
rował nie tylko jury dojrzałą inter-
pretacją, zwłaszcza wierszem Joanny 
Kulmowej - „Echa śpiące”, subtelnie 
zdobywając delikatną jak mgiełka 
lirykę utworu. Fenomenalnie. Po-
nadto wyróżniono w tym przedziale 
klasowym: Zuzannę Buriak z Prywat-
nej Językowej Szkoły Podstawowej 
„Promyczek” w Goleniowie, Miłosza 
Bienioszka z Zespołu Szkół w Klini-
skach Wielkich i Agatę Staszewską ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Golenio-
wie. W kategorii klas IV-VI laureatem 
został Michał Andrysiak ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. 
Wyróżnienia otrzymali: Laura An-
drysiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie, Magdalena Ling ze 
Szkoły Podstawowej w Komarowie i 
Antonii Szaniawski z Zespołu Szkół 
Publicznych w Mostach. W kategorii 
gimnazja zaszczytny tytuł laureata 
otrzymali Magdalena Sarzyńska z 
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie i 
Beata Krasnodębska z Zespołu Szkół 
Publicznych w Mostach. Wyróżnień 
w tej kategorii nie przyznano. Obiek-
tywnie rzecz biorąc, konkurs został 
profesjonalnie przeprowadzony 
(podziękowania dla wszystkich pra-
cowników GDK, zwłaszcza p. Joanny 
Wojciechowskiej), a wdzięcznym 
ozdobnikiem był występ Marcina 
Gargasa, laureata OKR-u, który 
ciekawie zaprezentował fragment 
prozy W. Myśliwskiego „Kamień na 
kamieniu” oraz laureatów ubiegło-
rocznego konkursu. Wszyscy laure-
aci i wyróżnieni otrzymali nagrody 
książkowe. Niby mała rzecz a cieszy. 
Całość podsumowała Iwona Korab- 
Kowalska przewodnicząca jury: „Ten 
konkurs wychodzi z głębokiej potrzeby 
naszego czytania literatury pięknej, a 
później powstają takie perełki, jakie 

dzisiaj oglądaliśmy. Szkoda, że jest 
nas mało, ale myślę, że wystarczają-
co, aby pielęgnować kulturę słowa i 
języka. Dziękuję ogromnie opiekunom 
i nauczycielom za to, co robicie, że 
chcecie pracować, że znajdujecie na to 
czas. Wszystkim państwu dziękujemy. 
Z roku na rok poziom wykonawców 
staje się coraz lepszy. Myślę, że po 
naszych naradach wybraliśmy pra-
widłowo, a wybrać mogliśmy tylko 4 
osoby do eliminacji wojewódzkiej, bo 
Zachodniopomorskie bardzo nam się 
rozrosło, prawie o połowę. Takie są 
rygory…” A ja myślę, że jeżeli wśród 
nich znalazły się 3 osoby z Nowo-
gardu- jest to jednak jakiś sukces i 
warto się nimi pochwalić. Niemała w 
tym zasługa opiekunów duchowych 
(i nie tylko)- Anety Drążewskiej, na-
uczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Nowogardzie, także instruktora 
teatralnego NDK oraz Elżbiety Tra-
czykowskiej polonistki z Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie. Trzymajmy, 
zatem kciuki za naszych recytatorów 
na eliminacjach wojewódzkich.

M.A.F

 Magdalena Sarzyńska, Michał Andrysiak, Jakub Kazuba
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1.	 Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Nowogardzie,	ul.	Żeromskiego	5,
2.	 Szkoły	Podstawowej	w	Żabowie,
3.	 Przedszkole	Publiczne	nr	4	w	Nowogardzie,	ul.	Kościuszki	3.

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora 
powinni spełniać:

Wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna od-
powiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek  (Dz. U. Nr 89,  
poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

A) W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplo-
mowanym:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pe-
dagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
danym przedszkolu lub szkole;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządza-
nia albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony 
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stano-
wisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku 
nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska 
dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole 
lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną 
ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli 
stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w 
szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem 
do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku 
zawodowego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 
118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępo-
wanie dyscyplinarne;

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne;

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

B) W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie o stanowisko 
dyrektora może ubiegać się również osoba nie posiadająca kwalifikacji 
pedagogicznych jeżeli spełnia następujące warunki:

a) ukończyła studia wyższe magisterskie;
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające 

kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;
d) spełnia wymagania określone w pkt A 2 i A 5-8.
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjo-

nowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szcze-
gólności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela 
lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)  akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia 
- w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdza-
jące posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania 
zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifika-
cyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o 
którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, 
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) 
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Konkursy odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, Plac Wolności 1, mała sala obrad, w dniu 28 maja 2009 roku:

a) godz. 900 Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie;
b) godz. 1100 Szkoła Podstawowa w Żabowie;
c) godz. 1300 Przedszkole Publiczne nr 4 w Nowogardzie.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 

zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ..........................
.......... - nie otwierać”  (nazwa szkoły/placówki) w pokoju nr 10 (II piętro) 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard                    
w terminie do dnia 12 maja 2009 roku, do godz. 1500

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 
Nowogardu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Pani Marlena Marchewka - kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, 

Kultury i Sportu, tel. 091 39 25 464, ul. 3 Maja 6;
Pani Magdalena Pędzik - kierownik Zespołu Ekonomiczno - Admini-

stracyjnego Szkół, tel. 091 39 25 947, ul. 3 Maja 6.
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

BURMISTRZ	NOWOGARDU
ogłasza	konkursy	na	kandydata	 

na	stanowisko	dyrektora

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2004 r.  nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
r.  (Dz.U. z14 września 2004 r. nr 207, poz. 2108) 

BURMISTRZ NOWOGARDU 
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę na okres 10 lat  
części kąpieliska miejskiego 

położonego w obrębie nr 3 m Nowogard 
Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 120/1 i 121 o powierzchni 
1,078 ha wraz z obiektami znajdującymi na jej powierzchni (mapa sta-
nowi załącznik nr 1 do ogłoszenia) – KW nr 30790.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi pra-
wami osób trzecich ani hipotekami.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości 
wynosi 500 zł.

Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca prowadzić 
będzie  działalność gospodarczą polegającą na:

− świadczeniu usług rekreacyjno - sportowych
− wynajmie pokoi w domkach letniskowych,
− wynajmie miejsc na polu biwakowym, 
− wypożyczaniu sprzętu sportowo – rekreacyjnego pływającego i korzystania 

z urządzeń rekreacyjnych, 
− gastronomii i innych zaoferowanych w koncepcji funkcjonowania i zago-

spodarowania nieruchomości
Oferta pisemna powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta jego adres  lub nazwę firmy i adres siedziby;
2. datę sporządzenia oferty;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w 

niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. koncepcję funkcjonowania i zagospodarowania przedmiotu przetargu;
5. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za przedmiot 

dzierżawy;
6. załączony dowód (kopia) wniesienia wadium.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne oraz cudzoziemcy w 

rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli złożą 
ofertę w określonym terminie i miejscu.

Dzierżawcą obiektu zostanie osoba, która przedłoży najkorzystniejszą kon-
cepcję funkcjonowania i zagospodarowania przedmiotu dzierżawy oraz zaoferuje 
miesięczny czynsz dzierżawy nie mniejszy niż cena wywoławcza czynszu

Do ustalonego czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek od towarów 
i usług  VAT w  wysokości 22 %.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie ofert i uiszczenie na rzecz 
wydzierżawiającego w terminie do dnia 14.04.2009 r. do godz. 1400 wadium w 
wysokości 5000 zł. w kasie Urzędu Miejskiego w  Nowogardzie  lub potwierdzo-
nej najpóźniej w tym dniu wpłaty na konto Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard  nr 
61124038841111000042092470.

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat 
dzierżawnych.     W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości 
wypłacone w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

Obiekt kąpieliska miejskiego można oglądać w dniach roboczych w godzinach 
od 10 do 14. Termin w/w wizji w terenie należy uzgodnić z Wydzierżawiającym 
przynajmniej na dzień przed jej przeprowadzeniem. 

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa obiektu ką-
pieliska w Nowogardzie” wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać 
w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1, najpóźniej do 
dnia 14.04.2009 roku do godz. 1400.

Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówieniu warunków 
przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych 
ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności złożonych ofert, przyjęciu wyjaś-
nień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które oferty zostały 
zakwalifikowane do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 17.04.2009 r. o 
godz. 930 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 5 w pokoju nr 108.

Burmistrz Nowogardu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.  

Zawarcie umowy dzierżawnej musi nastąpić przez wygrywającego przetarg w 
terminie 14 dni od dnia przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 5 w pokoju nr 108. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

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

pilnie zatrudni  
na  umowę  o  pracę monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych  
i gazowych 

Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

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

1. Teresa Lewandowska - telefon 091 57 92 639, kom. 691 657 800
2. Teresa Łukomska - telefon 091 57 92 644.
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 Witamy wśród nas...

Syn Anny Has 
ur. 18.03.09 
z Miłogoszczy

Syn Anny Sulima 
ur. 21.03.09 z Bełczna

Jerzy syn Justyny 
Strzyżewskiej 
ur. 21.03.09 
z Golczewa

Córka Alicjii 
Węgrzyniak 
ur. 22.03.09 
z Wierzbięcina

Nikola córka 
Katarzyny Pawlos 
ur. 20.03.09 z Łobza

Oskar syn Katarzyny 
Pawlos ur. 20.03.09 
z Łobza

Córka Joanny 
Dobrowolskiej 
ur. 23.03.09 
z Nowogardu

Syn Małgorzaty 
Bochniak ur. 24.03.09 
z Nowogardu

Syn Agnieszki Bazyl 
ur. 24.03.09 
z Wierzbięcina

W obiektywie Jana korneluka  - rozwizanie foto-zagadki 
z poprzedniego numeru 

Rozwiązanie fotozagadki z poprzedniego numeru. To wnętrze tej wieży ciśnień.
Prawidłowe odpowiedzi nadesłały 2 osoby – Urszula Skowron i Maciek Kowalczyk. 
Otrzymają one darmową prenumeratę „Dziennika” na miesiąc maj br. Gratulujemy!
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Zespół redakcyjny: Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, 
Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. opieka merytoryczna: zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard.  
www.lo1.nowogard.ids.pl; tel. 091-39-20-213

  Jedynka
Liceum	Ogólnokształcące	nr	1	w	Nowogardzie

Niezwykła lekcja
5 marca 2009 roku w I LO w Nowogardzie odbyło się spotkanie z przed-

stawicielami IPN Szczecin. Zajęcia były podzielone na cztery etapy. Ogólny 
cel spotkania to ukazanie młodzieży działania i struktury funkcjonowania 
Tajnych Służb Bezpieczeństwa w latach powojennych. Poszczególne lekcje 
obejmowały pokazy filmów, slajdów oraz pracę ze źródłami.

Dla Radka
W sobotę, 7 marca, młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w akcji cha-

rytatywnej zorganizowanej dla naszego ucznia, Radka. Spotkanie odbyło 
się w Maszewie. Działania naszej młodzieży polegały na zorganizowaniu 
kwesty w szkole oraz na występach artystycznych. Były przedstawienia tea-
tralne, kabaret, skecze oraz piosenki przy akompaniamencie gitary.. Radek, 
ze względu na stan zdrowia potrzebuje wsparcia finansowego, oraz opieki i 
zainteresowania.

„Życie i twórczość Zbigniewa Her-
berta”

Konkurs zorganizowany przez pana 
Michała Sokulskiego, opiekuna Szkol-
nego Multimedialnego Centrum Infor-
macji. Jak wiadomo rok 20008 uchwałą 
Sejmu Rzeczpospolitej został ogłoszony 
Rokiem Herberta. W konkursie udział 
wzięło 23 uczniów, którzy zmagali się z 
trzema zagadnieniami:

- test z materiałów multimedialnych
- czytanie ze zrozumieniem
- interpretacja wiersza
Najlepsze wyniki osiągnęli:
I miejsce - Agata Zimer
II miejsce - Katarzyna Paterowicz
III miejsce - Sylwia Karalus 
Zwycięzcy otrzymali po 100zł oraz 

ocenę celującą       z  j. polskiego.
Turniej szachowy 

Zwycięzcy w eliminacjach szkolnych :
I miejsce - Adam Żywica
II miejsce - Dominik Kulak
III miejsce - Miłosz Baca
Reprezentanci szkoły wzięli udział w 

wojewódzkim turnieju szkół ponadgim-
nazjalnych w Kołobrzegu gdzie  uplaso-
wali się na XIII miejscu w wojewódz-
twie. 
Konkurs matematyczny „Alfik” 

Katarzyna  Skolimowska  z klasy I 
C zajęła drugie miejsce w finale woje-
wódzkim ogólnopolskiiego konkursu 
matematycznego  „Alfik”. Do konkursu 
przygotowywała ją  Pani Karina Surma. 
XVII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu 
Życia

W finale etapu rejonowego pod patro-
nem PCK trzecie miejsce zajęła Katarzy-
na Osajda. W tym samym etapie udział 
wzięła także Edyta Jaworska 
Jesteśmy „Szkołą Przedsiębiorczości” 

Bierzemy udział w różnych konkur-
sach związanych z ekonomią i przed-
siębiorczością. Pod opieką pani Barbary 
Papuszki w Olimpiadzie Finansowej 
wzięło udział 12 osób, był to etap rejono-
wy. Odbył się w październiku ubiegłego 
roku.  W drugim etapie XXII Olimpiady 
Wiedzy Ekonomicznej w styczniu 2009r. 
udział wzięli: Filip Pindral, Maciek Ły-
dziński, Mateusz Żywicki.  

W drugim etapie IX Olimpiady Wie-
dzy o Regionie i Przedsiębiorczości 
wzięli udział: Mateusz Żywicki, Rafał 
Rynkiewicz.

W styczniu 8 zespołów uczniowskich 
rozpoczęło „Szkolną Internetową Grę 
Giełdową”

W marcu Mateusz Żywicki weźmie 
udział w finale  III „Ogólnopolskiego 
Konkursu Bankowego”
 „Rośliny i zwierzęta jezior polskich” 

Etap szkolny wygrały  Katarzyna Ga-
wrysiak i Paulina Gwiazdowska  i zakwa-
lifikowały się do finału wojewódzkiego.

W konkursach i olimpiadach 
w etapach wyższych niż szkolny 
udział wzięło 44 uczniów. Lau-
reatami pierwszych miejsc są: 

- Klasa sportowa oraz uczniowie: 
Gracjan Wnuczyński, Piotr Reginia, 
Dawid Kurek, Dawid Langer, Patryk 
Laskowski (III miejsce w Mistrzo-
stwach o puchar Starosty w piłce 
nożnej halowej).

- Skolimowska Katarzyna z klasy 
I C – II miejsce w ogólnopolskim 
konkursie matematycznym „Alfik”.

- Osajda Katarzyna – II miejsce w 
XVII Olimpiadzie Promocji Zdro-
wego Stylu Życia. 

Mateusz Żywicki  o konkursie  
bankowym:

- Kto zmotywował Cię do wzięcia 
udziału w konkursie?

 Osobą, która zachęciła mnie do 
wzięcia udziału w etapie szkolnym 
była Pani Barbara Papuszka, nauczy-
cielka podstaw przedsiębiorczości.

- Jak przebiegły etapy konkursu?
Konkurs składał się z dwóch eta-

pów. Pierwszy etap szkolny, który 
odbył się 5 stycznia 2009r. był testem 
wielokrotnego wyboru, tylko ja, jako 
jedyny dostałem się do Poznania, 
gdzie 6 marca miał miejsce kolejny 
etap – centralny, na który wybrałem 
się z panią Barbarą Papuszką.

- Jak spędziłeś czas w Poznaniu?
Po konkursie odbyła się impreza 

towarzysząca z poczęstunkiem i dy-
skoteką. Następnego dnia ogłoszono 
wyniki konkursu. Laureaci otrzy-
mali nagrody, a pozostali uczestnicy 
mieli okazję do wzięcia udziału w 
losowaniu trzech nagród.

- Jakie to były nagrody?
Kurs językowy, laptop oraz rocz-

na prenumerata „gazety bankowej”. 
Okazało się, że to ja wygrałem wy-
cieczkę na Cypr z kursem języko-
wym.

- Jaka była Twoja reakcja na wy-
graną?

Początkowo byłem w szoku… Nie 
mogłem uwierzyć, że coś takiego 
mogło mi się przydarzyć, być może 
jest to jedyna okazja w moim życiu 
do zwiedzenia tak pięknego miejsca. 

- W jakich dniach odbędzie się 
wycieczka i jakie atrakcje zostały 
przewidziane?

Kurs będzie trwał od 16 do 23 lipca 
na Cyprze. Niestety nie mogę zabrać 
osoby towarzyszącej. Przewidziane 
są różnego rodzaju wycieczki fakul-
tatywne, oprócz tego czeka mnie 20 
godzin lekcji j. angielskiego 

Dziękujemy za wywiad i z nie-
cierpliwością czekamy na obiecaną 
pocztówkę. 

Wykłady były bardzo interesujące, 
było to rozszerzenie wiedzy, którą 
pozyskaliśmy już na lekcjach historii 
oraz języka polskiego. Zajęcia były 
prowadzone w sposób przystępny 
i ciekawy. Oprócz uczniów szkoły 
średniej na spotkanie zostało rów-
nież zaproszonych piętnastu gim-
nazjalistów w ramach realizowa-

nego przez naszą szkołę programu 
„Jedynka Jedynkom”. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z tej niecodziennej  
lekcji i chcielibyśmy uczestniczyć 
w podobnych przedsięwzięciach w 
przyszłości.

Agata Zimer, Dominik Kulak 
(klasa III b)

I LO - Olimpiady, konkursy, turnieje…
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NierUcHomoŚci

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gryficach, 
tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 ARÓW W 
NOWOGARDZIE LUB W OKOLICACH NOWO-
GARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBRO-
JONĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Dobrej, 
ul. traugutta. cena 80 tys. zł. tel. 091 39 
2� 087.  

• Sprzedam mieszkanie w centrum Nowogar-
du. tel. 69� 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m kw 
przy ul. Zamkowej, częściowo umeblowane, 
cena 225 tys. z możliwością kupna garażu. Tel. 
880 34 17 34.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie przy ul. As-
nyka ok. 60 arów z możliwością przekształcenia 
na budowlaną. Cena do uzgodnienia. Tel. 667 
986 801.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w Nowo-
gardzie, 3 pokojowe, 83 m kw. Tel. 091 39 25 858.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 66.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, bezczynszo-
we. Tel. 784 448 549.

• Wydzierżawię restaurację – tawerna + sklep 
spożywczo-przemysłowy w Dziwnówku na 
sezon 2009. tel. 0601 70 73 63.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 513 
045 346.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 m kw 
po kapitalnym remoncie, cena 90 tys. Tel. 515 
171 584, 507 023 080.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, własnościo-
we, 66 m kw. Tel. 091 39 26 998, 0501 77 50 25.

• Do wynajęcia pomieszczenia chłodnicze i ma-
gazynowe. Tel. 694 484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomieszczenia, naj-
chętniej pod usługi fryzjersko – kosmetyczne. 
Tel. 694 484 480.

• Zdecydowanie kupię teren pod budowę garażu 
na Osiedlu Gryfitów lub garaż samochodowy. 
Tel. 697 516 145 lub 091 39 22 329.

• Do sprzedaży przedsiębiorstwo wyposażone 
w samochody samowyładowcze, ładowarki 
mechaniczne, dźwig 10 tonowy, samochód 
osobowy kombi, plac składowy utwardzo-
ny, ogrodzony, zabudowany. Wiadomość tel. 
697 516 145.

• Sprzedam połowę domu z działką, Nowogard. 
Tel. 604 411 297.

•  Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 40 m 
kw, w Węgorzy, bezczynszowe, 75 tys. zł. tel. 
502 103 432. 

•  Pokój do wynajęcia tel. 72 55 90 955 po 20.00. 

•  Dom w zabudowie bliźniaczej w Błądkowie, 
duży sad i ogród sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie tel. 602 474 266.

• Do wynajęcia plac o pow. 2500 m kw, dobra 
lokalizacja, ul. Boh. Warszawy. Tel. 600 893 163.

• Szukam garażu do wynajęcia na terenie Nowo-
gardu. Tel. 0697 10 84 84.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe z umeb-
lowaną kuchnią, podwyższony standard, ogrze-
wanie co + piec kominkowy, z miejscem parkin-
gowym, minimum 1 rok, od 01.04.09. Tel. 609 
313 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 67,7 m kw. 
Tel. 603 621 686.

• Do wynajęcia lokal magazynowy o pow. 150 m 
kw, Warnkowo 6. Tel. 091 39 21 070.

• Redło k. Nowogardu sprzedam 1 /3 domu, 70 m 
kw, cena 75 tys. Tel. 889 133 882.

• Nowogard – 5 km, działka pod budowę, 2300 
m kw, z ruinami budynku gosp., 52 tys. Tel. 501 
307 666.

• Sprzedam dom na wsi, blisko Nowogardu, 100 
m kw, do remontu, z dużą działką, 110 tys. Tel. 
502 103 432.

• Węgorza k. Nowogardu, mieszkanie 2 pokojowe, 
40 m kw, bezczynszowe, 75 tys. 725 899 426.

• Sprzedam garaż murowany własnościowy, ul. 
Jana Pawła II, Nowogard. Tel. 698 908 275.

• Sprzedam mieszkanie na ul. Leśnej 42 m kw, 
cena 135 tys. - do negocjacji. Tel. 603 423 109.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w Szczecinie 
– centrum na 4 pokojowe lub 2 kawalerki w No-
wogardzie. Tel. 880 132 032.

• Sprzedam działkę siedliskową 4300 m kw, oko-
lice Nowogardu, 16 zł/ m kw. Tel. 603 895 622.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow. 41,7 
m kw na osiedlu Bema, podwyższony standard, 
wspólnota mieszkaniowa. Tel. 888 354 289. 

motoryZacJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. rozrząd, 
klocki i tarcze hamulcowe przód i tył, olej i filtry, 
cena 42100 zł, tel 605 522 340.

• Sprzedam części Mercedes 124 i 190. 667 146 
793.

• Sprzedam Peugeot Boxer Max, rok prod. 1994. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 26 998, 0501 
77 50 25.

• Sprzedam skuter Aprilla Habana 50. Tel. 694 
484 485.

• Sprzedam Ford Escort, 1987 r., benzyna + gaz, 
cena 1300 zł. Tel. 785 457 834.

• Sprzedam Skodę Favorit, 1991 r., poj. 1,3, prze-
bieg 63 tys., cena 1000 zł. Tel. 663 500 501.

• Sprzedam Suzuki GS 450L, 50KM, przebieg 50 
tys., 1981 r., choper. Tel. 663 500 501.

• Sprzedam Opel Frontiera, gaz, skórzana tapi-
cerka, klima, elektryczne szyby, itp. Tel. 0695 
400 600.

• Sprzedam kosiarkę – traktorek „Stiga”. Tel. 0695 
400 600.

• Sprzedam Nissana Micra, 1995 r., poj. 1,0, wypo-
sażenie: immobilizer, airbag, wspomaganie kie-
rownicy, ABS, komplet opon zimowych. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 509 223 266.

• Sprzedam Ford Escort, hatchback, 1996 – 97 r., 
1,4 benzyna, 2 /3 drzwi, cena 3500 zł do uzgod-
nienia. Tel. 605 135 496 po 19.00.

• Sprzedam Golf II, 1996 r. Tel. 607 109 282.

rolNictWo

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmian irga i 
bryza. tel. 79� 29� 643.

• Sprzedam pszenicę jarą i pszenżyto jare, siew-
ne. Tel. 602 267 382, 606 26 18 50.

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 607 289 286, 
091 39 21 070.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• owies siewny, czyszczony, zaprawiany, wor-
kowany sprzedam. tel. �06 012 702.

•  Sprzedam owies i pszenżyto oraz lejek do na-
wozów tel. 603 895 622. 

• Sprzedam siano w kostkach. Tel. 500 75 25 73.

• Sprzedam pszenżyto, jęczmień; kupię gorczycę 
i grykę. Tel. 502 85 35 73.

• Sprzedam pszenicę, pszenżyto i prosiaki. Tel. 
091 39 18 307.

• Sprzedam 5 ha nieużytków rolnych, woda, 
prąd, gaz przy drodze asfaltowej; 5 zł/ m kw. Tel. 
516 344 450.

• Sprzedam jałówki po dobrym pochodzeniu 
matek; jedna szt. - 12 m-cy; druga – 15 m-cy. 
Tel. 605 092 517.

USŁUGi

• malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 2� 969, 069� �18 �81.

• DyWaNoPraNie. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przeprowadzki 
– wnosimy – znosimy. 0604 �16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, tir-y). tel. 0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
tel. 604 373 143.

• czyszczenie uszu za pomocą świecowania. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – oprawa muzycz-
na wesel, zabaw i innych imprez okolicznoś-
ciowych. tel. �03 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 55 
30 10.

• remoNty mieszkań, kompleksowe wykończe-
nia domów. 784 053 493.

•  Wykonam usługi minikoparką – prace ziemne, 
wykopy pod kable, wodę, fundamenty. Tanio, 
fachowo, szybko. Tel. 790 243 575. 

• brUk – liN – układanie kostki brukowej. Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.pl.

• „DUr-DacH” – pokrycia i remonty dachów. 
Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• transport – bUS MAX. 604 963 120.

• miX remoNtoWo – bUDoWlaNy – wszel-
kiego rodzaju remonty. Solidnie, dokładnie, 
tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. tel. 609 71� 839.

• Usługi transportowe, przeprowadzki; wnosze-
nie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, blacha, da-
chówka. Tel. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie budyn-
ków, malowanie zewnętrzne i wewnętrzne, 
glazura i terakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 600 626 268.

• montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 
39 72 �7�, 69� 08� 470.

• tiPSy GratiS HeNNa brWi. 697 408 391.

• Dachy. 604 721 638.

• Docieplenia, remonty, budowy. 604 721 638.

• Usługi remontowo – budowlane: regipsy, płyt-
ki, panele, malowanie, itp. tel. �0� 361 7�3.

• organistka z wieloletnim doświadczeniem 
gra na: ślubach, komuniach, odpustach i 
ceremoniach pogrzebowych. Posiada profe-
sjonalny sprzęt nagłaśniający. kontakt kom. 
694 464 036, tel. 091 39 2� 817; e-mail: hen-
rykabw42@wp.pl, www.fortepresto.pl

• Firma Forte Presto oferuje współpracę w 
zakresie oprawy muzyczno – akustycznej 
imprez różnych. Posiadamy profesjonalny 
sprzęt i oferujemy usługi po cenach konku-
rencyjnych. www.fortepresto.pl

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•  Przywiozę piach, żwir, czarnoziem tel. 660 
497 390. 

•  Usługi ogólnobudowlane docieplenia 30 
zł m kw, dekarstwo od 30zł do 40 zł m kw, 
polbruk 2� zł m kw. 091 39 111 �3 po godz. 
18.00 lub �00 449 904. 

• Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. Tel. 
607 621 257.

• Szpachlowanie, malowanie, panele ścienne, 
podłogowe, podwieszane sufity i ścianki. Tel. 
511 231 102, 506 603 565.

• matematyka – korePetycJe. 20 ZŁ/GoDZ. 
tel. 697 34� 666.

• maloWaNie, taPetoWaNie. 790 818 038.

Praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakiernika sa-
mochodowego na bardzo dobrych warunkach. 
Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-
walent urlopowy, Niemcy, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kosmetycznym 
osobę z doświadczeniem, studentkę szkoły 
kosmetycznej. Tel. 606 402 543.

• Pracownik do prac gospodarczych od marca 
do września 2009 na ośrodku w Dziwnówku. 
tel. 601 70 73 63.

• Potrzebny pan – małżeństwo (nie pijące) do 
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 13

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

Kupię drewno 
tartaczne, 

nadające się  
na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

KURKI NIOSKI
odchowane, powyżej 7 tygodni

pełen program szczepień
SPRZEDAŻ OD 17 MARCA
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13, tel. 091 39 106 66

DORADZTWO PRAWNE
Nowogard, ul. 3 Maja 55

Czynne od pon. do pt. 10 – 16
Sprawy cywilne, karne, administra-
cyjne, z prawa pracy, ubezpieczeń, 

egzekucyjne, komornicze
Tel. 503 61 77 39

ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SPrZeDaŻ cZĘŚci 

NoWycH i UŻyWaNycH

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271

reklama

opieki nad domem i drobnych prac w gospo-
darstwie, okolice Ostrzycy. Tel. 889 133 882.

•  Zatrudnię do sklepu spożywczego tel. 
602 474 266. 

•  Zatrudnię barmankę tel. 693 52 12 11.

• Potrzebny traktorzysta do pomocy w gospo-
darstwie rolnym. Tel. 502 85 35 73.

• apteka w Nowogardzie zatrudni maGiStra 
FarmacJi po stażu. oferujemy ciekawą pra-
cę na atrakcyjnych warunkach oraz liczne 
szkolenia. tel. 69� 87 87 63.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 665 324 710.

• Przyjmę do pracy fachowca budowlańca z pra-
wem jazdy kat. B. Tel. 665 742 156.

iNNe

• Sprzedam Playstation ii, 2 pady, 8 gier, mata 
do tańczenia. Cena 430 zł. Tel. 728 466 914.

• Poszukujemy muzyków do kapeli – emery-
tów lub rencistów. tel. 60� �76 908.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opałowe-
go tel. 091 418 82 68, 603 39 93 46. 

• VaillaNt – części zamienne do pieców ga-
zowych c.o. różne, nowe i używane, pompy, 
czujki nagrzewnice. tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, wi-
szące, ogrzewanie cena 900 zł oraz ogrzewa-
nie + ciepła woda /dwufunkcyjne/ cena 1200 
zł, gwarancja serwisowa. tel. 691 686 772.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, kuchni wi-
szące firmy niemieckiej VaillaNt, wersja 
świeczkowa 4�0 zł mało używane, gwaran-
cja serwisowa. 691 686 772.

• elektryczne przepływowe podgrzewacze 
wody na prąd 380 V, małe gabaryty, moc 
18-21 kW, ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, baru, pubu, cena 1�0 zł. 
790 �40 �20.

• SPrZeDam WyPoSaŻeNie GabiNetU koS-
metycZNeGo. tel. 697 408 391.

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowego i 
manekiny. Tel. 692 683 475.

• Sprzedam Yorki – 2 suczki (6 tyg. i 4 lata). Tel. 
509 389 669, 509 389 624.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Wyprzedaż męskich marynarek i spodni 
za pół ceny na stoisku DUŻe roZmiary w 
sklepie przy banku na ul. bankowej. odzież 
damska również w promocyjnych cenach.

•  Sprzedam tanio cegłę rozbiórkową białą 1000 
szt. i elementy ogrodzeniowe w ramkach 2m x 
1m 5 szt. tel. 660 457 090. 

•  Sprzedam rower wyścigowy tel. �08 301 8�3.

• Sprzedam garnitur komunijny 1,40 cm i buty 
33. Tel. 091 39 23 400, 604 412 320.

• Zespół muzyczny Wesoła Ferajna zwraca się z 
prośbą, jeżeli ktoś z Państwa posiada jeszcze 
stare, drewniane lub blaszane balie z lat 50-tych 
i 60-tych, o wypożyczenie do obrzędu ludowe-
go. Tel. 607 545 909, 605 576 908.

• Sprzedam wózek głęboki TACO, używany, cena 
400 zł do uzgodnienia. Tel. 665 324 710.

• Sprzedam działkę na Ogrodzie nr 4 i namiot. Tel. 
091 39 21 406, 783 403 506.

• Poszukuję dojazdu do Szczecina codziennie na 
7.30. Tel. 601 581 892.
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V Urodzinowy Zlot Harcerzy
W dniach 20-22.03.2009 r. w Nowogardzie odbył się V Urodzinowy Zlot 

Związku Drużyn ZHP w  Nowogardzie. Z tej okazji do naszego grodu przy-
byli również zaproszeni harcerze ze Świdwina, Gryfic, Łobza, Goleniowa, 
którzy ze słonecznym uśmiechem na twarzy uczestniczyli w grze terenowej, 
której tematyka odnosiła się do 700-lecia naszego miasta. 

Powitanie wiosny w SP 2
20 marca młodsze klasy 0 - 3 radośnie i uroczyście powitały wiosnę. Ma-

rzannę - symbol zimy -  ubraną w płócienne szaty i przystrojoną wstążkami, 
wykonały dzieci z  oddz. „0” oraz kl.  II b. Pozostali uczniowie kołatkami, grze-
chotkami oraz kolorowymi ozdobami  przepędzili zimę. Tak przygotowany ko-
lorowy korowód   przemaszerował  ulicami  naszego miasta. 

W pierwszy dzień wiosny po-
żegnaliśmy zimę paląc ekologiczną 
marzannę oraz aktywnie uczestni-
czyliśmy w olimpiadzie sportowej. 
W sobotę wieczorem uczestniczące 
w Zlocie patrole prezentowały przy-
gotowane przed zlotem kilkumi-
nutowe inscenizacje odnoszące się 
do legend i historii naszego miasta. 
Najpiękniejszą marzannę wykonała 
13 Drużyna Wędrownicza z Nowo-
gardu prowadzona przez dh. pwd. 
Aleksandrę Mieleńczuk, zaś wszyst-
kie konkurencje zlotowe wygrała 42 
Gryficka Drużyna Harcerska prowa-
dzona przez dh. Katarzynę Nowak. 
W niedzielę wszyscy z wiosną w ser-
cu zakończyliśmy zlot i już odlicza-

W atmosferze zabawy i okrzyków 
- „Zima - precz”, „Marzanna - precz” 
uczniowie wyrzucili słomianą kukłę 
do... śmietnika (prawda, że ekolo-
gicznie i symbolicznie).

Uczniowie kl. IV - VI na apelu 
zaprezentowali modę wiosenną. 
Wszystkie ciekawe pomysły zostały 
nagrodzone brawami oraz słodycza-
mi.

Diana  Staniszewska w SP 1 
Dzień 20 marca był wyjątkowym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Nowogardzie, gdzie zorganizowano Pierwszy Dzień Wiosny.  W programie 
przewidziano wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas 
0-III pod nazwą „Podobizna Wiosny”, liczne konkursy m.in. na najlepsze 
przebranie wiosenne. 

W ramach ogólnopolskiej akcji 
„Jem Kolorowo” podsumowano 
kilkumiesięczne zmagania uczniów 
szkoły  w konkursie na „Najładniej-
szą roślinę użytkową”. Nie zabrakło 
również zmagań natury sportowej. 
Dla klas IV-VI przewidziano Turniej 
unihokeja, zaś dla najmłodszych wy-
ścigi rzędów.

Finałem dnia był Turniej Tańca 
dla klas IV-VI. W loży Jury zasiad-
ła Diana Sasza Staniszewska - Fina-
listka I edycji programu You Can 
Dance, studentka Broadway Dan-
ce Center w Nowym Jorku. Diana 
osobiście wręczyła nagrodę główną 
ufundowaną przez Marcina Du-

brownika menagera grupy. Turniej 
uświetnił  również pokaz taneczny  
grupy TOP TOYS, gorąco przyjęty 
przez uczniów i tłumy nowogardz-
kiej młodzieży. Zrobił on na licznie 
zgromadzonych widzach nieocenio-
ne wrażenie artystyczne. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje ilość tancerzy, 
jaka odwiedziła szkołę, zwiększając 
efektowność występu. Po występie 
tancerze rozdawali autografy i byli 
wręcz rozchwytywani do wspólnych 
zdjęć. 

Poza Dianą mogliśmy zobaczyć 
również  innych doświadczonych 
tancerzy (Izę Bagińską - Bagieta, 
Klaudię Koruba - Jadzia, Marci-

na Konopackiego – Cinek, Paulinę 
Bagińską – B`Girl – Tiger, Gosię 
Nidzgorską – B`Girl – Pershing 
oraz chłopaki z D.M.C. - Breakin) 
z wieloma osiągnięciami międzyna-
rodowymi na imprezach takich jak 
Hip Hop Days in Bremen - Mistrzo-
stwa Świata, Juste Debout - Francja, 
Ghetto Soul - Niemcy i inne.  

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz uczniowie szkoły serdecznie 
dziękują tancerzom grupy TOP-
TOYS oraz ich menagerowi Marci-
nowi Dubrownikowi za wspaniały 
pokaz profesjonalnego tańca i z nie-
cierpliwością czekają  na ich powrót 
z kolejnym występem w murach 
SP1.

my dni do następnego spotkania. W 
ten oto sposób harcerze zapocząt-
kowali obchody 700-lecia nadania 
praw miejskich.

trop.dh Agnieszka Zachciał
P.S.
Harcerze serdecznie dziękują 

sponsorom i przyjaciołom, którzy 
przyczynili się do organizacji Zlotu: 

Panu Burmistrzowi Kazimierzowi 
Ziembie, Panu Ryszardowi Sobie-
ralskiemu, Panu Markowi Szymań-
skiemu, Panu Leszkowi Beceli, Panu 
Wiesławowi Żelek z Kamienia Po-
morskiego, panu Piotrowi Balejko 
oraz Stanisławowi Saniuk - komen-
dantowi Policji w Nowogardzie za 
pomoc w zabezpieczeniu trasy.
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Sprzedam 4 działki 
budowlane 

w Warnkowie po 2000 m kw każda 
- cena 45zł/mkw oraz działke rolną 

o pow. 1.13ha - cena 13zl/mkw. 

Kontakt 506 150 329

Rodzice szóstoklasistów!
TRWAJĄ ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 

GIMNAZJUM NR 2 W NOWOGARDZIE 
NA ROK SZKOLNY 2009/2010.

PODANIA MOŻNA SKŁADAĆ 
DO 16 KWIETNIA 2009 ROKU 

W SEKRETARIACIE SZKOŁY 
PRZY UL. BOH. WARSZAWY 78, 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7. 30 – 15. 00.
FORMULARZ PODANIA DO POBRANIA W SEKRETARIACIE 

I ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsonowogard.edu.pl)

   Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

„Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Cisy” w Nowogardzie ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

O G Ł A S Z A
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja , położenie:     Nowogard  ul. 15 Lutego 12d - IV piętro  
Kategoria lokalu:             M-2 (1 pokój) o  powierzchni użytkowej – 36,00m2 
 Rodzaj ogrzewania lokalu: etażowe (indywidualne gazowe)
Cena wywoławcza:  72.432,00zł                     
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium  w wysokości: 1.000,00zł  w kasie Spółdzielni najpóźniej  

do dn. 1.04.2009 do godz. 9.30
2. Złożenie pisemnej oferty przetargowej w biurze Spółdzielni,  w terminie do 

dnia  01 kwietnia 2009r. do  godz.   9.30, którą  należy złożyć  w zamkniętej kopercie 
z napisem „przetarg  w dniu 01.04.2009r.  Oferta  winna zawierać: : imię i nazwi-
sko  oferenta ,adres ,nr telefonu oraz oferowaną cenę. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 kwietnia 2009r. o godz.  10.00
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do:
1. uiszczenia  w dniu przetargu  50% zaoferowanej kwoty  w kasie Spółdzielni  
    (Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.)
2. uiszczenia pozostałej kwoty 50%  w terminie do dnia 16.04.2009r.oraz przy-

stąpienia do zawarcia umowy notarialnej, w terminie określonym przez Zarząd 
Spółdzielni.

W przypadku, gdy  wygrywający  przetarg  uchyli się od zawarcia umowy nota-
rialnej, o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu,  wpłaconego 
wadium nie zwraca się.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu  przetar-
gu  lub w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu.

Oględziny lokalu w terminie  uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy 
jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze SM „Cisy” lub telefonicznie po nr 
tel. 091 3925261 lub kom. 697 104 578.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub kon-
tynuowany w formie przetargu ustnego.”

Akademia Europejska
w Kulicach

poszukuje SEKRETARKI 
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty prosimy kierować 
na adres Akademii:

Nowogard, Kulice 24

kUrki NioSki
odchowane powyżej 8 tygodni

pełen program szczepień
Już w sprzedaży

Gospodarstwo Drobiarskie Żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” 
zaprasza przedstawicieli szkół i placówek oświaty oraz 

przedstawicieli III sektora na szkolenie 
„Praktyczne zasady pozyskiwania, wdrażania 

i rozliczania funduszy z EFS” 
Szkolenie ma charakter warsztatowy – pokażemy Państwu krok  
po kroku jak zbudować projekt podlegający dofinansowaniu, jak 
przygotować aplikację, powiemy, co dalej po uzyskaniu dotacji. 

Termin szkolenia: 14 – 18 kwietnia 2009 r. 
Szczegóły znajdziecie państwo na stronie www.awis.org.pl, lub 

otrzymacie wysyłając zapytanie na adres email: awis@awis.org.pl  
Serdecznie zapraszamy 

Zarząd Stowarzyszenia AWIS

Myjnia mech. z gąbkami, które nie rysują a 
polerują lakier; Myjnia ręczna – mycie ręcz-
ne, - mycie bezdotykowe; Warsztat – diag-
nostyka podwozia z wydrukiem wartości 
urządzeniem Beissbarth ML 4000, 8 senso-
rów, - analiza spalin; Naprawa – zawieszeń 
i ukł. jezdnego, - układu wydechowego, - 
oświetlenia, - wym. sprzęgła; - wym. olejów i 
płynów; Inne naprawy. Czynne 8.00 – 16.00. 
Zapraszamy. Ul. Armii Krajowej 46.

Firma  
,,KSM Trading” 
Giełda Maszyn 
   ul.Nadtorowa14C,Nowogard 

poszukuje  
kierowcy

Wymagane: prawo jazdy kat.CE, 
dyspozycyjność, mile widziana 
znajomośc języka angielskiego 

lub niemieckiego.

biUro NierUcHomoŚci 
podejmie współpracę w zakresie 

obsługi rynku nieruchomości 
na terenie 

Nowogardu i okolic 
biuro@m2.stargard.pl

Sprzedam  
drewno 

opałowe i kominkowe. 
Tel. 507 157 409

Sprzedam drzewo
 – topolówka 

na opał w klockach
Transport na Nowogard – gratis

Przyczepa ciągnikowa – 5 kubików

Tel. 508 444 914

Uroki kapitalizmu
Radosne, akordeonowe dźwięki było słychać na 

100, a może i więcej metrów. Pewnie ktoś puścił z 
magnetofonu – pomyślałem. Z zaciekawieniem szed-
łem za głosem muzyki. I co? Przed ratuszem siedział 
starszy pan, grający na akordeonie. Ludzie z chęcią 
wspomagali go finansowo. W rozmowie dowiedzia-
łem się, że uliczny muzyk przyjechał aż ze Słupska. 
– „Ja nie żebrzę. Po prostu tak zarabiam. Sprawia mi 
to przyjemność” – stwierdził. 

Super. To jest właśnie urok kapitalizmu. Lepiej za-
rabiać w taki sposób niż żerować na opiece, czy po-

bierać zasiłki. Człowiek szczęśliwy i zadowolony. A na zasiłku by pewnie narzekał. 
Bo każda zapomoga jest za mała. Nawet milion. man
reklama
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

30.03. br. godz. 16.00

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  11

SZcZĘŚliWy ŁoWca
Łowił sobie Szczupak
Nie tracił ni chwili,
Ani się obejrzał
Jak jego złowili!!!
Oto jak się sprawdza
Prastara maksyma:
Złapał Kozak Tatarzyna,
A ten go za łeb trzyma!

JeSt NaS DWÓcH, co...
My należymy do pokoleń,
Które liznęły tylko szkoleń,
Stąd zmarnowana młodość – 
Cóż,
Prawda aż nadto oczywista:
W końcu 
„Inżynier ludzkich dusz”
To nie to, co kabarecista.
Na domiar złego jest nas dwóch,
A kasa bu bu.
Tylko jedna.
Ta myśl nam młode czoła chmurzy,
Bo nas jest dwóch. Zawsze i wszędzie. 
Do tego –
Dwóch aniołów stróży.
Dość się wyciągnąć na kanapie,
Pech - jeden spać chce,
Drugi – już chrapie.
Jeden z nas wzięcie ma u kobiet,
A drugi korzysta z jego pobied.
Gdy od lutego aż po styczeń,
Czas bezustannych trwa rozliczeń.
Do tego jeszcze 
Setki osób pytają:
- Jak wy to robice?
- Rządzicie razem?...
- W jaki sposób?
Jak?
Państwo widzą:
ZNAKOMICIE.

PrZeStroGa
Nie lekceważ, lwie,
Mocy tkwiącej w pchle.

Rozwiązania krzyówki nr 10 – WIOSENNA 
RÓWNONOC – nadesłali:

Szczepan Falaciński, Jerzy Siedlecki, Andrzej 
Włodek, Bogumiła Urtnowska, Zbigniew Szere-
meta, Krystyna Tretiak, Zdzisława Chorążyczew-
ska, Janina Grudzińska, Bogumiła Czupryńska, 
Halina Stefańska, Urszula Skowron, Barbara Bar-
tosik, Pelagia Feliksiak, Józef Górzyński, Włady-
sław Kubisz, Mirosława Rutkowska, Halina Szwal, 

Agnieszka Skowrońska, Krzysztof Kępa, Adam 
Stefański.

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Mirosława Rutkowska,
- Halina Stefańska,
- Szczepan Falaciński. 

Gratulujemy! 
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWÓZ oSÓb - romaN biŃcZyk - linia regularna
tel. 0607 310 �91 

oD PoNieDZiaŁkU Do PiątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

NOWOGARD 19.03.2009.
oFerty Pracy 

PUP GoleNiÓW, Filia NoWoGarD
1. Elektromonter
2. ślusarz-spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Spawacz.
5.Kosmetyczka
6.Sprzedawca         

 oFerty Pracy Z reJoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo Wlk.)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Pracownik pomocniczy produkcji 
(Niemcy)  
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk, recepcjonista, 
technolog żywienia, szef kuchni, pom.
kuchenna (nad morzem i na Mazurach, 
zakwaterowanie) 
9. Fryzjer damski (Goleniów)
10.Elektryk (Warszawa)
11.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Komańcza)
12.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Osławica)
13.Kucharz(Międzywodzie0
14.Pomoc kuchenna(Międzywodzie) 

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 tel. �02026999, 091392692�, po godz. 18.00 - �01 140 0��

trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWÓZ oSÓb • m.Fedeńczak • kom. 606 148 3�3
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Czy Nowogard 
chce pięściarstwa?

Znany bokserski trener chce organizować w naszym mieście szkółkę dla 
dzieci i młodzieży. 

Chodzi o Zygmunta Wołyńskiego, 
który wyszedł z inicjatywą organi-
zacji szkółek bokserskich w całym 
regionie. Przedsięwzięcie znalazło 
uznanie u marszałka województwa 
Marcina Zydorowicza, który na 
funkcjonowanie klubików przezna-
czył kilkadziesiąt tys. zł. Pierwszy 
powstał w Goleniowie przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Drugi 
może powstać u nas. Pod warun-
kiem, że znajdzie się sala i chętni do 
treningów.

- Nie znam Nowogardu. Szukam 
szkoły chętnej do współpracy. Liczę 
na odzew, zainteresowanie młodych 
ludzi, chęć i zgodę ich rodziców. Treno-

wać mogą dzieci od 10 lat. Oczywiście, 
od razu nikt nie każe im się bić. Przez 
pierwsze lata treningi będą ogólnoroz-
wojowe. Dopiero później wchodzimy w 
szczegóły – mówi trener Wołyński.

Zebranie organizacyjne ma odbyć 
się 27 maja. Jedynym kosztem, jaki 
mają ponosić rodzice będzie opłace-
nie badań lekarskich w przychodni 
sportowej. 

Wołyński w pięściarstwie pracuje 
już ponad 40 lat. Najpierw boksował, 
a później trenował m.in w Gliwicach i 
we Wrocławiu. W najlepszym okresie 
współpracował także z kadrą narodo-
wą. Kilkanaście lat temu zamieszkał 
w Czarnogłowiu (miejscowość koło 
Stepnicy), gdzie zorganizował i pro-
wadził klub bokserski Promyk. 

Dużym osiągnięciem Wołyńskiego 
była organizacja międzynarodowego 
turnieju w Stepnicy. W czerwcu, 
zeszłego roku walki młodzieżowców 
na otwartym ringu obejrzało kilka 
tysięcy widzów. Wśród nich był także 
były mistrz świata w kat. półciężkiej 
Dariusz Michalczewski. Popularny 
„Tiger” to dobry znajomy Wołyń-
skiego, który wspiera jego działania 
na rzecz rozwoju pięściarstwa.

man

Apel!!!
Szkołę chętną do założenia bokserskiej szkółki prosimy o kontakt z redakcją. 

Zajęć dla dzieci i młodzieży nigdy nie za wiele. Dla wielu pięściarstwo kojarzy 
się z uliczną bitką. Nic z tych rzeczy. Pięściarz to nie psi bokser, który tylko 
czeka, by ugryźć. To człowiek uprawiający sport ze ściśle określonymi zasada-
mi. Sport wywodzący się z kanonu olimpijskich dyscyplin starożytnych. Jest 
dyscypliną resocjalizacyjną, najlepszą dla „trudnej” młodzieży. Nikogo nie 
trzeba przecież przekonywać, że lepiej, gdy młodzi wyżywają się na workach 
niż na ludziach. Gdyby nie boks to Andrzej Gołota, Darek Michalczewski, 
czy Tomek Adamek nigdy nie wyszliby na ludzi. 

Wspaniale byłoby gdyby gmina chciała wspomóc klubik kilkoma tysiącami 
z własnego budżetu. Najpierw klub będzie musiał jednak udowodnić, że na 
takie wsparcie zasługuje. 

Marcin Nieradka

Turniej Piłki Siatkowej
Wiejskie Kluby Sportowe zapraszają sympatyków siatkówki na 

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej .
W turnieju zagrają 3 najlepsze zespoły Ligi WKS oraz 3 czołowe zespoły 

Amatorskiej Ligi Gminy Osina.
Zawody odbędą się w hali sportowej ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy, w 

niedzielę 29 marca. Początek o godzinie 10.00
Andrzej Kania

Zaproszenie na mecz
W najbliższą sobotę  o 14.30 odbędzie się mecz 16 kolejki Ligi Okrego-

wej, w którym Pomorzanin Nowogard na swoim  boisku będzie podejmował 
dwunastą drużynę ligi Mewę Resko, która w ostatniej kolejce zremisowała 
z silną Pogonią II Szczecin 1:1. Natomiast nasi zawodnicy są rządni kolej-
nego zwycięstwa po wysokim wyniku z Masovią Maszewo 4:1.W pierwszej 
kolejce rundy jesiennej Mewa pokonała Pomorzanin na własnym terenie 
1:0, więc tym  bardziej podopieczni Gumiennego będą chcieli aby komplet 
punktów został w Nowogardzie.

Bezczynnie siedzieć w domu? Weź rodzine i przyjdź na mecz. Zobaczysz 
świetne widowisko w wykonaniu naszego  zespołu.

Juniorzy Pomorzanina
Pomorzanin: Frąckowiak(80’Łuczak)-Grzejszczak, Fijałkowski,Piotrowicz, 

Skowroński-Ogiewa(46’Kubicki),Pozierak,Kasprzyk(70’Bajerski),Langner, 
Antonyk(75’Jeziorski)-Gaik(65’Mendyk) 

Bramki: Antonyk,Langner,Kasprzyk,Jeziorski x2,Kubicki,Fijałkowski. 

Sobotni  mecz drużyn juniorskich 
Nowogardzkiego Pomorzanina i 
Masovii należał do jednostronnego 
widowiska.  Pomorzanin przeważał 
przez cały mecz o czym świadczy 
wynik.  Gospodarze pomimo braku 
kilku podstawowych zawodników 
udowodnili, że nie przypadkiem 
znajdują się na czele rozgrywek 
juniorskich. Pierwsza bramka dla 
Nowogardzian padła w 20 minucie, 
strzał Langnera obronił goalkeeper 
gości lecz do piłki dopadł Antonyk 
i strzałem do pustej bramki umieścił 
ją w siatce. 5 minut później stoper 
Masovii wdał się w niepotrzebny 
drybling z Langnerem, zwycięsko 
wyszedł z niego ten drugi i znalazł 

się w pozycji  sam na sam z bramka-
rzem i po jego minięciu strzałem do 
pustej bramki podwyższył wynik na 
2:0. Goście w pierwszej połowie nie 
zdołali wypracować sobie klarownej 
sytuacji do zdobycia gola, ograniczali 
się tylko do nielicznych kontrataków. 
Druga połowa spotkania rozpoczęła 
się od kolejnych ataków gospodarzy, 
na bramkę Masovii uderzali kolejno 
Kasprzyk, Gaik i Antonyk lecz żaden 
z nich nie potrafił pokonać bramka-
rza przyjezdnych. Lecz przysłowie 
„Co się odwlecze to nie uciecze” 
sprawdziło się po raz kolejny.  W 58 
minucie w zamieszaniu w polu kar-
nym najprzytomniej zachował się 
kapitan gospodarzy Kasprzyk, któ-

ry mocnym strzałem zdobył 
trzecią bramkę dla swoje-
go zespołu.  W 74 minucie 
spotkania efektowny rajd 
lewą stroną przeprowadził 
wprowadzony w drugiej 
części gry Jeziorski i strza-
łem w krótki róg bramki 
podwyższył wynik na 4:0. 
5 minut później Bajerski 
zagrywa futbolówkę do 
Kubickiego a ten mocnym 
strzałem z pierwszej piłki 
umieszcza ją w bramce. W 
83 minucie piłkę wzdłuż 
bramki gości zagrywa 
Kubicki, dopada  do niej 
Jeziorski i zdobywa swoją 
drugą bramkę w tym spot-
kaniu. W ostatniej minu-
cie spotkania po dośrod-
kowaniu Pozieraka z rzutu 
rożnego piłkę głową do 
siatki kieruje Fijałkowski 
i tym samym ustala wynik 
na 7:0 dla gospodarzy.

K. Kubicka
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

30 marca 2009 r. godz. 16.30

akUmUlatory
ul. boh. Warszawy 103 • NoWoGarD

www.autopart.pl

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

tel. �0� 2�8 006, 091 38 �1 396

ZakŁaD 
oGÓlNobUDoWlaNy

Domy GaraŻe Wiaty...

kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl
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Burmistrz
rezygnuje?
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Skandal w Osowie. Niemiecka 
firma składuje tam niedozwolone 
odpady i nawozi nimi pola. Urzęd-
nicy nie reagują.

Proceder zaczął się już latem ze-
szłego roku. Przedsiębiorstwo rolni-
cze  posiadające pola wokół wioski 
nawoziło je dziwnym specyfikiem. 
„Nawóz” składowany jest przy drodze 
dojazdowej do wsi, w pobliżu wiaty 

– pozostałości po byłej szkółce drzew 
owocowych PGR. Gdy przygrzeje 
słońce smród czuć nie tylko w Oso-
wie, ale i najbliższej okolicy.

- Śmierdzi niesamowicie. Zeszłego 
lata nie można było wystać na pobli-
skim przystanku – mówi mieszkaniec 
Osowa. 

Jakby tego było mało w pobliżu 
składowiska znajduje się studnia 

głębinowa. Niedaleko jest także stary 
zbiornik retencyjny. Widać, że część 
nawozu była tam kiedyś wylewana.

- Co będzie, gdy jakieś bakterie dotrą 
do studni głębinowej? W pobliskim 
Słajsinie i Bieńczycach ujęcia wody są 
już skażone i czerpie się ją z Osowa. 
Brakuje tylko zakazić nasze ujęcia 
– twierdzi mieszkaniec wsi.

Jak udało nam się ustalić tajemniczy 

specyfik, to odpady ze szczecińskiego 
browaru. Składowanie go i nawożenie 
nim pól w Polsce jest zabronione.

Nasi czytelny zgłaszali problem w 
Wydziale Ochrony Środowiska już w 
zeszłym roku. Urzędnicy nie stwier-
dzili żadnych nieprawidłowości. 
- Niech pan idzie do telewizji – takie 
zdanie usłyszał od urzędnika inny 
mieszkaniec Osowa. 

Foto. Marcin Nieradka
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Informacje 
Straży Pożarnej

Kronika policyjna 
27 marca godz. 22.55 Nowogard, 

ul. 3 Maja
Zatrzymano kierującego Hondą 

Civic nietrzeźwego Janusza P. , który 
miał 0,95 promila alkoholu we krwi.

28 marca godz. 11.45 Słajsino
Zgłoszono odnalezienie zwłok 

mieszkańca Słajsina. Mężczyzna 
popełnił samobójstwo przez powie-
szenie. Policja wykluczyła udział 
osób trzecich.

28 marca godz. 14.56 Nowogard  
- stadion

Grupa pseudokibiców podczas me-
czu wtargnęła na boisko. Jedna osoba 
została zatrzymana i przesłuchana 

w charakterze sprawcy zakłócenia 
porządku publicznego. Więcej na 
stronie sportowej.

29 marca godz. 5.55 Nowogard 
Pl. Wolności

Zatrzymano kierującego Fordem 
Escortem Andrzeja P., który miał 1,81 
promila alkoholu we krwi.

 29 marca godz. 14.10 Nowogard 
700 – lecia

Zatrzymano nietrzeźwego rowe-
rzystę Adama P., który pobił tygo-
dniowy rekord zawartości alkoholu w 
organizmie  - 2,92 promila alkoholu 
we krwi.

24 marca godz. 18.17 Nowogard 
Woj. Polskiego

Pożar sadzy w kominie.
27 marca godz. 16.37 trasa Redło 

– Jenikowo
OSP Redło usuwała zwalone na 

drogę drzewo.

29 marca godz. 20.46 Kulice
 OSP Osowo i JRG Nowogard gasiły 

pożar składu używanych opon. Trud-
ny do ugaszenia pożar spowodował 
duże zadymienie okolicy.

Woda jednak 
drożeje!

Zaproponowane przez PUWiS nowe, podwyższone ceny za dostarcze-
nie wody i odprowadzenie ścieków i tak wejdą w życie. 

Od 9 kwietnia mieszkańcy gminy Nowogard za 1 m sześcienny wody pła-
cić będą 2,50 zł netto, plus opłaty abonamentowe. W zależności od ilości wo-
domierzy wysokość tych opłat będzie wynosić od 2,50 zł do 13,49 zł netto. 
Nowa taryfa za metr sześcienny odprowadzonych ścieków wzrośnie do 2,96 
zł netto, a opłata abonamentowa wynosić będzie 5,03 z netto. 

Przyczyną podwyżek jest brak jakiejkolwiek decyzji Rady Miasta. Na 
ostatniej sesji Rada Miasta nie zatwierdziła stawek proponowanych przez 
PUWiS. Nie odrzuciła także propozycji nowogardzkiej firmy. Automa-
tycznie wejście nowych stawek reguluje więc sejmowa ustawa o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. 

Obecne stawki za wodę (1 m sześcienny kosztuje 2,07 zł netto, plus opłaty 
abonamentowe od 3,82 zł do 16,22 zł) i odprowadzane ścieki (1 metr sześ-
cienny kosztuje2,46 zł, plus opłata abonamentowa 4,63 zł). 

Za podwyższeniem stawek głosowali tylko radni Jan Mularczyk i Andrzej 
Wasiak – obaj pracownicy PUWiS. 

man

ZUK - Zakład Udający 
Komunalny

Przy nowogardzkich śmietnikach 
od kilku miesięcy leżą zwały śmieci. 
Dlaczego nikt ich nie sprząta? 

Przeprowadziliśmy eksperyment. 
Przy jednym ze śmietników położyli-
śmy pustą butelkę. Nikt nie sprzątnął 
jej przez kilka tygodni. Także większe 
odpady mogą leżeć kilka cm dalej, a 
pracownicy ZUK nie pofatygują się 
o wrzucenie ich do swojej „śmie-
ciarki”. 

Dlaczego? Bo nie przewiduje tego 
umowa z miastem. Dokument zo-
bowiązuje ZUK do bardzo niewielu 
działań. Pracownicy „komunalki” 
muszą jedynie: opróżniać kosze, raz 
w tygodniu sprzątać chodniki i drogi, 
dwa razy w tygodniu sprzątać przy-
stanki autobusowe. Za to wszystko 
gmina płaci ZUK 306 tys. rocznie.

A co jeśli śmieci znajdują się poza 
terenami określonymi przez umo-

wę, (chodzi np. o dzikie wysypiska 
śmieci)?

- Wtedy musimy sporządzać z ZUK 
oddzielne umowy zlecenie. Wiadomo, 
że wszystkich wysypisk nie zlikwidu-
jemy - twierdzi Tadeusz Fiejdasz, 
kierownik Wydziału  w UM.

ZUK i gmina nie odpowiadają 
także za utrzymanie czystości na 
terenach należących do spółdzielni i 
wspólnot mieszkaniowych. 

- Jeśli śmieci leżą przy śmietniku, 
to już sprawa spółdzielni. To ona po-
winna podpisywać umowy z ZUK na 
sprzątanie takich odpadów – uważa 
Fiejdasz. 

man
Komentarz 
306 tys. zł rocznie dla firmy opróż-

niającej pojemniki. Nic, tylko pogra-
tulować naszym władzom umiejęt-
ności negocjacyjnych w zawieraniu 

umów. Jak wyrzucę 
butelkę na chod-
niku gminnym to 
ZUK ją sprzątnie, 
a jak wiatr zwieje 
ją w pobliże śmiet-
nika, który stoi na 
terenie spółdzielni, 
to poczeka tam do 
rozkładu. Nic, tylko 
pogratulować po-
mysłu na czystość 
w mieście.

Marcin Nieradka

Nieudany włam  
do budynku II LO

Do włamania doszło w nocy z 24 
na 25 marca. Sprawcy wybili szy-
bę w oknie holu szkoły a następnie 
dostali się do pomieszczenia biblio-
teki skąd ukradli 5 monitorów i 2 
komputery. Około godziny 16.00 
następnego dnia, Policjanci z Komi-
sariatu w Nowogardzie zatrzymali 
podejrzanych o włamanie do szkoły 
i kradzież komputerów. Skradzione 
mienie zostało odzyskane w całości. 
Podejrzanym grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 10.

Podejrzanymi okazali się miesz-
kańcy Nowogardu Piotr R. lat 27 i 

Norbert Ż. lat 38. Przedstawiono 
im zarzuty dokonania włamania i 
kradzieży. Prokuratura Rejonowa 
w Goleniowie w stosunku do Nor-
berta Ż. zastosowała środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru policji. 
Policjanci odzyskali wszystkie skra-
dzione rzeczy, które niebawem trafią 
do właściciela. Robertowi Ż, posta-
wiono także zarzut wymuszenia roz-
bójniczego, na osobie mieszkańca 
Nowogardu.

Ewa Dziwisz

Powtórka z Grudnia - zaproszenie
Chcesz przypomnieć sobie czasy, w których Polacy przelewali krew 

walcząc o wolność? Przyjdź w czwartek do Biblioteki Miejskiej.
O godz. 17 otwarta zostanie wystawa „Zbuntowane miasto – szczeciński 

Grudzień 70 – Styczeń 71”. Ekspozycja przygotowana przez szczeciński In-
stytut Pamięci Narodowej przedstawia najbardziej dramatyczne wydarzenia 
z historii Szczecina. Fotografie nie były dotychczas nigdzie publikowane. Co 
ciekawe, w większości wykonali je funkcjonariusze bezpieki. Wystawa będzie 
cennym źródłem wiedzy dla osób zdających maturę z historii lub WOS-u. 
Przypomnijmy, że podczas „Wydarzeń Grudniowych” w Szczecinie funkcjo-
nariusze komunistycznego aparatu PRL zabili 16 osób.  man
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Co nam odpowiedział kierownik 
Wydziału Urzędu Miejskiego Tade-
usz Fiejdasz?

- Przedsiębiorca wystąpił niedawno 
do starosty o pozwolenie na składowa-
nie odpadów z browaru i nawożenie 
nimi swoich ziem. Starostwa poprosił 
nas o opinię w tej sprawie – twierdzi 
nowogardzki urzędnik. 

Jaka ona będzie? 
- Tego jeszcze nie wiem. Muszę 

wysłać do Osowa pracowników, by 
zbadali skalę problemu – uważa 
Fiejdasz. 

Problem odpadów i smrodu poru-
szany był na jednej z ostatnich sesji 
Rady Miasta. Burmistrz Kazimierz 
Ziemba bronił niemieckiego dzier-
żawcę ziem. 

- Dlaczego się go czepiacie? – py-
tał. 

Mieszkańcy Osowa twierdzą, że 
w zeszłym roku w skutek niepra-
widłowego oprysku pól wytruto 
im hodowlane pszczoły (około 300 
rodzin pszczelich). W tej sprawie w 
goleniowskim sądzie toczą się postę-
powania cywilne. 

Właścicielem przedsiębiorstwa 
składującego browarnicze odpady 
jest obywatel Niemiec.

Marcin Nieradka 

Komentarz
Mieszkańcy Osowa mają zdjęcia 

i filmy wideo (robione rok temu), 
na których widać jak wylewany jest 
śmierdzący nawóz. Przykład tego 
problemu uwidacznia jak władze 
gminy i urzędnicy dbają o dobro 
mieszkańców. Ziemia jest niszczona, 
woda zagrożona, pszczoły już wytru-
te. A w Urzędzie Miejskim od roku 
nikt nawet tyłka nie ruszył. Agrofirma 
Witkowo wywiozła ostatnio na pola 
beczkę gnojowicy i od razu została 
ukarana. U nas reakcji brak. 

Starosta już kilka tygodni temu 
poprosił urzędników o opinię na 
ten temat. I co? I nic. Pewnie kiedyś 
będzie. Pytanie tylko, ile do tej pory 
szlachetny Niemiec zdąży narobić 
jeszcze szkód. Sprawą powinni zająć 
się prokuratura i Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny. O żądaną przez jednego 
z urzędników telewizję, to my się już 
postaramy. 

A jak nic już nie pomoże? To 
urzędnikom z WOŚ i burmistrzowi 
trzeba będzie zwalić przed domami 
po przyczepie tego śmierdzącego 
nawozu. Niech poczują się jak miesz-
kańcy Osowa. 

Marcin Nieradka 

Śmierdzący  
interes

Nowogardzianie!
Tak, to nie prima aprilis - spotykamy 

się znów 01.04.2009 r. w środę o godzi-
nie 17.00!

Gościnne progi Miejskiej Biblioteki 
Publicznej kolejny raz udostępnią nam 
swoją salę na spotkanie z historią na-
szego miasta i ich mieszkańców. Dzięki 
wsparciu medialnemu Dziennika No-
wogardzkiego i garstce tych co czują  
potrzebę promowania naszego mia-
sta nadal spotykamy się. Martwi jed-
nak fakt braku zainteresowania tych 
mieszkańców, którzy z racji powołania 
i piastowania funkcji jakoś stronią od 
wiedzy historycznej o naszym grodzie.

Pewnie ich wiedza jest doskonała i 
już niereformowalna! To nic, ale po-
zostało nam od dziś tj. od 01.04.2009 

jedynie 33 dni do wielkiej uroczystości 
obchodów 700-lecia Uzyskania Praw 
Miejskich  Nowogardu. Może uniki 
radnych i burmistrzów, to kolejna nie-
spodzianka i tajemnica wspaniałości 
jakie nas czekają? Pewnie nie chcą za-
peszyć i stąd ten dostojny spokój! 

Ponieważ dalej jest duże zaintereso-
wanie mieszkańców własną historią i 
miasta zapraszam jak zwykle na kolej-
ne środowe spotkanie. Dziękuję szcze-
gólnie najstarszej generacji naszego 
grodu, która bierze czynny i aktywny 
udział we wspomnieniach o pionier-
skich latach.

Do zobaczenia. 
 Franciszek Karolewski

„Amazonki”  
w akcji!

„Lila – Róż” - dla Pań z problemami onkologicznymi
W środę 25 marca odbyło się ko-

lejne spotkanie Pań z problemami 
onkologicznymi. Podczas spotka-
nia, przewodniczący rady Fundacji 
„Zdrowie” Mieczysław Cedro, przed-
stawił zainteresowanym Paniom spo-
soby zarejestrowania stowarzyszenia. 
Zapadła decyzja, że nowogardzkie 
stowarzyszenie nosić będzie nazwę 
„Lila – Róż”. Jak się okazuje, w No-
wogardzie była olbrzymia potrzeba 
powstania Klubu „Amazonek”. Do-
tychczas kobiety z tego typu prob-
lemami musiały radzić sobie same, 
bądź dojeżdżać do Goleniowa, gdzie 
znajduje się najbliższy klub. „Bardzo 
brakowało w Nowogardzie takiego 
klubu – mówi jedna z „Amazonek” - 
Do tej pory musiałam na spotkania 
jeździć do Goleniowa. To dopiero 
początki naszej działalności. Po-
znajemy się, zapoznajemy ze swoimi 
problemami, z sytuacją. Próbujemy 
się organizować.” Podczas wspól-
nych spotkań „Amazonki” dyskutują, 
radzą jedna drugiej w jaki sposób 
starać się o należne świadczenia. 
Organizowane także będą spotkania 
ze specjalistami z zakresu prawa, 
psychologii, rehabilitacji. Obecnie 
trwają jeszcze prace nad przygoto-
waniem statutu stowarzyszenia. Po 

zarejestrowaniu „Lila – Róż” zamie-
rza ubiegać się o środki zewnętrzne, 
z przeznaczeniem na rehabilitację i 
profilaktykę dla kobiet z problema-
mi onkologicznymi. Rozważana jest 
także możliwość tworzenia subkont 
dla osób potrzebujących pomocy, 
tak aby ten 1% podatku, który można 
przeznaczyć na pomoc dla chorych, 
pozostawał w Nowogardzie. „Faj-
nie byłoby, gdyby więcej kobietek 
się przełamało i do nas przyszło. 
- mówi prezes Lidia Bogus – Zainte-
resowanie jest spore, ale potrzeby 
zapewne jeszcze większe. Wszystkie 
Panie z problemami onkologicz-
nymi zapraszamy na spotkania w 
przyszpitalnej sali w każdą środę. 
Można kontaktować się ze mną, 
także telefonicznie, pod numerem: 
0505 393 636.”  

Ze swojej strony, również serdecz-
nie zachęcamy do uczestnictwa w 
spotkaniach „Amazonek”. W ramach 
spotkań można uzyskać bezpłatne 
porady, zwierzyć się ze swoich prob-
lemów, podzielić swoimi doświad-
czeniami. Nie ma to jak wsparcie 
osób z podobnymi problemami. One 
najlepiej potrafią zrozumieć.

Ewa Dziwisz



DZIENNIK
NOWOGARDZKI4 Nr �5 (1762)

Ochotnicze Straże Pożarne

Nowy sprzęt  
w jednostkach

W piątkowym wydaniu „DN”  ( nr 24 z dnia 27 marca br.) informowa-
łem o rocznej odprawie prezesów i komendantów Gminnych Jednostek 
OSP oraz przedstawiłem wydatki osobowe jakie ponosi budżet gminy na 
utrzymanie tych jednostek. Dzisiaj wydatki na doposażenie i zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania tego ważnego ogniwa w Krajowym Systemie 
Ratownictwa. 

jednostki. A problemów nie brakuje – 
chociażby woda, a właściwie brak od-
powiednich zbiorników naturalnych 
do szybkiego napełniania zbiorników 
na samochodach oraz zbyt niskie 
ciśnienie w hydrantach. Nie wszyscy 
zapewne wiedzą, że gmina …płaci za 
wodę pobraną z sieci wodociągowej 
do celów gaśniczych!  

Jak już wspominałem w poprzed-
niej publikacji w tym roku Nowogard 
będzie stał strażakami – będzie bo-
wiem gospodarzem dwóch ważnych 
imprez – w obchody 700-lecia miasta 
wpisuje się bowiem Powiatowe Świę-
to Strażaka  (4 maja) oraz widowisko-
we wydarzenie – Powiatowe Zawody 
Strażackie (w dniu 27 czerwca) 
– wówczas zjadą do nas wszystkie 
jednostki OSP powiatu goleniow-
skiego. Pracy i okazji wykazania swej 
sprawności organizacyjnej jest więc 
sporo. Powodzenia. 

LMM 
PS. W trakcie odprawy zastępca 

Komendanta Powiatowego PSP Ar-
kadiusz Skrzypczak mówił o dobrej 
współpracy i koordynacji działań 
między zawodowcami i OSP. Jedno-

cześnie informował o nowatorskiej  
inicjatywie jaka będzie realizowana 
w powiecie – mianowicie ścisła 
współpraca strażaków  z Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym. Najogól-
niej  - chodzi o możliwości użycia 
helikoptera w strażackich akcjach 
ratowniczych – przez kilka miesięcy 
będą prowadzone treningi, aby za-
działał system łączności oraz wybór 
miejsca na przygodne lądowisko. 
Będą to więc dodatkowe zajęcia 
i ćwiczenia, w których brać będą 
czynny udział druhowie z OSP. Przy 
okazji burmistrz poinformował, że 
w niedługim czasie w Nowogardzie 
będzie funkcjonować przyszpitalne 
lądowisko dla helikopterów spełnia-
jące wszelkie wymogi.

Strażacy jako aktywni ludzie nie 
tylko podnoszą swoje kwalifikacje i 
biorą udział w przeróżnych akcjach 
ratowniczych – ratują także życie od-
dając krew. W szeregach strażackich 
jest propagowana i realizowana akcja 
„Gorąca Krew” – czynione są starania 
by na zawody w dniu 27 czerwca 
przyjechał autobus przygotowany do 
pobierania krwi.

Na zakup materiałów i wyposa-
żenie wydano 63 646 zł, na zakup 
usług remontowych 28 645 zł, zakup 
energii elektrycznej – 5 803 zł, zakup 
pozostałych usług – 7 759 zł, telefon 
stacjonarny 424 zł. 

Podano również ilościowe zakupy 
dla poszczególnych jednostek.

OSP Orzechowo wzbogaciło się o 
6 par rękawic strażackich, 5 toporków 
strażackich, piłę do betonu STIHL 
TS -400, kompresor i kombinezon 
przeciw szerszeniom.

OSP Błotno otrzymało zestaw 
ratownictwa technicznego LUKAS 
oraz do remizy nowe drzwi typu 
HORMAN.

OSP Ostrzyca: Pasy, kominiarki, 
rękawice i toporki po 6 sztuk, dwa 
komplety mundurów koszarowych, 
oraz dwa komplety mundurów mło-
dzieżowych  z odpowiednimi hełma-
mi, pasami i toporkami.

 Do OSP Osowo trafiły 2 pary bu-
tów WZ-521 (półsaperki strażackie), 
komplet ubrania ochronnego, zestaw 
ratownictwa medycznego, kombi-
nezon, worek i rękawice do akcji 
przeciw szerszeniom, oraz zbiornik 
wodny na 2 500 litrów.

OSP Szczytniki  - 6 pasów stra-
żackich, 6 par butów gumowych, 6 
par rękawic, 6 toporków, 2 komplety 
mundurów koszarowych, agregat 
prądotwórczy oraz pilarka do drew-
na.

Na wyposażenie OSP Wyszomierz 
trafił maszt oświetleniowy 3X500 
W, piła do betonu i stali STIHL TS 
400, latarka WULKAN, 7 komple-

tów mundurów koszarowych, oraz 
komplet (po 6 sztuk ) – rękawice, 
kominiarki, buty gumowe, toporki 
i pasy. 

Mówiąc o finansach należy pod-
kreślić, że główny ciężar wydatków 
przyjmuje na siebie gmina.

W roku 2008 z budżetu gminy dla 
OSP przeznaczono ok. 217 tys. zło-
tych, a z zewnątrz wpłynęło 10 000 zł 
z budżetu państwa (z przeznaczeniem 
na Krajowy System Ratownictwa 
Drogowego),  4 890 zł od Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i 14 500 
zł z FUB (od ubezpieczycieli) – czyli 
tylko ok. 34 tys. złotych.  Na rok bie-
żący w budżecie przewidziano kwotę 
226 tys. złotych.

Zauważalna jest także troska o 
stan techniczny i wyposażenie remiz 
strażackich, które zaczynają spełniać 
ważną rolę w życiu mieszkańców 
wsi – tutaj spotykają się panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, tutaj także or-
ganizowane są zebrania oraz wszelkie 
imprezy okolicznościowe np. Miko-
łajki czy Dzień Dziecka.

Jako stały uczestnik zebrań, za-
wodów i innych uroczystości OSP 
zauważam „zgodność poglądów” u 
prezesów i komendantów – decyzje o 
doposażeniu i remontach podejmo-
wane są kolegialnie ze szczególnym 
uwzględnieniem najpilniejszych 
potrzeb.

Wyjątkowa zaradność i pracowi-
tość Komendanta Gminnego OSP 
Zygmunta Nawrockiego powoduje, że 
realizowane są na bieżąco wszystkie 
sprawy zgłaszane przez poszczególne 

Po incydencie z wicepremierem Pawlakiem

Burmistrz Nowogardu 
rezygnuje…

Pr z y p om i n am ,  ż e 
głośny incydent z Wal-
demarem Pawlakiem, 
wicepremierem i jedno-
cześnie Komendantem 
Głównym Ochotniczych 
Straży Pożarnych polegał 
na tzw. konflikcie intere-
sów – jako wicepremier 
miał podobno zabiegać 
o pieniądze na OSP, które 
potem dzielił jako Ko-
mendant Główny.

Posłowie do Sejmu z 
naszego zachodniopo-
morskiego okręgu wy-
suwają podobny zarzut 
wobec osoby burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby. 
Będąc burmistrzem przydziela pie-
niądze dla OSP, a później jako Prezes 
Powiatowych OSP decyduje o ich 
przeznaczeniu.

Każdy, kto uczestniczył w prze-
różnych imprezach związanych ze 
strażakami zauważył jak wielkim 
sentymentem Kazimierz Ziemba da-
rzy druhów z OSP – jak równy chłop 
występuje w mundurze galowym. I 
ta miłość zwyciężyła. Aby nie psuć 
wizerunku PSL w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego nasz burmistrz 

podjął męską decyzję – wybrał mun-
dur, a dla transparentności  interesów 
zrzeka się stanowiska burmistrza. 
Odpowiednie pismo skierował już do 
wojewody oraz Komisarza Wyborcze-
go w Szczecinie. Gdy wojewoda uzna 
rację Ziemby to Komisarz będzie 
musiał wyznaczył termin wyborów. 
Ze względu na wybory europejskie 
(bardzo kosztowne) i ogólnie znany 
kryzys wybory burmistrza odbędą się 
prawdopodobnie w roku 2010, albo 
nawet później.

Do sprawy będziemy wracać. 
LMM
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Koniec Świata!!!
Do nowogardzkiego Zakładu Karnego po raz kolejny zawitali przedsta-

wiciele polskiej sceny rockowej. Tym razem koncert, w którym uczestni-
czyło kilkudziesięciu osadzonych, dały dwie formacje – „Koniec świata” z 
Katowic oraz „Zabili mi żółwia” z Bielsko-Białej.

Impreza zorganizowana została w 
ramach realizacji programu „kształ-
towania umiejętności społecznych 
poprzez udział w zajęciach kultu-
ralno-oświatowych skazanych pra-
cujących i uczestniczących w syste-
mie programowego oddziaływania”. 
Koncert odbył się w sobotę 28 marca 
o godz. 11 w gmachu niedawno ot-
wartego i oddanego do użytku pa-
wilonu. 

Zespoły przez ponad godzinę za-
grały swoje najlepsze utwory, znane 
wszystkim fanom rocka i nie tylko. 
Usłyszeliśmy m.in. „Wystarczy, że 
serce mi bije”, „Granat w plecaku” 
czy „Atomowe czarne chmury”. 
Dodatkowo atmosferę podkręcił 
support w wykonaniu prezentowa-
nego przez nas wielokrotnie rapera 
Damiana Pankiewicza. Występy Da-
miana stały się swoistą tradycją wię-
ziennych koncertów. Jak zapowiada-
ją organizatorzy kalendarz kolejnych 
imprez w ZK Nowogard przedstawia 
się niezwykle ciekawie – możliwe, że 

koncert dadzą tutaj gwiazdy pol-
skiego rocka największego formatu. 
Przyszłość pokaże. Tak czy inaczej 
rozwijanie życia kulturalnego wśród 
więźniów w, jak widać, niezwykle 
atrakcyjny dla oka i ucha sposób, 
stało się już dobrą tradycją w ZK No-
wogard. Uznanie należy się organi-
zatorom imprezy w osobach wycho-
wawcy ds. kulturalno-oświatowych 
Krzysztofa Żylaka oraz porucznika 
Artura Bojanowicza – odpowie-
dzialnego za kontakt z mediami.  
O kolejnych imprezach będziemy 
informować Państwa na bieżąco na 
łamach DN. 

PS 
PS: Organizatorzy dziękują 

sponsorom bez wsparcia i pomo-
cy których impreza nie mogłaby 
być przeprowadzona. Szczególnie 
pomogli: Waldemar Pedziszczak, 
Adam Fedeńczak, Henryk Grygow-
ski oraz Nowogardzki Dom Kultu-
ry i Pani Elżbieta Mucha z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych.

„ CAŁA POLSKA CZYTA 
DZIECIOM”- kolejna edycja 

Na temat wartości wypływają-
cych z idei akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” napisano już bardzo dużo, 
także na łamach „Dziennika Nowo-
gardzkiego”. Nikogo nie trzeba już 
chyba specjalnie przekonywać, iż 
jest to naprawdę ważna akcja, i że 
zjednała sobie, także w naszej małej 
społeczności lokalnej wielu sympaty-
ków i propagatorów.

Nie ujmując nikomu, chyba jed-
nym z ważniejszych jest Biblioteka 
Miejska, która 19 marca ruszyła z 
kolejną edycją akcji na terenie na-
szej gminy. Wsparta przez wszystkie 
szkoły i przedszkola mające swoje 
siedziby na terenie miasta, rozpoczęła 
cykl dziesięciu spotkań głośnego 
czytania dla dzieci.

Bieżąca edycja przyniosła pewne, 
małe zmiany, które chyba są dobrym 
pomysłem na jeszcze większe spo-
pularyzowanie wartości głośnego 
czytania. 

Zmiany te związane są z faktem, 
iż na czwartkowe czytania będziemy 
przychodzić w godzinach przedpołu-
dniowych oraz, że w kolejnych spot-

kaniach uczestniczą grupy klasowe, 
lub przedszkolne, według harmono-
gramu, który został ustalony przez 
organizatorów i wspomagających 
akcję koordynatorów z poszczegól-
nych placówek oświatowych.

To tyle nowości. Tradycją zostało 
zapraszanie znanych postaci naszej 
społeczności do czytania naszym 
dzieciom. Właśnie zgodnie z nią, 
pierwszym czytającym był pan Bur-
mistrz Kazimierz Ziemba.   

Dzieci bardzo lubią i z wielkim 
entuzjazmem słuchają czytającego 
burmistrza. Sprzyjają temu  umiejęt-
ności atrakcyjnego dla dzieci sposobu 
przekazywania słowa czytanego, jaki 
reprezentuje oraz gatunek czytanego 
tekstu. Tym razem były to fragmenty 

z książki „Ja i moja siostra Klara”. 
Przezabawna historia o rodzeństwie, 
które miało niesamowite pomysły 
na zaznaczenie „aktu własności ‘’psa 
Wąchacza. Spór był bardzo zacięty, a 
jego wynikiem było pomalowanie psa 
w połowie na blond, a w połowie na 
czarno! To tylko jeden z wielu, trochę 
zwariowanych pomysłów, Klary i jej 
brata, o których usłyszały dzieci z tej 
książki! 

Bliski i lubiany przez najmłod-
szych  temat, a mianowicie zwierzęta, 
ujęty w żartobliwy sposób sprawił, że 
z zapartym tchem słuchały czytanych 
słów. Jak zwykle podczas takich spot-
kań, zgodnie z naturalną ciekawością 
dzieci, nie odbyło się bez pytań zwią-
zanych z pracą pana Burmistrza, na 
które bardzo chętnie odpowiadał!

Inauguracja była udana i wróży 
dobrą nadzieję na kolejne „czytające 
czwartki”, które mają zaszczepić w 
dzieciach radość, wypływającą z 
faktu obcowania z książką, a także 
sprawić, żeby same również chętnie 
i często czytały. 

AT

    W kinie „Orzeł”
OPOWIEŚCI 
NA DOBRANOC
 Komedia familijna, 
Fantasy, USA 2009, 100 min
12 zł od 8 lat
03.04.2009 godz. 17.00
04.04.2009 godz. 17.00
05.04.2009 godz. 17.00

NDK zaprasza
W dniu 09.04.2009 r. (czwartek), 

godz. 17.00 do sala nr 31 przed-
stawicieli zespołów muzycznych, 
którzy wyrazili chęć występu podczas 
uroczystych obchodów 700-lecia lo-
kacji miasta Nowogard na spotkanie 
organizacyjne.
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W obiektywie Jana korneluka  - Już udekorowane miasto

Obiecanki cacanki...

Dramat Agnieszki
Całkiem niedawno pisaliśmy o Pani Agnieszce S., która jest samotną matką 

trójki dzieci. Jedno z  dzieci choruje na astmę. Pani Agnieszka pomimo usilnych 
starań, nie ma za co nawet wykupić mu recepty. Swoją pomoc Pani Agnieszce 
obiecał burmistrz Ziemba oraz zastępca burmistrza. Do dnia dzisiejszego, nikt 
obiecanej pomocy nie udzielił...

jako człowiek zadeklarował też za-
stępca burmistrza, ale również nic w 
tej sprawie nie zrobił. Gdy skontak-
towaliśmy się w piątek z czytelniczką, 
stwierdziła, że ma niewykupioną 
receptę dla chorego dziecka i 1,10 
złotego na jedzenie dla dzieci w so-
botę i niedzielę. Dlaczego? Ponieważ 
zapłaciła za stancję 2200 złotych! 
Innej stancji czytelniczka znaleźć nie 
może. Jest to trudne z trójką dzieci na 
wychowaniu. „Czuję się zaszczuta. 
Nie wychodzę wcale z domu. - mówi 
Agnieszka – W odpowiedzi na moje 
problemy, ludzie straszą mnie, że 
opieka zabierze mi dzieci. Ja opie-
kuję się dziećmi. To tak ma wyglą-
dać pomoc samotnej matce?”

Pani Agnieszka jest zdesperowa-

na. Nikt nie chce lub nie może jej 
pomóc. Przy okazji poprzedniego 
artykułu pytaliśmy, czy jest może 
jakaś samotna osoba chcąca dać 
mieszkanie, w zamian za opiekę. Nikt 
się nie odezwał, a propozycja jest 
nadal aktualna. A może znajdzie się 
jakiś życzliwy pracodawca, który ma 
akurat  wolne miejsce pracy? Prosimy 
takie osoby o kontakt z redakcją. W 
całej sytuacji największą tragedią  
jest fakt, że dramat rozgrywa się na 
ludzkich oczach i nikt na niego nie 
reaguje. W jakim kierunku zmierza 
społeczeństwo? Mamy XXI wiek!

Ewa Dziwisz
 

Pani Agnieszka jest zmuszona wy-
najmować mieszkanie. Gmina nie ma 
wolnych mieszkań socjalnych. Nasza 
czytelniczka jest 99 na liście. Na 
mieszkanie może poczekać jeszcze... 
parę lat. A tymczasem, wynajmuje 
stancję za 2 tys. złotych miesięcznie! 
Czytelniczka korzysta z pomocy opie-
ki społecznej. Jak twierdzi kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa 
Skibska, nie ma fizycznej możliwości 
zwiększenia  udzielanej jej pomocy. 
Takie są bezlitosne przepisy. Zasiłek 
okresowy, rodzinne oraz alimenty, 
to miesięczne dochody czytelniczki. 
Jej dwoje dzieci korzysta również z 
bezpłatnego wyżywienia w szkołach. 
Prawie co tydzień czytelniczka bywa 
u burmistrza, który zadeklarował jej 
daleko posuniętą pomoc. Od znale-
zienia tańszej stancji, po znalezienie 
stałego zatrudnienia. Do dziś żadnej 

pomocy czytelniczka nie otrzymała. 
Przyciśnięty do muru burmistrz, 
zadeklarował jej zatrudnienie w ra-
mach prac interwencyjnych, ale z tej 
pomocy pani Agnieszka skorzystać 
nie może, ponieważ... ma karę w 
urzędzie pracy za niezgłoszenie się 
w wyznaczonym  terminie. Indago-
wany w kwestii pomocy Agnieszce 
burmistrz Kazimierz Ziemba wyjaś-
nia: „Zaproponowaliśmy pomoc w 
zatrudnieniu. Miałaby dzięki temu 
stały, dosyć wysoki dochód. Co 
możemy zrobić, jeśli nie może z tej 
formy pomocy skorzystać? Proble-
mów mieszkaniowych natomiast 
nie rozwiążemy jej z dnia na dzień. 
Jest Komisja Mieszkaniowa, jest 
kolejka. Trzeba czekać.” Chciałabym 
w tym miejscu przypomnieć, że jesz-
cze niedawno burmistrz wspominał 
o znalezieniu Agnieszce, chociaż na 
razie tańszej stancji... Swoją pomoc, 
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Wystawa prac 
emerytów

Wystawa prac Członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Oddziału Rejonowego w Nowogardzie zorganizowana została od 16 do 
18 marca 2009 r. Zorganizowano ją z okazji 700 – lecia nadania Nowogardowi  
Praw Miejskich.

W holu Biblioteki przywitała 
wszystkich zebranych Pani Zofia Pi-
larz Dyrektor placówki i oddała głos 
przewodniczącej Alinie Ochman. 
Pani Ochman powitała zaproszonych 
gości: Przewodniczącą Okręgu Danu-
tę Frontczak, burmistrza Kazimierza 
Ziembę, księdza dziekana Grzegorza 
Zaklikę oraz Mirosławę Przybyłek, 
dyrektora NDK. Przecięcia wstęgi i 
oficjalnego otwarcia wystawy doko-
nali Danuta Frontczak i burmistrz. 
Uroczystość umilał zespół „Wesoła 
Ferajna”. Zespół tworzą członkowie 
związku. Próby zespołu odbywają 
się w NDK.

Zobaczyć wystawę przyjechali 
emeryci ze Szczecina, Polic, No-
wego Warpna, Bornego Sulimowa, 
Golczewa. Emeryci z Bornego Su-
limowa wręczyli nowogardzianom 
pamiątkowy album w podziękowa-
niu za dobrą współpracę. Wystawę 
przygotowali, eksponaty przynieśli 
następujący członkowie: Adamczyk 

Mirosława, Bachor Anna, Gończak 
Sabina, Górecka Maria, Kowalczyk 
Mirosława, Mikłaszewicz Teresa, 
Pokorska Janina, Skorupa Irena, Szulc 
Zdziasława, Sobczyńska Genowefa, 
Wojciechowska Bożena, Wojtyniak 
Jadwiga. 

Wystawa ta splotła się z 30 – le-
ciem aktywnej pracy w Oddziale 
Rejonowym Przewodniczącej Aliny 
Ochman. W tym czasie Związek 
Emerytów był często wyróżniany za 
aktywną pracę. Świadczą o tym kro-
niki. Na wystawie były dyplomy oraz 
nagrody, które przyniosły członkom 
zaszczyt. Fotel stylowy 1995 rok,  
„Alina Ochman  - Nowogardczanka 
Roku.” i Laur Cisowy – 2002 rok. W 
Bydgoszczy nasi emeryci zdobyli 
jako „Klub Srebrnego Włosa” trzecie 
miejsce w Polsce za ciekawą i róż-
norodną organizację czasu wolnego 
emerytów. Okazale prezentowały 
się wyróżnienia, dyplomy, puchary, 
statuetki oraz „Statuetka Lauru 

Cisowego” 2003 r. Zespołu Wesoła 
Ferajna. Dzięki tej wystawie, po raz 
pierwszy zwiedzający mogli zoba-
czyć ile nagród w czternastoletniej 
działalności zdobył zespół oraz ile 
radości sprawił mieszkańcom na-
szego miasta. Sabina Gończak, od 
początku członek Wesołej Ferajny jest 
nie tylko śpiewaczką, ale poetką oraz 
recytatorką. Jej teksty śpiewane były i 
są w zespole. Wydany został zeszyt z 
Jej wierszami i tekstami piosenek p. t. 
„Twórczość Nowogardzka”. Ciekawie 
się czyta kroniki związku, których au-
torami była Maria Skwarzyńska i jest 
obecnie Kazimiera Urbańska. Co do 
oceny wystawy, należy zajrzeć do kro-
niki, gdzie przytoczony jest cytat Zofii 

Frydryk, plastyka z NDK. „Wystawę 
oceniam na kilkadziesiąt punktów” 
i Tadeusza Łukaszewicza „Kultura 
Mała Czy Duża Zawsze Wszystkich 
Wzrusza Taka Jest Jej Dusza”. Podzię-
kowania i kwiaty dla Przewodniczącej 
Aliny Ochman. Dzięki serdeczne dla 
dyrektora Biblioteki Zofii Pilarz za 
pomoc w zorganizowaniu wystawy. 
Serdeczne dzięki dla Wszystkich Pań, 
za aktywność i zaangażowanie. Ostat-
ni punkt. Zaproszeni goście udali się 
do Klubu Emerytów i Rencistów na 
ciasto i herbatkę.

Kronikarz K. Urbańska
P. S. - Należy zaznaczyć, że na 

wsytawę przyszli uczniowie ze szkół 
podstawowych i przedszkoli. 

Uczymy się od zaradniejszych

Płatne chodniki  
w Nowogardzie?

nikach na ul. Bohaterów Warszawy, 
ul. Armii Krajowej, prawej strony ul. 
Mickiewicza, części ul. 700-lecia oraz 
części ul. 3 Maja. Zresztą te „połówki” 
poróżniły radnych. Jeden z radnych 
(zachowując anonimowość) nam 
zdradził, że był przeciwny pobiera-
niu opłat na jednej stronie ulicy, bo 
mogłoby to spowodować możliwość 
wypadków – piesi mogą przecież 
(na widok kontrolera) uciekać przez 
jezdnię na drugą stronę, by nie płacić 
kary. Kontrowersje budził też wnio-
sek by panie chodzące w szpilkach 
płaciły więcej, bo szpilki niszczą 
nawierzchnie. Rozpatrywano też 
wniosek by zwolnić pieszych w dro-
dze do kościoła, pacjentów udających 
się do lekarza i uczniów chodzących 
do szkoły.

Uzgodniono, że każdy mieszkaniec 
wykupi kartę pieszego – wnosząc 
opłatę zaznaczy w które dni udaje 
się do kościoła lub lekarza. Nie 
rozwiązano problemu przyjezdnych 
i mieszkańców okolicznych wiosek 
– radni miejscy uważali, że powinni 
płacić wszyscy, bo chcą by na wsiach 
budować chodniki, radni związani ze 
wsią chcieli darmowe abonamenty 
dla mieszkańców wsi. Problem nie 
rozwiązany to konieczność kontroli, 
bo jak sprawdzić czy dany obywatel 

zapłacił czy nie – analogia do obo-
wiązkowych pojemników na odpad-
ki. Ale tutaj urzędnicy nie skontrolują 
– potrzeba zatrudnić „kanarów”, a to 
kosztuje.

Projekt wróci pod obrady na ko-
lejnej utajnionej sesji. Póki co odkła-
dajmy pieniądze na kolejny podatek, 
który nam fundują nasi wybrańcy…

Lesław M. Marek

Stawka podstawowa za chodzenie 
po tym chodniku będzie wynosiła 
prawdopodobnie 20 gr dziennie. Gdy 
uda się przekonać do abonamentu ok. 
10 tysięcy mieszkańców to miesięcznie 
wpłynie do kasy gminy ponad 50 tys. 
złotych (po uwzględnieniu ulg i zni-
żek). Gra warta świeczki!

Jak wiadomo stan na-
szych chodników pozo-
stawia wiele do życzenia. 
Sygnały Czytelników do 
redakcji oraz interpela-
cje radnych na każdej 
Sesji dotyczą jednego 
– naprawcie chodnik tu, 
naprawcie tu…

Budżet gminy jest taki jaki jest 
– nie starcza na wszystkie potrzeby. 
Radni postanowili więc poszukać 
innych źródeł finansowania chodni-
ków. Pomysł zresztą podano im na 
tacy – Kurier Szczeciński w swojej 
najbardziej wiarygodnej rubryce pod 
nazwą Trzynasta Kolumna oznajmił 
o pomyśle radnych miasta Szczecina. 
W ślad za płatnymi miejscami do 
parkowania postanowili wyznaczyć 
płatne chodniki. Chodzi oczywiście 
o chodniki całkowicie nowe i po 
gruntownej przebudowie. Pobiera-

jąc opłatę za przejście po dobrych 
chodnikach zebrałoby się pieniądze 
na remont tych zdewastowanych. 
Ponieważ temat nie jest łatwy do 
zaakceptowania przez mieszkańców 
radni postanowili go opracować 
przy …drzwiach zamkniętych. Taka 
okazja była podczas tajnej części 
sesji w marcu kiedy to omawiano 
sprawy kontroli skarbowej w szpita-
lu. Nasz reporter zrobił to co radny 
Szpilkowski – tajny projekt uchwały 
sfotografował.

Dowiedzieliśmy się z tego doku-
mentu, że opłaty będą pobierane za 
przejście po nowych i dobrych chod-
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Na sportowo w ZSP

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
Osiemnastego marca 2009r. odbył się turniej piłki ręcznej dziewcząt oraz 

chłopców Regionu B: Nowogard – Koszalin. Pierwsze miejsce zdobyły 
dziewczęta z ZSP Nowogard z wynikiem 15:6. W kategorii chłopców zwy-
ciężyła drużyna z ZSP Koszalina wynikiem 19:18. Gratulujemy!

DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ 
SZKOLE

Dwudziestego marca 2009 r. z okazji Dnia Wiosny odbyły się międzykla-
sowe rozgrywki w piłkę nożną. Udział brało 14 klas: I M, II TI, II TH, III 
TH, III TŻ, II TM, IV TŻ, II E, I TM, IV TE, III TI, I E, I TH, II TE. Pierwsze 
miejsce zajęła klasa II TH, drugie – klasa II E, a trzecie III TI.

• Dwudziestego siódmego marca ZSP gościła uczestników Turnieju Piłki 
Ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych. 

KONFERENCJA: MEDYCYNA – OŚWIATA BLIŻEJ DZIECKA NA 
TEMAT „STRES – AGRESJA – DEPRESJA”

Dzisiaj nasza szkoła jest gospodarzem konferencji: Medycyna – oświata 
bliżej dziecka na temat „Stres – agresja – depresja”. Relacja z konferencji w 
następnym wydaniu „WBREW”.

Przypominamy uczniom gimnazjum o dniu otwartym w naszej szko-
le!!!

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 21

Z A P R A S Z A J Ą
uczniów trzecich 

klas gimnazjalnych 
na 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Impreza pod patronatem Starosty Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 

8 kwietnia 2009 r. w godz. 
od 10.00 do 13.00

   Program Dnia Otwartego:
1. Informacje na temat kierunków kształcenia i warunków rekrutacji.
2. Zwiedzanie szkoły – oprowadzą Was nasi uczniowie.
3. Zabawy i konkursy.

Poznacie bliżej nasze środowisko szkolne.
W naszej szkole będziesz czuł się dobrze!!!

Prosimy o potwierdzenie przybycia.

Podczas meczu klas: III TI i I E 

Zwycięska drużyna 

Reprezentanci drużyn znajdujących się na podium
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OBWIESZCZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognoz 

oddziaływania na środowisko, dla obrębów: 
6 m. Nowogard, 

7 m. Nowogard, Miętno, Olchowo, Warnkowo, Wojcieszyn. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, 
poz. 1227) w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Nowogardzie nr:

• XXXIX/352/06  z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta 
Nowogard, 

• XXXIX/353/06  z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 7 miasta 
Nowogard, 

• XXXIX/354/06  z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miętno, 

• XXXIX/355/06  z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Olchowo, 

• XXXIX/356/06  z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Warnkowo, 

• XXXIX/357/06  z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn, 

• III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta No-
wogard, 

ogłaszam o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognoz oddziaływania na 
środowisko dla wyżej wymienionych terenów. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wymienionych projektów pro-
gnoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 
2009 r.

Uwagi lub wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej - na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 

1, 72-200 Nowogard,
2. ustnie do protokołu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w pokoju 

nr 206 (w budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-

nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres: mantczak@nowogard.
pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowo-
gardu.

Burmistrz Nowogardu

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego 
i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, 

miasta Nowogard – obręb 1, działka nr 31, 35/1, 41/1. 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami), oraz art. 21 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Nowogardu 
uchwały  Nr XXVIII/222/09 z dnia 12 marca 2009 r , w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowogard – obręb 1, działka nr 31, 35/1, 41/1, oraz ogłaszam o przystąpieniu do 
sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko. 

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów o funkcji rolniczej na zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Nowogard w terminie do dnia 04 
maja 2009 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Urząd Miejski w Nowogardzie • Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Audytora Wewnętrznego 

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe
2. zdany egzamin na audytora wewnętrznego złożony przed komisją egzaminacyjną 
powołaną  przez Ministra Finansów bądź posiadanie kwalifikacji zawodowych do 
przeprowadzania audytu  wewnętrznego, określonych w art. 58 pkt.5 ustawy o finan-
sach publicznych, 
3. minimum pięcioletni staż pracy,
4. znajomość problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania admini-
stracji   samorządowej,
5. umiejętność obsługi komputera (środowisko windows), 
6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
7. posiada obywatelstwo polskie jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem 
innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej
8. kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka 
polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
9. posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pub-
licznych
Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego w jednostkach samorządowych,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. dobra organizacja pracy
Do głównych obowiązków audytora wewnętrznego będzie należało m.in.:
1. prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki fi-
nansowej jednostki,
2. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
3. przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrz-
nego,
4. prowadzenie zadań audytowych na zlecenie poza rocznym planem audytu we-
wnętrznego,
5. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
6. sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego, 
7. prowadzenie stałych i bieżących akt audytu
Warunki pracy i płacy:
1. przewidziane wynagrodzenie na stanowisku Audytora Wewnętrznego wynosi 
2.000 zł (brutto)
2. wymiar czasu pracy ½ etatu
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
6. kserokopia dyplomu potwierdzającego zdanie egzaminu na audytora wewnętrzne-
go lub kserokopie dokumentów posiadanych kwalifikacji zawodowych określonych 
w art. 58 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, 
7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe  
8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na wskazanym stanowisku    
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam 
zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listo-
pada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”
10. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 10 kwietnia 
2009r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem koper-
tach z dopiskiem: „nabór na stanowisko audytora wewnętrznego „ w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania 
dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą roz-
patrywane. 
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Pan Marcin 
Marchewka  nr tel. (091)3926200
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni 
na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru 
zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie oraz na tablicy ogłoszeń.
Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej 
kandydata/tki  na czas określony a następnie  na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gryfi-
cach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 ARÓW 
W NOWOGARDZIE LUB W OKOLICACH NO-
WOGARDU (MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ 
UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w Do-
brej, ul. Traugutta. Cena �0 tys. zł. Tel. 091 
�9 �5 0��.  

• Sprzedam mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. Tel. �95 ��0 ��4.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 m kw 
przy ul. Zamkowej, częściowo umeblowane, 
cena 225 tys. z możliwością kupna garażu. Tel. 
880 34 17 34.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie przy ul. As-
nyka ok. 60 arów z możliwością przekształce-
nia na budowlaną. Cena do uzgodnienia. Tel. 
667 986 801.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w No-
wogardzie, 3 pokojowe, 83 m kw. Tel. 091 39 
25 858.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 66.

• Wydzierżawię restaurację – tawerna + 
sklep spożywczo-przemysłowy w Dziw-
nówku na sezon �009. Tel. 0�01 �0 �� ��.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 513 
045 346.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, własnoś-
ciowe, 66 m kw. Tel. 091 39 26 998, 0501 77 50 
25.

• Do wynajęcia pomieszczenia chłodnicze i ma-
gazynowe. Tel. 694 484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomieszczenia, 
najchętniej pod usługi fryzjersko – kosme-
tyczne. Tel. 694 484 480.

• Zdecydowanie kupię teren pod budowę gara-
żu na Osiedlu Gryfitów lub garaż samochodo-
wy. Tel. 697 516 145 lub 091 39 22 329.

• Sprzedam połowę domu z działką, Nowogard. 
Tel. 604 411 297.

•  Pokój do wynajęcia tel. 72 55 90 955 po 
20.00. 

•  Dom w zabudowie bliźniaczej w Błądkowie, 
duży sad i ogród sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie tel. 602 474 266.

• Do wynajęcia plac o pow. 2500 m kw, dobra 
lokalizacja, ul. Boh. Warszawy. Tel. 600 893 
163.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 67,7 m kw. 
Tel. 603 621 686.

• Do wynajęcia lokal magazynowy o pow. 150 
m kw, Warnkowo 6. Tel. 091 39 21 070.

• Redło k. Nowogardu sprzedam 1 /3 domu, 70 
m kw, cena 75 tys. Tel. 889 133 882.

• Nowogard – 5 km, działka pod budowę, 2300 
m kw, z ruinami budynku gosp., 52 tys. Tel. 
501 307 666.

• Sprzedam dom na wsi, blisko Nowogardu, 

100 m kw, do remontu, z dużą działką, 110 tys. 
Tel. 502 103 432.

• Węgorza k. Nowogardu, mieszkanie 2 pokojo-
we, 40 m kw, bezczynszowe, 75 tys. 725 899 
426.

• Sprzedam garaż murowany własnościowy, ul. 
Jana Pawła II, Nowogard. Tel. 698 908 275.

• Sprzedam mieszkanie na ul. Leśnej 42 m kw, 
cena 135 tys. - do negocjacji. Tel. 603 423 109.

• Sprzedam działkę siedliskową 4300 m kw, 
okolice Nowogardu, 16 zł/ m kw. Tel. 603 895 
622.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow. 
41,7 m kw na osiedlu Bema, podwyższony 
standard, wspólnota mieszkaniowa. Tel. 888 
354 289. 

• Inwest Dom Sp. z o.o. wNowogardzie posia-
da do sprzedaży mieszkania w nowobudowa-
nych budynkach wielorodzinnych we Wrzo-
sowie gm. Kamień Pomorski – 2 km od morza 
w kierunku Dziwnówka o powierzchni od 25 
– 53 m kw. Cena 1 m kw – 3800 zł brutto. Ter-
min przekazania do użytku – grudzień 2009. 
Tel. 091 579 26 42. www. inwestdom.com.

• Box do wynajęcia w pasażu handlowym przy 
Pl. Wolności (pod „Biedronką”). Tel. 601 47 29 
47.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. rozrząd, 
klocki i tarcze hamulcowe przód i tył, olej i fil-
try, cena 42100 zł, tel 605 522 340.

• Sprzedam Peugeot Boxer Max, rok prod. 1994. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 26 998, 0501 
77 50 25.

• Sprzedam Ford Escort, 1987 r., benzyna + gaz, 
cena 1300 zł. Tel. 785 457 834.

• Sprzedam Nissana Micra, 1995 r., poj. 1,0, wy-
posażenie: immobilizer, airbag, wspomaganie 
kierownicy, ABS, komplet opon zimowych. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 509 223 266.

• Sprzedam Ford Escort, hatchback, 1996 – 97 
r., 1,4 benzyna, 2 /3 drzwi, cena 3500 zł do 
uzgodnienia. Tel. 605 135 496 po 19.00.

• Sprzedam Golf II, 1991 r. Tel. 607 109 282.

• Sprzedam motorower, choper 2 letni. Tel. 781 
295 835.

rOlNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmian Irga i 
Bryza. Tel. �95 �95 �4�.

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 607 289 
286, 091 39 21 070.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam siano w kostkach. Tel. 500 75 25 
73.

• Sprzedam pszenicę, pszenżyto i prosiaki. Tel. 
091 39 18 307.

• Sprzedam 5 ha nieużytków rolnych, woda, 
prąd, gaz przy drodze asfaltowej; 5 zł/ m kw. 
Tel. 516 344 450.

• Sprzedam jałówki po dobrym pochodzeniu 
matek; jedna szt. - 12 m-cy; druga – 15 m-cy. 
Tel. 605 092 517.

• Sprzedam ziemię pod zabudowę, wszystkie 
media 1,65 ha, Kościuszki. Tel. 091 39 182 97.

• Sprzedam owies bezłuskowy i grykę. Tel. 505 
056 886.

• Sprzedam małą jałówkę. Tel. 091 39 109 17.

• Sprzedam drzewka orzech laskowy 13 zł/ szt. 
Tel. 785 714 251.

USŁUGI

• malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 �9 �� ���, 0��4 �9 �� �0.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 �9 �5 9�9, 0�95 51� 5�1.

• DYWaNOPraNIe. 0�04 ��� 14�.

• Transport, profesjonalne przeprowadzki 
– wnosimy – znosimy. 0�04 51� 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�04 ��� 14�.

• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0�04 ��� 14�.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. �04 ��� 14�.

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania. 
Nowogard, ul. Zielona �. 091 �9 �0� 14.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. Tel. 50� �0� 0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe wykoń-
czenia domów. 784 053 493.

•  Wykonam usługi minikoparką – prace ziemne, 
wykopy pod kable, wodę, fundamenty. Tanio, 
fachowo, szybko. Tel. 790 243 575. 

• BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.pl.

• „DUr-DaCH” – pokrycia i remonty dachów. 
Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• mIX remONTOWO – BUDOWlaNY – wszel-
kiego rodzaju remonty. Solidnie, dokładnie, 
tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
�09 �15 ��9.

• Usługi transportowe, przeprowadzki; wnosze-
nie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, blacha, 
dachówka. Tel. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i wewnętrz-
ne, glazura i terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Tel. 600 626 268.

• Dachy. 604 721 638.

• Docieplenia, remonty, budowy. 604 721 638.

• Usługi remontowo – budowlane: re-
gipsy, płytki, panele, malowanie, itp. Tel. 
505 ��1 �5�.

• Organistka z wieloletnim doświadczeniem 
gra na: ślubach, komuniach, odpustach i 
ceremoniach pogrzebowych. Posiada pro-
fesjonalny sprzęt nagłaśniający. kontakt 
kom. �94 4�4 0��, tel. 091 �9 �5 �1�; e-
mail: henrykabw42@wp.pl, www.fortepre-
sto.pl

• Firma Forte Presto oferuje współpracę w 
zakresie oprawy muzyczno – akustycznej 

imprez różnych. Posiadamy profesjonalny 
sprzęt i oferujemy usługi po cenach konku-
rencyjnych. www.fortepresto.pl

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•  Przywiozę piach, żwir, czarnoziem tel. ��0 
49� �90. 

•  Usługi ogólnobudowlane docieplenia �0 
zł m kw, dekarstwo od �0zł do 40 zł m kw, 
polbruk �5 zł m kw. 091 �9 111 5� po godz. 
1�.00 lub 500 449 904. 

• Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. Tel. 
607 621 257.

• Szpachlowanie, malowanie, panele ścienne, 
podłogowe, podwieszane sufity i ścianki. Tel. 
511 231 102, 506 603 565.

• maTemaTYka – kOrePeTYCJe. �0 ZŁ/
GODZ. Tel. �9� �45 ���.

• malOWaNIe, TaPeTOWaNIe. �90 �1� 0��.

• Myjnia mech. z gąbkami, które nie rysują a 
polerują lakier; Myjnia ręczna – mycie ręczne, 
- mycie bezdotykowe; Warsztat – diagnostyka 
podwozia z wydrukiem wartości urządzeniem 
Beissbarth ML 4000, 8 sensorów, - analiza 
spalin; Naprawa – zawieszeń i ukł. jezdnego, 
- układu wydechowego, - oświetlenia, - wym. 
sprzęgła; - wym. olejów i płynów; Inne na-
prawy. Czynne 8.00 – 16.00. Zapraszamy. Ul. 
Armii Krajowej 46.

• rusztowania – wynajem, montaż, demontaż, 
transport. Tel. 603 995 140.

• elewacje, docieplenie, malowanie, odgrzy-
bianie. Tel. 603 995 140.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakiernika 
samochodowego na bardzo dobrych warun-
kach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-
walent urlopowy, Niemcy, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Przyjmę do pracy w gabinecie kosmetycznym 
osobę z doświadczeniem, studentkę szkoły 
kosmetycznej. Tel. 606 402 543.

• Pracownik do prac gospodarczych od mar-
ca do września �009 na ośrodku w Dziw-
nówku. Tel. �01 �0 �� ��.

•  Zatrudnię do sklepu spożywczego tel. 
602 474 266. 

•  Zatrudnię barmankę tel. 693 52 12 11.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 665 324 710.

• Przyjmę do pracy fachowca budowlańca z 
prawem jazdy kat. B. Tel. 665 742 156.

• Praca przy kopcach Strzelewo, możliwość do-
wozu. 502 85 35 73.

INNe

• Sprzedam Playstation II, 2 pady, 8 gier, mata 
do tańczenia. Cena 430 zł. Tel. 728 466 914.

• Poszukujemy muzyków do kapeli – emery-
tów lub rencistów. Tel. �05 5�� 90�.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opało-
wego tel. 091 41� �� ��, �0� �9 9� 4�. 

• VaIllaNT – części zamienne do pieców ga-
zowych c.o. różne, nowe i używane, pom-
py, czujki nagrzewnice. Tel. 0�91 ��� ���.

• PIeCe gazowe c.o. Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 



DZIENNIK
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

kUrkI NIOSkI
odchowane powyżej 8 tygodni

pełen program szczepień
Już w sprzedaży

Gospodarstwo Drobiarskie Żabowo 13
Tel. 091 39 106 66

Biuro  
Rachunkowo 

–Konsultingowe
mgr inż. Adam A. Opowicz

zatrudni  
księgową 

na zlecenie 
bądź 1 /2 etatu

Tel. 091 39 103 77  
603 634 947

P.P.H. REMBUD
ul. Wartcka 1 • Nowogard

SALON ŁAZIENEK 
PROMOCJA „WIOSENNA”

od 1 kwietnia do 30 czerwca
Weź udział w losowaniu nagród RTV i AGD

Promocja dotyczy całego asortymentu materiałów:
− glazury, terakoty, kleje
− meble łazienkowe
− armatura łazienkowa
− panele podłogowe, ścienne oraz inne mat.
Szczegóły promocji w salonie sprzedaży

Ponadto oferujemy tanie usługi transportowe do 5 ton

SKLEP REMO
Nowogard, ul. Żeromskiego �0

tel. 510 002 318, 504 026 071
• Promocja rolet mini

• Rolety w kasetach
• Rolety do okien dachowych

• Rolety bambusowe
• Żaluzje poziome i pionowe

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

pilnie zatrudni  
na  umowę  o  pracę monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych  
i gazowych 

Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

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

1. Teresa Lewandowska - telefon 091 57 92 639, kom. 691 657 800
2. Teresa Łukomska - telefon 091 57 92 644.

Firma  
,,KSM Trading” 
Giełda Maszyn 
   ul.Nadtorowa14C,Nowogard 

poszukuje  
kierowcy

Wymagane: prawo jazdy kat.CE, 
dyspozycyjność, mile widziana 
znajomośc języka angielskiego 

lub niemieckiego.

BIUrO NIerUCHOmOŚCI 
podejmie współpracę w zakresie 

obsługi rynku nieruchomości 
na terenie 

Nowogardu i okolic 
biuro@m2.stargard.pl

Sprzedam drzewo
 – topolówka 

na opał w klockach
Transport na Nowogard – gratis

Przyczepa ciągnikowa – 5 kubików

Tel. 508 444 914

ogrzewanie + ciepła woda /dwufunkcyjne/ 
cena 1�00 zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
�91 ��� ���.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, kuchni wi-
szące firmy niemieckiej VaIllaNT, wersja 
świeczkowa 450 zł mało używane, gwaran-
cja serwisowa. �91 ��� ���.

• elektryczne przepływowe podgrzewacze 
wody na prąd ��0 V, małe gabaryty, moc 
1�-�1 kW, ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, baru, pubu, cena 150 zł. 
�90 540 5�0.

• SPrZeDam WYPOSaŻeNIe GaBINeTU kOS-
meTYCZNeGO. Tel. �9� 40� �91.

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowego i 
manekiny. Tel. 692 683 475.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Wyprzedaż męskich marynarek i spodni 
za pół ceny na stoisku DUŻe rOZmIarY w 
sklepie przy Banku na ul. Bankowej. Odzież 
damska również w promocyjnych cenach.

•  Sprzedam tanio cegłę rozbiórkową białą 1000 
szt. i elementy ogrodzeniowe w ramkach 2m 
x 1m 5 szt. tel. 660 457 090. 

•  Sprzedam rower wyścigowy tel. 
50� �01 �5�.

• Zespół muzyczny Wesoła Ferajna zwraca się z 
prośbą, jeżeli ktoś z Państwa posiada jeszcze 
stare, drewniane lub blaszane balie z lat 50-
tych i 60-tych, o wypożyczenie do obrzędu 
ludowego. Tel. 607 545 909, 605 576 908.

• Sprzedam wózek głęboki TACO, używany, 
cena 400 zł do uzgodnienia. Tel. 665 324 710.

• Sprzedam działkę na Ogrodzie nr 4 i namiot. 
Tel. 091 39 21 406, 783 403 506.

• Poszukuję dojazdu do Szczecina codziennie 
na 7.30. Tel. 601 581 892.

• Lin do zarybienia. Tel. 091 39 182 97.

• Pilnie sprzedam tanio wannę narożnikową 1,5 
m x 1,5 m z obudową (mało używaną) oraz 
brodzik 90 x 90 cm – nowy. Tel. 0668 366 471.

reklama
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 �9�0���, 091 �9 �� ��� 
 tel.kom. �00 4�� ��4

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

NOWOGARD 30.03.2009.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Kierowca C E
2. Ślusarz-spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Spawacz.
5. Kosmetyczka
6. Sprzedawca         
7. Sprzedawca okularów
8. Listonosz   
9. Geodeta
10. Laborant 

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Pracownik pomocniczy produkcji (Niem-
cy)
2. Przedstawiciel  (nieruchomości)
3. Fryzjer damski (Goleniów)
4. Pracownik gospodarstwa agroturystycz-
nego (Komańcza)
5. Pracownik gospodarstwa agroturystycz-
nego (Osławica)
6. Kucharz (Międzywodzie)
7. Pomoc kuchenna (Międzywodzie) 

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0�0� �10 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY busów

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 �9-�1-��� lub 091 4�-9�-�15

regularna linia meTrO        tel. 505 �19 �00
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.�5(FP), �.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.45(FP), �.45(FP), 9.�5(L1P), 10.45(L3), 1�.�0(L1), 15.�5(L1), 
1�.�5(L1P), 1�.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 50�0��999, 091�9��9�5, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. �0� 14� �5�
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Remis w cieniu flagi
Sobotni mecz Pomorzanina z Mewą Resko zakończył się bezbramkowym 

remisem. Piłkarze kopali miernie, a kibice wyrywali sobie flagę. 

Pomorzanin-Krupski-Tomporow-
ski, Laszkiewicz(35’Soska), M.Miklas, 
Nieradka-Galus (70’T.Marszałek), 
Ł.Marszałek, Skórniewski (46’Goł-
dyn), Gruszczyński (75’Dobrowolski, 
K.Miklas, Nosek. 

Bójka zaczęła się w 15 min. me-
czu. Kilku kibiców Pogoni Szczecin 
(zatrzymali się w Nowogardzie po 
drodze do Świnoujścia, na mecz 
tamtejszej Floty) spokojnie weszło na 
stadion i zabrało fanom Pomorzanina 
flagę w barwach „Dumy Pomorza”. 
Gdy opuszczali już stadion dopadli 
do nich nowogardcy piłkarze, kibice 
i działacze. Z pomocą policji flagę 
udało się odzyskać. O co chodziło?

Kibice szczecińskiej Pogoni uważa-
ją, że flaga w jej barwach nie powinna 
być wywieszana na stadionie Pomo-
rzanina. Twierdzą, iż w Nowogardzie 
nie ma fanów, którzy mogliby ją 
ochronić przed kibolami innych 
klubów. Za tydzień Pomorzanin 
będzie podejmował rezerwy Pogoni 
Szczecin. Można się więc spodziewać 
większego najazdu kibiców ze stolicy 
województwa i kolejnej walki o flagę. 
A co działo się na boisku?

Mecz od pierwszego gwizdka był 
toczony w wolnym tempie a piłka 
przez dłuższą częśc gry znajdowała 
się w środkowej części boiska. Go-
spodarze raz po raz atakowali na 
bramkę rywala, natomiast Mewa na 
te ataki odpowiadała niezbyt groźny-
mi kontrami. W pierwszej połowie na 

bramkę goalkeepera z Reska uderzali 
kolejno Nosek, K. Miklas oraz Skór-
niewski lecz żaden z tych strzałów nie 
był tak precyzyjny aby mógł zasko-
czyć bramkarza przyjezdnych. Druga 
odsłona spotkania to już bardziej 
ożywione ataki obu zespołów, Pomo-
rzanin głównie próbował zaskoczyć 
gości atakami ze skrzydeł, natomiast 
Mewa posyłała długie piłki w pole 
karne gospodarzy gdzie przejmowali 
je szybcy napastnicy z Reska. Pomo-
rzanin swoją najlepszą okazję do zdo-
bycia gola miał w 77 minucie kiedy to 
po wymianie piłki pomiędzy T. Mar-
szałkiem i K. Miklasem potężny strzał 
na bramkę Mewy oddał ten drugi lecz 
bramkarz przyjezdnych popisał się 
fantastyczną paradą i przeniósł piłkę 
nad poprzeczką. Po tej akcji podraż-
nieni zawodnicy gości rzucili się do 
ataku i byli bliscy dopięcia swego w 
80 minucie, kiedy piękny strzał z 20 
metrów pomocnika gości minimalnie 
minął bramkę Krupskiego. Ostatnie 
minuty spotkania to chaotyczne ata-
ki z obu stron, które nie przyniosły 
efektu bramkowego i mecz zakończył 
się bezbramkowym remisem. Po 
przebiegu całego spotkania można 
śmiało stwierdzić, że taki wynik nie 
jest krzywdzący dla żadnej z drużyn, 
ponieważ zarówno gospodarze jak 
i drużyna gości nie zagrała na tyle 
dobrze żeby zasłużyć na komplet 
punktów w tym spotkaniu. 

Karolina Kubicka, man

Wyniki kolejki:
Pomorzanin Nowogard - Mewa Resko                                  0 - 0 
Światowid Łobez - Fagus Kołbacz                                          1 - 1  

    Wicher Brojce - Ina Ińsko                                                  0 - 2 
Promień Mosty - KP Chemik II Police                                  2 - 2 
Pogoń II Szczecin - Dąbrovia Stara Dąbrowa                          2 - 2 
Vielgovia Szczecin-Wielgowo - Ehrle Polska Dobra Szczecińska  2 - 7 
Flota II Świnoujście - Korona Stuchowo                                  3 - 0 
Radowia Radowo Małe - Masovia Maszewo                          1 - 8 

Olimpia w Myśliborzu

29 marca Myślibórz gościł  liderów 
B - Klasy z regionu szczecińskiego. 
W turnieju  wzięły udział drużyny, 
które po rundzie jesiennej zajęły 1 
miejsca w swoich grupach. Zaznaczyć 
należy, że był to pierwszy taki turniej  
i był ciekawym doświadczeniem dla 
zespołów biorących w nim udział. 
Miejmy nadzieję, że na stałe wejdzie 
on do kalendarza  przygotowań ko-
lejnych rozgrywek.

Organizatorem był LUKS -Spójnia 
Renice.

Wyniki poszczególnych meczów:
Olimpia - Spójnia 2:1
Osadnik - Zorza Tychowo 2:0
Olimpia - Osadnik 1:2
Spójnia - Zorza Tychowo 2:2
Olimpia - Zorza Tychowo 1:0
Spójnia - Osadnik 3:0
Turniej wygrał Osadnik II My-

ślibórz, przed Olimpią, Spójnią i 
Zorzą.

Ju ż  w  n a j b l i ż s z ą  s o b o t ę ,  
04.04.2009 ruszają rozgrywki B-
klasy. Olimpia Nowogard rozegra 
mecz na wyjeździe z Komarexem 
Komarowo. W pierwszej  kolejce 
Olimpia na własnym terenie uległa 
rywalom 2:3. Miejmy nadzieję, że po 
tym meczu nasz zespół nadal będzie 
zasiadał na fotelu lidera.

Karolina Kubicka

Szkolenie dla trenerów
24 marca w hali sportowej Zachod-

niopomorskiego Centrum Edukacji  
w Szczecinie miało miejsce szkolenie 
Nauczycieli i Trenerów piłki nożnej 
w ramach programu UEFA Grassro-
ots. Celem szkolenia było poznanie 
najnowszych rozwiązań szkolenia 
młodych piłkarzy w wieku 7-13 lat. 
W konferencji wziął udział Gracjan 
Golema-trener, który w klubie Olim-
pia Nowogard jest odpowiedzialny za 
szkolenie dzieci i młodzieży oraz były 
trener Kamil Nieradka.

Szkolenie było przeprowadzone 
przez Krzysztofa Chrobaka, który 
jest pierwszym trenerem Górnika 
Łęczna, Marcina Dorna - pierwszego 
trenera reprezentacji Polski U-14 i 
U-15, Bartłomieja Zalewskiego, który 
jest drugim trenerem U-15,  a także 

Piotr Wojdyga trener bramkarzy. 
Każdy z uczestników kursu otrzymał 
certyfikat uczestnictwa oraz materia-
ły pomocnicze w szkoleniu młodzie-
ży pod kątem piłkarskim.. 

„Cieszę się, że miałem okazję zoba-
czyć, w jaki sposób ćwiczą inni młodzi 
piłkarze. Poznałem kilka nowych 
zadań treningowych dotyczących 
kształtowania techniki, koordynacji 
ruchowej oraz kilka zabaw z piłką, 
które kształtują małe założenia tak-
tyczne. Dostałem również materiały 
szkoleniowe, które wykorzystam w 
swojej pracy. Jest to kolejne moje szko-
lenie, bowiem wcześniej odbyłem staż 
trenerski w Pogoni Szczecin u trenera 
Krzysztofa Sobieszczuka.” - powiedział 
Gracjan Golema.

Karolina Kubicka
foto: Wojciech Mosiądz

TABELA
1.   Flota II Świnoujście
2.   Korona Stuchowo
3.   Pomorzanin Nowogard 
4.   Ehrle Polska Dobra Szczecińska 
5.   Masovia Maszewo
6.   Pogoń II Szczecin
7.   KP Chemik II Police 
8.   Dąbrovia Stara Dąbrowa 
9.   Promień Mosty 
10.   Ina Ińsko 
11.   Wicher Brojce 
12.   Mewa Resko
13.   Światowid Łobez  
14.   Fagus Kołbacz  
15.   Radowia Radowo Małe  
16.  Vielgovia Szczecin-Wielgowo
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kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, na oświadczenie
Wiele banków w 1 miejscu 

CENTRUM FINANSOWE „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A, 72-200 Nowogard

(vis a vis NETTO I piętro), tel. 091 392 72 68
www.nowogard_ 2.multika.com.pl

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 �5� 00�, 091 �� 51 �9�

 

6.04. br. godz. 16.00

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 1�5

PH „HL” poszukuje osób chętnych  do pracy 
na stacji paliw  w Nowogardzie w charakterze:

- SPRZEDAWCY
 Szukamy osób, które:
• lubią pracę w handlu, 
• starają się zrozumieć potrzeby klienta,
• są energiczne, kreatywne, komunikatywne i zaangażowane w pracę,
• posiadają wykształcenie min. średnie 
i doświadczenie w handlu oraz obsługują komputer.
Firma gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę.

CV + list motywacyjny ze zdjęciem prosimy  
o przesłanie  pocztą :

PH „HL” , Ul. Cukrowa 28, 71-004 Szczecin
lub e-mail:hl@phhl.pl
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reklama reklama

Zapraszamy od pn-pt. w godz. 8.00-18.00, w sob. w godz. 9.00- 14.00

Sprzedaż części i maszyn rolniczych
Naprawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych

rozdrabniacze do gałęzi
rabat Na maSZyNy rolNicZe 20%
NoWoGarD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 39 27 114 • kom. 0604 24 90 72

Telefon
 091 392 16 16

Szczegóły na stronie 5

Polska 
Ciebie 
nadal 

potrzebuje!

czytaj s. 2

2009-04-02 
W dniu wczorajszym, w czwar-

tą rocznicę odejścia Jana PAWŁA II  
wierni w całej Polsce modlili się:

Umiłowany Ojcze Święty! Już cztery 
lata nie ma Ciebie wśród nas, ale jeste-
śmy pewni, że stoisz obecnie w oknie w 
Domu Ojca, spoglądasz na nas i nam 
błogosławisz. Tak, błogosław nam, Oj-
cze Święty. I powierzaj nas Matce Bożej 
- Twojej Matce, która prowadziła Cię 
każdego dnia i zaprowadziła do wiecz-
nej chwały swego Syna. 
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reklama

dr Ryszardowi  
Cieślakowi 

najgłębsze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Mamy 

składa 
personel 

Oddziału Chirurgicznego Szpitala 
w Nowogardzie

koNDoleNcje

2009-04-02 
W dniu wczorajszym, w czwartą rocznicę odejścia Jana PAWŁA II  wierni 

w całej Polsce modlili się:
Umiłowany Ojcze Święty! Już cztery lata nie ma Ciebie wśród nas, ale jesteśmy 

pewni, że stoisz obecnie w oknie w Domu Ojca, spoglądasz na nas i nam błogo-
sławisz. Tak, błogosław nam, Ojcze Święty. I powierzaj nas Matce Bożej - Twojej 
Matce, która prowadziła Cię każdego dnia i zaprowadziła do wiecznej chwały 
swego Syna. Wstawiaj się za nami, bo Twego wstawiennictwa bardzo nam dziś 
potrzeba. Módl się za nami, Ojcze Świę ty, abyśmy - zrozumieli:

- „że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem 
nie mogą być naszym celem ostatecznym”,

- że „osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż 
ciało, toteż nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwał-
ceniem prawa moralnego, z pogwałceniem prawa drugiego człowieka”,

- żeby nikt z nas i „nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego”,
- żebyśmy „nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę”,
- abyśmy umieli przywrócić blask „naszemu pięknemu słowu uczciwość: 
uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, 
uczciwość w słowie i czynie, 
uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w mi-

nisterstwie, w rzemiośle i handlu”.
Módl się za nami, Ojcze Święty, abyśmy jak wzywałeś w Gdańsku:
- jedni drugich brzemiona nosili, „nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni 

przeciw drugim”.
Módl się za nami, Ojcze Święty, abyśmy - jak wzywałeś w Ełku: 
- starali się „tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie 

brakło dachu nad głową i chleba na stole,
- by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.
Módl się za nami, Ojcze Święty, abyśmy - jak wzywałeś na Jasnej Górze 

i w Skoczowie:
- byli ludźmi sumienia,
- tego sumienia nie zagłuszali i nie zniekształcali i nauczyli się nazywać 

„po imieniu dobro i zło”.
Módl się za nami, Ojcze Święty, abyśmy - jak wzywałeś w Kaliszu: 
- byli „solidarni z życiem”, 
- by nastąpiła „powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etycz-

ny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia”, czego tak bardzo 
pragnąłeś...

Tekst z portalu pokolenie JPII 
opr. LMM

Czytaj:
- Sukces dla Jana Pawła II  w SP 4 - s. 7
- Międzyszkolny  Konkurs  o Janie Pawle II w Błotnie - s. 7

INFORMACJA
Parafialny Zespół „CARITAS” działający przy parafii pw. Wniebowzięcia 

NMP w Nowogardzie informuje, że będzie wydawał żywność w ramach po-
mocy rodzinom we wtorki i piątki w godzinach od 16.00 do 18.00. Rodziny, 
osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, 
które chcą otrzymać żywność z „Caritas” muszą przynieść ze sobą zaświadcze-
nie Z PODPISEM KSIĘDZA PROBOSZCZA oraz dowód osobisty. Parafialny 
zespół udziela pomocy tylko mieszkańcom parafii:

- pw. Wniebowzięcia NMP z terenu Nowogardu oraz Olchowa, Wojcieszyna, 
Dąbrowy, Karska, Ogorzeli, Olszycy

- pw. Matki Boskiej Fatimskiej z terenu Nowogardu oraz Lestkowa i Mięt-
na

Z poważaniem
Prezes Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP

Rafał Paśko

Prima aprilis

Na wesoło, a jednak?
We wtorkowym wydaniu „DN” zamieściliśmy dwa artykuły nieprawdziwe 

– ani burmistrz Kazimierz Ziemba nie ma powodów do ustępowania ze sta-
nowiska, ani też radni nie zamierzają (póki co?) pobierać opłat za chodzenie 
po chodnikach.

W tytule postawiłem pytajnik ponieważ „biorąc z sufitu” 20 groszy jako 
opłatę za dzienne użytkowanie chodników uzmysłowiłem sobie co znaczy 
powiedzenie „grosz do grosza, a będzie kokosza” – tak znikomy podatek, 
niezbyt obciążający nasze kieszenie (5 zł na miesiąc) zwiększyłby nasz budżet 
o blisko milion złotych  w ciągu roku.

Wniosek? – oszczędzajmy grosze – będziemy mieli złotówki!
Wszystkich zdenerwowanych chodnikami (byli tacy co uwierzyli w opłaty) 

i krótko zadowolonych  z decyzji burmistrza (też tacy byli) serdecznie prze-
praszam.  Śmiech to zdrowie!

LMM

PANIE Z NOWOGARDU I OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie w Nowogardzie przy 

udziale Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szczecin-Zdroje 
organizuje trwajace do końca roku bezpłatne badania 

mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. 
 - badanie mamograficzne piersi: wynik badania, konsultacja lekarska

Najbliższy termin wyjazdu 25 kwiecień 2009r.
 Panie zainteresowane badaniem po zarejestrowaniu zostaną dowiezione bez  
płatnie do centrum radiologii i diagnostyki obrazowej mieszczącego się w Szczecin 
Zdrojach W dniu badania pacjentka powinna posiadać:  dowod osobisty, legitymacje 
ubezpieczeniowa, wszystkie poprzednie  wyniki i badania dotyczace piersi. W razie 
potrzeby okulary potrzebne do wypełnienia ankiet. Szczegółowe informacje udzie-
lane będą podczas rejestracji prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godzinach od 8.30 do 14.00 tel. 091 39 21356 i Lidię 
Bogus od 14.00 do 18.00 tel. 0505393636
Dobrowolna wpłata 5zł na cele statutowe fundacji 

Prezes Fundacji  Lidia Bogus
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reklama

Nie ma gazu,  
nie ma mieszkań

Władze miasta obiecywały, że minionej jesieni wprowadzi się do niego 
dwanaście potrzebujących rodzin. Dlaczego więc do dziś stoi pusty?

Chodzi o komunalny budynek 
przy ul. Cmentarnej. Jego budowę 
rozpoczęto wiosną zeszłego roku. 
I mimo, że prace zakończono już 
jesienią, to do użytku nie oddano do 
dziś. W gminie Nowogard na komu-
nalne mieszkanie oczekuje ponad 
120 rodzin. Dwunastu najbardziej 
potrzebującym na nowe lokum przy 
Cmentarnej ślinka cieknie od kilku 
miesięcy. Dlaczego muszą czekać 
tak długo?

- Do budynku nie doprowadziliśmy 
jeszcze gazu – odpowiada Adam 
Czernikiewicz, kierownik miejskiego 
Wydziału Inwestycji i Remontów.

Pierwsze pismo do szczecińskiego 
oddziału Wielkopolskiej Spółki Ga-
zowniczej z prośbą o zainstalowanie 
gazu burmistrz wysłał dopiero w 
listopadzie. Natomiast ostatnie pona-
glenie kilka tygodniu temu. Do dziś 
gmina nie otrzymała odpowiedzi. 

Czy procedura przyłączenia gazu 
zawsze musi trwać tak długo?

- Nie, ale my przy okazji budowy 
tego budynku, chcemy uzbroić w 
gaz znacznie większą część terenów. 
Zakład gazowniczy potrzebuje na wy-
konanie instalacji gazowej maksimum 
18 miesięcy. Wiąże się to z dużą ilością 
planów. To nie do końca nasza wina. 
Cały czas czekamy na odpowiedź 
zakładu gazowniczego – twierdzi 
Czernikiewicz. 

A może należało zabiegać o podłą-
czenie gazu wcześniej, przed ukoń-
czeniem budowy?

- Mogliśmy tak zrobić. Choć nie 
wiem, czy skutek byłby lepszy, bo bez 
konkretnej umowy zdziałać można 
niewiele. Zakład gazowniczy przebiera 
w zleceniach i ma monopol w kraju 
– uważa kierownik Wydziału Inwe-
stycji i Remontów.

Wydaje się jednak, że aby zaopa-

reklama

trzyć nowy budynek w gaz można 
byłoby podłączyć go do istniejącej 
już sieci przy ul. Cmentarnej.

- Można było zastosować takie 
rozwiązanie. Przekrój rury jest tam 
stosunkowo mały. Większą korzyścią 
dla gminy było podłączenie większych 
terenów – mówi Czernikiewicz. 
– Poczekajmy jeszcze troszkę, a efekt 
finalny na pewno będzie.

Kierownik Czernikiewicz nie chciał 
powiedzieć, kiedy konkretnie można 
spodziewać się zakończenia prac. O 
prognozy zapytaliśmy więc Spółkę 
Gazowniczą. 

- Mamy już pozwolenie na budowę 
1,5 km gazociągu. Prace powinny ru-
szyć dziewiątego kwietnia. Zakończy-
my je do końca września - obiecuje 
Wiesław Gurdak, zastępca prezesa 
Wlkp. Spółki Gazowniczej.

Po przyłączeniu gazu miasto będzie 
musiało zwrócić się o pozwolenie na 
użytkowanie do Powiatowego Nad-
zoru Budowlanego.

Największe mieszkanie w nowym 
budynku ma 55 m. Jedno jest dosto-
sowane do użytkowania przez osobę 
niepełnosprawną. 

Marcin Nieradka  

Uwaga wędkarze
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard organizuje zawody wędkarskie 

o Mistrzostwo Koła w Kamieniu Pomorskim w sobotę, 18 kwietnia 2009 
roku.

Wyjazd z ul. 5 Marca o godzinie 6.00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 16 kwietnia. – wpisowe 10 zł.

Zarząd Koła
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Z okazji 
18 urodzin
Paulinie  

Pokorskiej
moc najserdeczniejszych  

życzeń,
zdrowia, powodzenia,  

uśmiechu oraz spełnienia  
najskrytszych marzeń  

w dorosłym życiu 
składa wujek Ryszard

ŻycZeNia

Wszystko co piękne 
i wymarzone niech 

w Waszym życiu będzie 
spełnione, Niech życie słodko 

płynie, a wszystko co złe niech 
szybko minie...

Z okazji 
40 rocznicy ślubu 

Danucie i Janowi 
Machockim 

życzą synowie 
Irek i Darek 

z żonami i dziećmi

ŻycZeNia

W Nowogardzie  
sepsy na razie nie ma

W pobliskim Goleniowie wykryto już pięć przypadków zachorowań na 
sepsę. Czy jakieś przypadki zarejestrowano w Nowogardzie? Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny odmawia komentarza. Wypowiedzi na temat sepsy 
nie chce udzielać większość nowogardzkich lekarzy. Zdają sobie sprawę, że 
jedno nieodpowiednie zdanie może wywołać panikę. Mimo wszystko udało 
nam się porozmawiać z jedną z nowogardzkich lekarek. 

Rozmowa z Anną Smolira, le-
karzem medycyny, właścicielem 
przychodni SANUS. 

Marcin Nieradka: Znany jest 
pani przypadek zachorowania na 
sepsę w Nowogardzie?

Anna Smolira, lekarz medycy-
ny: Nie mamy takich informacji. Po 
prostu nie słyszeliśmy o takim przy-
padku. Nikt nie powiadamiał o tym 
środowiska lekarskiego. 

Na tej podstawie można domnie-
mywać, że zachorowań w ostatnim 
czasie nie było? 

- Tak. Gdyby na naszym terenie 
zarejestrowano choć jeden przypa-
dek sepsy, to sanepid - jako jednostka 
nadzorująca - na pewno poinformo-
wałaby miejscowych lekarzy. Jestem 
pewna, że sanepid chciałby zwrócić 
naszą uwagę i wyczulić nas na sepsę. 
Nie wyobrażam sobie by ktoś próbo-
wał zataić taki fakt.

Szczepić się, czy nie?
- Ciężko o jednoznaczne stwier-

dzenie. Szczepienia przeznaczone są 
dla osób z grup dużego ryzyka. Dla 
małych dzieci, młodzieży i osób star-
szych z osłabioną odpornością. Nale-
żałoby najpierw zbadać ogólny stan 
zdrowia poszczególnych pacjentów i 
przeprowadzić wywiad środowisko-
wy. Bez takich działań nie powinno 
się niczego stwierdzać, lub na siłę za-
chęcać do szczepienia.

Jak uniknąć sepsy?
- Najlepszym sposobem jest po pro-

stu profilaktyka. Każdy z nas może 
być nosicielem bakterii - meningoko-
ków. Znajdują się one w odcinku no-
sogardła. Nigdy do końca nie może-
my mieć pewności czy się zakazimy. 
Do zakażenia najłatwiej dochodzi 
poprzez ślinę. Należy unikać bezpo-
średnich kontaktów w dużych zbio-
rowiskach. Nie wolno pić ze wspól-
nych butelek, szklanek, jeść z jednego 
talerza, czy dawania mówiąc prosto 
„gryzów”. Całowanie z osobami nie-
znajomymi też jest niewskazane.

Niektórzy lekarze twierdzą, że 
„sepsomania” to chwyt marketin-
gowy, służący większej sprzedaży 
szczepionek.

- Nie chcę się jednoznacznie wy-
powiadać, bo nie jestem epidemio-
logiem. Rzeczywiście – sepsa to nic 
nowego. Zachorowania na tę choro-
bę odnotowywano każdego roku, w 
każdej populacji. Nas martwi jednak 
zwiększone natężenie zachorowań. 
Pojedyncze przypadki były od lat. Je-
żeli jednak mamy do czynienia z ku-
mulacją zakażeń, to należy zwrócić 
na zachorowania większą uwagę. Dla 
środowiska lekarskiego jest to sygnał 
o ogólnym spadku odporności organi-
zmów dzieci i młodzieży. Środowisko, 
w którym miały miejsce zachorowa-
nia należy bacznie obserwować. 

Rozmawiał Marcin Nieradka

Dodajmy, że koszt szczepienia to 
ok.150 zł. 

Gmina podzieliła 
pieniądze

Rozstrzygnięto konkursy na działalność sportową i wspieranie inicjatyw 
społecznych.

Najbardziej zadowoleni są zapewne piłkarze, którzy otrzymali zdecydo-
wanie najwięcej.

Na działalność sportową przezna-
czono w budżecie gminy 510 000 
złotych. Rozdysponowano na razie 
471 500 złotych z czego 200 000 zło-
tych otrzymali piłkarze „Pomorzani-
na”, a 102 500 złotych „Olimpia”.

Zrzeszenie LZS otrzymało 30 000 
złotych, tyle samo KM „Cisy”.

25 000 zł musi starczyć tenisistom 
stołowym z klubu TOP Wierzbięcin. 
Taką samą kwotę otrzymał klub ko-

larski LUKS Chrabąszcze – kolarze 
mają jednak „znaczone” 5 tysięcy na 
zorganizowanie zawodów kolarskich 
w naszym mieście. Będzie to najpraw-
dopodobniej kryterium kolarskie 
podobnie jak w roku ubiegłym.

UKS „TRÓJKA” rośnie na prężny i 
wielosekcyjny klub – przydzielono jej 
22 tys. zł. Jednakże także zaznaczono, 
że na rozgrywki koszykówki musi 
starczyć 13 000 zł, na biegi majowe 
7 000 zł i turnieje koszykówki ulicz-
nej 2 000 zł. 

Pieniądze otrzymały również WKS 
–y:10 tys. zł, UKS Jedyneczka -  6 tys. 
zł,  i LUKS Siatkarz (piszemy o nim na 
stronie sportowej) - 3 tys. zł.

„Sportowe pieniądze” otrzymało 
także, Stowarzyszenie Antonówka z 
Błotna w kwocie 5 tys. zł

Wspieranie inicjatyw społecznych, 
działalność społeczna i zajęcia poza-
lekcyjne to kolejne dziedziny na które 
gmina przeznacza pieniądze.

23 000 zł to cała pula na wspiera-
nie inicjatyw i trafiła ona na konto 
Nowogardzkiego Forum Organizacji 
Pozarządowych. Pieniądze przezna-
czone na opiekę społeczną trafiły do 
Caritasu (11 000zł) i do Stowarzysze-
nia „Serduszko” (7 000 zł).

Pozostało jeszcze 14 100 zł, które to 
pieniądze będą dzielone w następnym 

konkursie ofert.
Na zajęcia pozalekcyjne – zdaniem 

komisji – najlepsze oferty przedstawi-
ła Liga Ochrony Przyrody - dostała 
18 000 zł, Akademia Wspierania 
Inicjatyw Społecznych  - 6 000  zł, i 
Klub Sportowy Olimpia na pracę z 
młodzieżą – 6 000 zł.

LMM

Komentarz
Ostatni podział pieniędzy – tak jak każ-

dy – budzi kontrowersje. Kasa została już 
podzielona. Wydaje się, że komisja znów 
przesadziła, za bardzo kierując się sympa-
tią. Teraz pozostaje jedynie przyglądać się 
bacznie działalności stowarzyszeń. 

Czy Pomorzanin dostał za mało? Zo-
baczymy czy awansuje. Czy Olimpia za 
dużo? Czas pokaże czy uzyska promocję 
do wyższej klasy. Przyjrzymy się także 
zapowiadanej od miesięcy drużynie ju-
niorów, której jak na razie można szukać 
z teleskopem. Zajęciom pozalekcyjnym 
najbogatszego klubu B-klasowego w 
Polsce także. Na tapetę pójdą także 
zarobki trenerów, ceny sprzętu, i koszty 
wyjazdów. Dostęp do stadionu miejskiego 
także pójdzie na tapetę.

I dalsze pytania. Czy WKS-y zrobią tak 
dużo jak w zeszłym sezonie. Czy LZS-y 
dalej będą tylko pozorować działalność. 
Czy uczestnicy spartakiad doczekają 
się bardziej wartościowych nagród? Na 
wszystkie pytania odpowiedzą najbliższe 
miesiące. 

Jedno jest pewne. Na amatorskim 
sporcie nikt nie powinien się dorabiać, 
czy robić politycznej kariery. Miejmy 
nadzieję, że hasło „róbta co chceta” 
przestanie w końcu przyświecać nowo-
gardzkim działaczom.

Marcin Nieradka
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W ostatnich dniach lutego odbyło się walne zgromadzenie Stowarzy-
szenia Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej, zwanego 
potocznie „Stowarzyszeniem Przedsiębiorców”. Spotkanie poświęcone 
było ocenie i podsumowaniu dotychczasowej działalności oraz wyborom  
nowych władz. 

„Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców”  
zaprasza do współpracy

Forum Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Nowogardzkiej powstało 6 lat 
temu. Zgodnie z przyjętym wówczas 
statutem uznało za swój główny cel 
działanie na rzecz dobra mieszkań-
ców Ziemi Nowogardzkiej oraz troskę 
o jej dynamiczny rozwój. Misja ta jest 
realizowana do dziś. Stowarzyszenie 
wspiera społeczne inicjatywy, chroni 
lokalną przedsiębiorczość oraz ry-
nek pracy, stymulując tym samym 
rozwój gospodarczy gminy. Opiniuje 
wydawane przez władze samorządo-
we decyzje, mające wpływ na lokalną 
gospodarkę. Na bieżąco monitoruje 
sytuację społeczno – gospodarczą 
gminy. 

W „Stowarzyszeniu Przedsiębior-
ców” zrzeszeni są ludzie reprezen-
tujący szerokie spektrum instytucji 
publicznych i społecznych. Wśród 
członków organizacji są lekarze, 
przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych,  pracodawcy oraz przedsta-
wiciele władz gminy i powiatu. To 
pozwala na podejmowanie dyskusji 
na wielu płaszczyznach  i wypraco-
wywanie obiektywnych stanowisk. 
Ostatnim takim przykładem była sze-
roka dyskusja i wypracowane stano-
wisko na temat sprzedaży, przez gmi-
nę, posiadanych lokali użytkowych.

Stowarzyszenie  Przedsiębiorców 
ma na swoim koncie wiele działań, 
które realnie zmieniają oblicze mia-
sta. Jednym z nich było pozyskanie 
funduszy na odbudowę spalonego 
kościoła. Zebrano prawie 50 tys. zł 

i ufundowano zakup dwóch dzwo-
nów. 

- Wspieraliśmy także budowę strzel-
nicy sportowej przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Nowogardzie. 
Organizujemy spotkania integracyjne 
naszych członków i sympatyków, pod-
czas których zbieramy pieniądze na 
szczytne cele. Zgłaszamy kandydatów 
do Laura Cisowego. Aktywnie uczest-
niczymy w organizacji obchodów 700-
lecia Nowogardu – wymienia kolejne 
działania prezes Stowarzyszenia, Sta-
nisław Rynkiewicz. 

Powstała także strona interneto-
wa, www.nowo.pl, na której można 
znaleźć listę nowogardzkich przed-
siębiorstw i instytucji publicznych. 
Obecnie trwają prace nad dalszym 
rozwojem witryny. 

W dniu 27 lutego, podczas walnego 
zgromadzenia, członkowie Stowarzy-
szenia Forum Rozwoju Gospodarcze-
go Ziemi Nowogardzkiej, wybrało za-
rząd w składzie: Stanisław Rynkiewicz 
(prezes), Mieczysław Cedro (zastępca 
prezesa), Janusz Łyjak (skarbnik), 
Witalij Grebieniuk (sekretarz) oraz 
członkowie: Artur Kawicki i Krzysz-
tof Kosiński.

Organizacja zaprasza wszystkich 
chętnych chcących brać aktywny 
udział w życiu społeczno-gospodar-
czym miasta do współpracy. Wszel-
kie pytania można uzyskać u prezesa 
Stowarzyszenia - Stanisława Rynkie-
wicza,  pod nr telefonu: 501 549 818. 

Marcin Simiński 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”
Oddział Miejski, ul. 700 Lecia 14, 72-200 Nowogard
REGULAMIN 

PARAFIALNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO 

PT. „MOJA PARAFIA 
- MOJA MAŁA OJCZYZNA
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w pięciu kategoriach:
I. Oddział przedszkolny
II. Klasy I-III
III. Klasy IV-VI
IV. Klasy gimnazjalne
V. Klasy ponadgimnazjalne
Tematyka prac powinna nawiązywać do wydarzeń związanych z życiem 

parafii, lub do charakterystycznej dla niej architektury i sztuki sakralnej. 
Inspiracją mogą być: uroczystości religijne, kościoły, kapliczki, świątki, krzy-
że przydrożne lub inne obiekty sakralne.

Technika plastyczna dowolna w ramach prac płaskich. Format prac rów-
nież dowolny. Prace należy podpisać na odwrocie podając:

- Imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły, adres zamieszkania, tytuł pracy, 
imię i nazwisko nauczyciela.

Termin składania prac do 25 kwietnia 2009 r. Prace należy przesłać 
lub przynieść osobiście. Adres:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana „
Nowogard, ul. 700 lecia 14, w każdy czwartek od 15:00 - 17:00
Ewentualne bliższe informacje na temat konkursu udzielamy pod nu-

merem, telefonicznym 091 39-20-284 lub mob: 606-347-899
Przewiduje się wiele atrakcyjnych nagród i upominków.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie  się 04-05-

2009 w Kościele  pw. św. Rafała  Kalinowskiego jak  również  otwarcie  
wystawy pokonkursowej.

Organizatorzy: Civitas Christiana Barbara Gontarska

Polska wolna od GMO!
Genetycznie modyfikowana żywność stanowi jedno z większych za-

grożeń dla świata. Niezależne badania dowodzą katastrofalnego wpływu 
GMO na zdrowie zwierząt, na których prowadzono doświadczenia. Nie 
ma powodu sądzić, że zdrowie ludzi nie ulegnie podobnej dewastacji... - 
mówi Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor muzyki filmowej, laureat Oscara.  
 Jedzenie to źródło naszej energii, zdrowia, dobrego samopoczucia.  
Jedzenie może być różnorodne, smaczne, może dawać nam przyjemność, a  
rolnikom godziwe utrzymanie. Ale może też być zupełnie inaczej. „Żywność 
produkowana w oparciu o GMO i monokulturowe, przemysłowe rolnictwo 
to globalna, homogeniczna papka. Różnorodność zaznacza w niej wyłącznie 
kolorowe opakowanie, dodatek barwnika i aromatu „identycznego z natu-
ralnym”... - mówi Piotr Petryka, restaurator, członek ruchu Slow Food. 
„Tradycyjne rolnictwo jest wypierane przez rolnictwo wielkoprzemysłowe, które 
w dramatyczny sposób niszczy lokalną ekonomię, zdrowie ludzi i zwierząt, jak 
również naturalne i kulturowe bogactwo. Naszym celem musi być przywrócenie 
suwerenności żywnościowej i energetycznej na poziomie lokalnym, regional-
nym i narodowym...” - mówią Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana 
„Człowiek Roku 2008” i Sir Julian Rose, Prezes ICPPC,  którzy podczas 
konferencji dotyczącej żywności modyfikowanej genetycznie, przedstawią 
kierunki rozwoju polskiej wsi.

Ewa Dziwisz

 
 

Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa  

w Ruchu Drogowym!
W dniu 17 kwietnia 2009 roku /piątek/, o godz. 9.00 na terenie Miasteczka 

Ruchu Drogowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 
6 odbędą się eliminacje powiatowe XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju mogą wystartować uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kartę zgłoszenia zainteresowane szkoły powinny przesłać w nieprzekra-
czalnym terminie do 15 kwietnia 2009 r do sekretariatu Gimnazjum Nr 1 w 
Nowogardzie. / tel. 091 3926280 /.

Serdecznie zapraszamy. Na uczestników jak co roku czekają atrakcyjne 
nagrody.

 Nadkom. Wiesław Ziemba, KPP Goleniow

W kinie „Orzeł”

OPOWIEŚCI NA DOBRANOC
Komedia familijna, Fantasy, USA 2009, 100 min, 12 zł, od 8 lat
03.04.2009 godz. 17.00
04.04.2009 godz. 17.00
05.04.2009 godz. 17.00
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Międzyszkolny  Konkurs   

o Janie Pawle II  
- „Santo Subito”            

W Szkole Podstawowej w Błotnie niecodzienne wydarzenie. Cała społecz-
ność szkolna: nauczyciele, rodzice i uczniowie chcąc oddać hołd Wielkiemu 
Polakowi papieżowi Janowi Pawłowi II. w kolejną już 4. rocznicę  Jego śmierci 
zorganizowała konkurs pod hasłem: „Santo Subito” . Celem konkursu było 
przede wszystkim wskazanie młodemu pokoleniu autorytetów, przybliżenie 
uczniom życiorysu, twórczości i działalności Jana Pawła II, popularyzowanie 
wśród młodzieży postawy życiowej papieża, zachęcenie do czytania literatury 
papieskiej oraz popularyzowanie plastycznej twórczości dzieci. 

Zostały przeprowadzone dwie 
edycje: konkurs wiedzy i konkurs 
plastyczny. 

Spośród 18 uczestników, którzy 
wzięli udział w konkursie wiedzy 
wyłoniono trzech najlepszych, którzy 
naprawdę posiedli ogromną wiedzę 
o naszym papieżu. Pierwsze miejsce 
zdecydowanie zajął Cezary Niziński 
ze SP nr 4. Kolejni laureaci to Patryk 
Skubała ze SP Nr 3 i Kamil Śmigiel 
SP nr 3.  Gratulacje !!! 

Laureaci konkursu plastycznego 
zostaną ogłoszeni w kolejnym nume-
rze naszej gazety. 

Organizatorzy dziękują z całego 

serca wszystkim, którzy swoją ofiarną 
pracą pomogli w zorganizowaniu 
konkursu. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do wychowawców 
i nauczycieli, którzy przygotowali 
młodzież do udziału w tym konkur-
sie. Dziękujemy sponsorom  i Radzie 
Rodziców za pomoc w ufundowa-
niu nagród naszym uczestnikom. 
Konkurs ten to też nasza nieustanna 
modlitwa o wyniesienie Jana Pa-
wła II na ołtarze. Ufamy, że dzięki 
wstawiennictwu papieża będziemy 
mogli zorganizować za rok II edycję 
„SANTO SUBITO”.  

 sacer

Sukces dla  

Jana Pawła II
Zbliża się czwarta rocznica odejścia 

Ojca Świętego Jana Pawła II do domu 
Ojca. Jest to czas, w którym szczegól-
nie pragniemy uczcić pamięć papieża, 
przypomnieć jego życie i nauczanie, 
a także przybliżyć wartości, które 
nam wskazał. To właśnie miał na celu 
IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
o Patronie Janie Pawle II, którego 
organizatorzy pragnęli dodatkowo 
pogłębić integrację szkół noszących 
imię wielkiego Polaka.

26 marca odbył się półfinał kon-
kursu, który w regionie zachodnio-
pomorskim organizowała Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II 
w Świnoujściu.

Grzegorz Kolless i Cezary Niziński 

reprezentowali Szkołę Podstawową 
nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. 
Wszystkich uczestników zachwyciła 
gościnność i serdeczność gospoda-
rzy. Poziom zawodów był wysoki 
i niezwykle wyrównany – różnice 
między wynikami wynosiły nawet 0,5 
pkt. Obaj uczniowie spisali się wspa-
niale, a Cezary, zdobywając drugie 
miejsce, zakwalifikował się do finału 
ogólnopolskiego, który odbędzie się 
w Mysłowicach (woj. śląskie). Gra-
tulujemy i życzymy powodzenia w 
dalszych zmaganiach! 

ET
Więcej informacji o szkole znaj-

dziemy na stronie www.spnowo-
gard4.edupage.org 

Dyrektor SP nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie  
mgr Magdalena Zarębska-Kulesza w towarzystwie reprezentantów szkoły

Z okazji okrągłej rocznicy – 10 lat goszczenia na 
naszych łamach  życzymy Ci Heniu dużo zdrowia i 
wielu pomysłów na rozśmieszanie Czytelników. 

Dedykujemy Ci okolicznościowy limeryk:

Któregoś dnia obudziłeś się z krzykiem:
Czy  zdążę na piątek z wierszykiem?
Humor  rodzi się w mękach,
Przygryzłeś więc język i stękasz…
Żyj nam długo z nad-ciętym językiem!

     LMM
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 Witamy wśród nas...

Syn Agnieszki 
Paradowskiej 
ur. 25.03.09 z Grabina

Syn Klaudii i
 Dariusza Zielińskich 
ur. 26.03.09 
z Łosośnicy

Córka Iwony 
i Krzysztofa 
ur. 26.03.09 
z Nowogardu

Córka Moniki Reczuch 
ur. 29.03.09 z Dobrej

Syn Kamili i Damiana 
ur. 25.03.09 
ze Stargardu

Syn Doroty Łukasik 
ur. 26.03.09 
z Dobropola

Syn Anny Mizuło 
ur. 30.03.09 
z Nowogardu

Syn Magdaleny Bodo 
ur. 1.04.09 z Wołowca

Syn Moniki 
i Tomasza ur. 30.03.09 
z Wierzchęcina

W obiektywie jana korneluka  - 700 kikutów na 700. lecie?

Syn Jolanty Leśniak 
ur. 28.03.09 
z Nowogardu

Córka Agaty Lobo 
ur. 1.04.09 z Łobza

Córka Moniki Kukuła 
ur. 2.04.09 
z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie urodziło się 1 dziecko 
Zdjęcie oraz dane personalne zostaną opublikowane w terminie 

późniejszym, dziecko przebywa w inkubatorze
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         Ośrodek Pomocy Społecznej 

„Z bezradności  
do aktywności”

Ruszyła kolejna edycja projektu „Z 
bezradności do aktywności”

W Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie rozpoczęła się realizacja 
kolejnej edycji projektu systemowego 
„Z bezradności do aktywności” 2009, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz budżetu państwa w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7,1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji społecznej. 

Głównym celem projektu jest 
poprawa dostępu do zatrudnienia 
osób bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo w tym niepełnosprawnych 
oraz usamodzielnianych wychowan-
ków rodzin zastępczych lub placówek 
opiekuńczo – wychowawczych. Pro-
jekt jest realizowany w partnerstwie 
z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, Powiatowym Urzędem 
Pracy oraz wszystkimi Ośrodkami 
Pomocy Społecznej z terenu naszego 
powiatu (Goleniów, Osina, Stepnica, 
Maszewo, Przybiernów).

Celem szczegółowym jest nabycie 
umiejętności komunikacji społecz-
nej, asertywności, radzenia sobie ze 
stresem, wykształcenia postawy pro 
aktywnej poprzez nabycie umiejętno-
ści aktywnego poszukiwania pracy, 
przygotowania własnego CV, listu 
motywacyjnego, nabycie umiejętno-
ści autoprezentacji i stymulowania 

rozmowy kwalifikacyjnej, nabycie 
dodatkowych kwalifikacji zawodo-
wych poprzez udział w kursach zawo-
dowych oraz możliwości pozyskania 
uprawnień do prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.

Projekt kierowany jest do osób 
korzystających z pomocy społecz-
nej, które nie pracują i są w wieku 
aktywności zawodowej. Projekt za-
kłada udział 14 osób bezrobotnych i 
nieaktywnych zawodowo. 

Beneficjenci ostateczni projektu 
zostaną objęci indywidualnym wspar-
ciem przez pracownika socjalnego 
oraz wsparciem grupowym poprzez 
psychologa, doradcę zawodowego 
oraz uczestnictwo w warsztatach i 
szkoleniach. Uzyskają zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia oraz nowe 
kwalifikacje zawodowe potwierdzone 
certyfikatem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie 

Ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard
Tel. (091) 39-26-289, fax (091) 

39-26-251

Projekt systemowy „Z bezradno-
ści do aktywności” realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Gdzie my 
jesteśmy?

Pierwszy kwartał jubileuszowego 
(dla Nowogardu) roku dobiegł końca 
i szybkimi krokami zbliża się „godzi-
na szczytu” uroczystych obchodów 
rocznicowych. Można się zatem już 
pokusić o pewne podsumowania!

Historyczne przesłanki dotyczące 
początków nowogardzkiego (dziś) 
grodu, a także uzyskania przez ten 
gród praw miejskich doprowadziły 
do tego, że spora część nowogardzian 
podąży na obchody 700-lecia swego 
miasta (uwaga!) ulicą 700-lecia!

Przypominam sobie pierwsze dys-
kusje na powyższy temat, które już 
ponad rok wstecz miały miejsce na 
spotkaniu zorganizowanym przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi No-
wogardzkiej. Na zebraniu pojawiło 
się kilkunastu nowogardzian. Byłem 
jednym z nich i popsułem wówczas 
atmosferę radosnych wizji roztacza-
nych przez niektórych „mówców” 
namolnym wtrącaniem swych wspo-
mnień z poprzednich obchodów, 
które odbyły się w 1968 roku.

Nie odwoływałbym się do tych re-
trospekcji, gdybym bardzo niedawno 
nie usłyszał głośno wypowiadanej 
opinii jednego z owych „mówców” - 
jednego z tych, którzy zrugali mnie, 
że wspomnieniami o peerelowskim 
święcie chcę poniekąd zniechęcić 
obecnych do zorganizowania je-
dynie prawdziwego jubileuszu - że 
jego zdaniem należałoby się z tego-
rocznych obchodów wycofać. No 
cóż, przysłowiowe „odwracanie kota 
ogonem” czy „zawracanie kijem Wi-
sły”. Teraz, na cztery  tygodnie przed 
rocznicą historycznej daty?

 „Wiadomości samorządowe” na 
pierwszej stronie informują o  wizy-
cie nowogardzkiej delegacji w Szwe-
cji. Nie mogłem przeoczyć zdjęcia, na 
którym widać (szkoda, że nie można 
usłyszeć) szkolną orkiestrę. Skąd-
inąd wiem, że w szwedzkiej szkole 
są instrumenty dla każdego ucznia. 
Patrząc na to zdjęcie nie mogę po-
wstrzymać się przed wyłuszczeniem 
swej opinii na kilka tematów.

Po ubiegłorocznych wakacjach 
wpadłem na pomysł, aby stwo-
rzyć grupę trębaczy, którzy mogli-
by uświetnić jubileuszowe obcho-
dy. W pewnym okresie miałem już 
dziesięciu chętnych do nauki gry. 
Zaczęliśmy ćwiczenia na jednym 
instrumencie (moim prywatnym). 
W krótkim czasie otrzymałem kilka 

ustników, co zdecydowanie ułatwiło 
mi prowadzenie zajęć, ale tylko na 
jakiś czas, niestety!

Do dziś ostał mi się tylko jeden 
trębacz (już wystąpił publicznie), 
któremu rodzice byli w stanie zaku-
pić instrument. Nie mogę oprzeć się 
wrażemu, że gdybym dysponował 
jeszcze kilkoma trąbkami, to miał-
bym teraz kilkuosobowy zespół. (?)

Tymczasem na ostatniej Sesji Rady 
Miejskiej rozpatrywano kolejną już 
skargę na dyrektorkę Nowogardz-
kiego Domu Kultury. Z rozstrzygnię-
ciem można się zapoznać na łamach 
lokalnej prasy. W tym kontekście na-
chodzą mnie natrętnie wspomnienia 
(znowu z PRL-u), kiedy funkcjono-
wał jeszcze uzupełniający się system 
oświaty i kultury. Starałem się powie-
dzieć o tym na Sesji, myślę jednak, 
że nie od rzeczy będzie jeszcze raz to 
powtórzyć i nieco rozszerzyć.

Przed kilkudziesięcioma laty Dom 
Kultury przejmował dzieci i mło-
dzież już przygotowaną (lepiej lub 
gorzej, ale jednak) w szkołach. Am-
bitne poczynania artystyczne wielu 
nauczycieli (nie twierdzę, że dziś 
jest inaczej), ale także bogata oferta 
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, 
pozwalały na pierwszą selekcję przy-
datności do tego rodzaju aktywności 
jeszcze w murach szkolnych albo w 
świetlicach przyzakładowych - któ-
rych dziś niestety brak!

O specyficznych kłopotach i trud-
nościach przy przygotowywaniu 
spektaklu artystycznego wiedziały 
dzieci, ale przede wszystkim rodzice 
czy opiekunowie. Teraz niekoniecz-
nie. Wierzę zatem w autentyczny 
szok wielu z nich. No cóż, zawsze jest 
coś, za coś. To się też nie zmieniło!

Przy okazji wypłynęła sprawa, któ-
ra nadal wymaga rozszerzonej i po-
głębionej dyskusji odnośnie zadań, 
jakie ma do spełnienia instytucja 
typu Nowogardzki Dom Kultury, i 
czy jest ona w stanie wywiązać się z 
nich, w aktualnie otaczającej nas rze-
czywistości?

Przewiduję, że nie potrafimy tego 
problemu rozwiązać wcześniej, za-
nim nie będziemy mieć uporządko-
wanego systemu edukacyjnego - i nie 
tylko - bo kultura niczym soczewka 
skupia w sobie całą rzeczywistość! 
No więc: Gdzie MY jesteśmy?

Lech Jurek

Przedszkole nr 1

Kosztowne BHP
Cztery lata temu Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Goleniowie 

wydał nakaz dostosowania klatki schodowej nowogardzkiego Przedszkola 
nr 1 do przepisów przeciwpożarowych. Termin jego realizacji minął w 2005 
roku. 

W  ubiegłym roku sprawę nagłoś-
nił radny Rafał Szpilkowski, a Rada 
znalazła na modernizację pieniądze. 
Jednakże w  wyniku „pamiętnych 
dyskusji” w łonie radnych dopiero w 
tym roku ogłoszono przetarg i wyło-
niono wykonawcę robót.

Najkorzystniejsza oferta nadeszła 
od firmy BSP Serwice sp. z o.o. z Ko-
szalina i ona wykona prace polegające  

na wydzieleniu klatki schodowej 
pełniącej funkcję ewakuacyjną za-
mykając ją drzwiami wysokiej klasy 
odporności ogniowej. Ma być ona 
wyposażona w system usuwania 
dymu. Prace mają być prowadzone 
w okresie wakacji. Gmina zapłaci za 
modernizację ok. 111 307 złotych.

LMM
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Zawody strzeleckie

Śladami  
Renaty Mauer

W dniu 28 marca 2009r na Strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Nowogardzie odbyły się „Otwarte Mistrzostwa Szkół Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej”. Były to 
pierwsze zawody wojewódzkie LOK w woj. zachodniopomorskim i pierw-
sze o tej randze na obiekcie w Nowogardzie.

W zawodach uczestniczyło 76 zawodników z 12 klubów i sekcji sporto-
wych z: Gryfic, Gryfina, Kołobrzegu, Szczecina, Barwic, Pyrzyc, Białogardu, 
Stargardu Szczecińskiego, Myśliborza, Goleniowa, Szczecinka i Nowogardu. 
Młodzież konkurowała w kategoriach:14 osób w klasie pistolet i 62 w kara-
binie sportowym z podziałem na grupy: dziewczęta, chłopcy, szkoły gimna-
zjalne i ponadgimnazjalne.

Kierownikiem zawodów był Wojciech Pazderski z Zarządu Wojewódzkie-
go Ligi Obrony Kraju w Szczecinie a Sędzią Głównym Jan Skowroński – tre-
ner drużyny z Nowogardu wspierany przez sześciu sędziów pomocniczych. 
Organizacyjnie zawody przygotowane zostały przez zarząd Sekcji Strzele-
ckiej w Nowogardzie.

Klasyfikacja pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach:
Szkoły gimnazjalne 
Karabin pneumatyczny 30

Dziewczęta 
Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja

i marta Podstawka 2�4 Nowogard
II Aleksandra Kubacka 244 Kołobrzeg
III Dominika Lewandowska 229 Białogard

chłopcy
Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja

I Radosław Kręwicki 277 Goleniów
II Marcin Majka 248 Goleniów
III Wojciech Jackowski 234 Gryfino

Szkoły gimnazjalne 
Pistolet pneumatyczny 30

Dziewczęta 
Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja

i agata Grygowska 238 Nowogard
ii justyna jaszcz 20� Nowogard
III Agnieszka Zygała 179 Myślibórz

chłopcy
Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja

I Mateusz Wojtala 270 Goleniów
ii miłosz olejnik 2�1 Nowogard
III Filip Koc 217 Myślibórz

Szkoły ponadgimnazjalne 
Karabin pneumatyczny 30

Dziewczęta 
Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja

I Agata Król 249 Gryfice
II Justyna Bogusz 245 Szczecinek
III Sylwia Sieląg 240 Myślibórz

chłopcy
Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja

I Sebastian Rąbalski 291 Goleniów
II Karol Milczarek 282 Białogard
III Oskar Mendrala 271 Goleniów

Szkoły ponad gimnazjalne 
Pistolet pneumatyczny 30

Dziewczęta
Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja

I Marlena Lipska 108 Pyrzyce
II Katarzyna Karciszewska 88 Pyrzyce

chłopcy 
Miejsce Imię Nazwisko Zdobyte punkty Klub, Sekcja

I Paweł Stoiczkow 282 Goleniów
II Mateusz Uberna 268 Goleniów
III Tomasz Zawiślak 258 Gryfino

Inf.  Sławomir Kucal



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 113-6.04.2009 r. 

Zespół redakcyjny: Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, 
Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. opieka merytoryczna: zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard.  
www.lo1.nowogard.ids.pl; tel. 091-39-20-213

  Jedynka
I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

PIELGRZYMKA  
MATURZYSTÓW

W dniach 25.03 – 25.03. 2009 r. 
odbyła się pielgrzymka maturzystów 
Kraków – Oświęcim – Częstochowa. 
Grupa 23 uczniów (z ZSO nr 1) I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie wraz z trójką opiekunów: p. 
Izabelą Gnych, p. Katarzyną Mań-
kowską i ks. Dominikiem Szczygiel-
skim ruszyli pielgrzymkowym szla-
kiem. Celem naszej podróży było 
zwiedzanie m.in. Krakowskiej Sie-
dziby Królów, Oświęcimskich Obo-
zów Zagłady oraz złożenie próśb u 
stóp Jasnogórskiej Pani.

Pierwszym miejscem, do którego 
udaliśmy się była dawna stolica Pol-
ski – Kraków, gdzie mieliśmy okazję 
zgłębić tajniki Wawelu i spotkać się 
z jego groźnym stróżem, smokiem. 
Miejscem, któremu poświeciliśmy 
uwagę było Stare Miasto: Sukiennice 
i Kościół Mariacki. Następnie udali-

śmy się do Oświęcimia - Brzezinki 
(Auschwitz – Birkenau), by na nowo 
odkryć historię Obozów Śmierci. 
Mieliśmy tam okazję poznać tra-
giczne losy ludzi, którym przyszło 
żyć w warunkach urągających ludz-
kiej godności. W piątek 29.03.09 re-
alizowaliśmy kolejny punkt naszej 
pielgrzymki – Częstochowa. Miano-
wicie wzięliśmy udział w koncercie 
zespołu Clerboyz, Drodze Krzyżo-
wej i Mszy Świętej dla maturzystów, 
której przewodniczył i Słowo Boże 
wygłosił biskup Marian Błażej Kru-
szyłowicz.

Tę podróż uważamy za owocne i 
interesujące doświadczenie naszego 
życia. Pragnę w imieniu uczestni-
ków serdecznie podziękować opie-
kunom, którzy umożliwili nam od-
bycie tej pielgrzymki.

Beata Zawadzka

UWAGA!
W środę 8 kwietnia o godzinie 9.00 

zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów
do udziału 

w I Turnieju Szachowym
w ramach Dnia Otwartego w I LO.
Turniej odbędzie się w sali nr 25.

Organizatorzy  

UWAGA!
W środę 8 kwietnia o godzinie 11.30

zapraszamy wszystkich gimnazjalistów,
którzy przybędą 

na Dzień Otwarty do I LO,
do udziału 

w Konkursie  
Języka Angielskiego.
Konkurs odbędzie się w sali nr 3.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego

im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA:

WYWIADÓWKĘ OTWARTĄ
we wtorek 24 marca 2009 r.

- o godzinie 16:00 wywiadówki klasowe
- od godziny 16:30 do 18:00 możliwość kontaktu
 z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

DZieŃ otWarty SZkoŁy
w środę 8 kwietnia 2009 r.

- prezentacja od godziny 9:30
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OBWIESZCZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia projektu 

prognoz oddziaływania na środowisko, 
dla  działek 78 i 79 obręb Słajsino. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) w związku z uchwałą Rady Miej-
skiej w Nowogardzie nr X/59/07  z dnia 12 września 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany planu miejscowego obrębu Słajsino, ogłaszam o 
przystąpieniu do sporządzenia projektu prognoz oddziaływania na śro-
dowisko dla wyżej wymienionych terenów. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wymienionych 
projektów prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 4 maja 2009 r.

Uwagi lub wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej - na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac 

Wolności 1, 72-200 Nowogard,
2. ustnie do protokołu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 

w pokoju nr 206 (w budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia 
urzędu.

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres: 
mantczak@nowogard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz 
Nowogardu.

Burmistrz Nowogardu
      Kazimierz Ziemba 

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków Szkoły

na KIERMASZ 
WIELKANOCNY  

w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie  
dnia 7 kwietnia 2009 r. o godz. 9.00.

Zebrane pieniądze za sprzedaż wyrobów wielkanocnych 
zostaną przekazane na rehabilitację 

uczennicy naszej Szkoły.
     Organizatorzy

 Urząd Miejski w Nowogardzie 
zaprasza do składania ofert 

na kompleksową obsługę gastronomiczno -rozrywkową 
tj. ustawienie stoisk  w różnego rodzaju asortymenty z wyrobami gar-

mażeryjnymi, zabawkami, napojami, piwem, parkiem zabaw i rozrywki 
dla dzieci itd. w dniach 1 i 2 maja 2009 r. na Placu Szarych Szeregów w 
Nowogardzie.

Jednocześnie zastrzega się, że stoiska z piwem nie mogą stanowić więcej 
jak 10 stoisk, natomiast pozostałych stoisk powinno być minimum 20.

Jednocześnie zastrzega się, że stoiska z piwem nie będą zlokalizowane 
przy głównych ciągach komunikacyjnych.

Preferowane będą oferty z przeważającą ilością stoisk garmażeryjnych. 
W ofercie należy wyspecyfikować szczegółowo asortyment garmażeryjny 
oraz pozostały.  Zastrzega się, że pawilony handlowe mają mieć ujednoli-
cony wygląd zewnętrzny (ten sam rodzaj materiału z którego są wykonane 
oraz kolorystyka).

Stawka dzierżawy będzie negocjonowana z wybranym kontrahentem.
Oferty należy składać w terminie do dnia 08 kwietnia 2009 r. w koper-

tach z napisem „Oferta na kompleksową obsługę  gastronomiczno -roz-
rywkową z okazji 700 – lecia Nowogardu”.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, pl. Wolności 1, pok. nr 5 lub drogą elektroniczną na adres:  
zbogdański@nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

reklama

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Klęska - powódź czy huragan 
- straż pożarna Ci pomaga”         

17 marca br. odbyły się gminne 
eliminacje XI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci 
i młodzieży organizowanego przez 
Komendę Główną Państwowej Straży 
Pożarnej przy współpracy Wydziałów 
Zarządzania Kryzysowego Urzędów 
Wojewódzkich. Tegoroczna edycja 
przebiega pod hasłem: „Klęska – po-
wódź czy huragan – straż pożarna Ci 
pomaga”. Celem konkursu jest posze-
rzenie wiedzy dzieci i młodzieży na 
temat zachowania bezpieczeństwa w 
przypadku występowania wszelkiego 
typu zagrożeń. Zadaniem konkursu 
jest zainteresowanie działalnością 
służb ratowniczych uczestniczących 
w usuwaniu skutków klęsk żywio-
łowych jak: powodzie, huragany, 
trzęsienia ziemi. Coraz częstsze 
katastrofy naturalne stanowią zagro-
żenie dla człowieka i przyrody. Stąd 
też coraz więcej wyzwań stojących 
przed służbami ratowniczymi. Celem 
edukacyjnym konkursu jest kształ-
towanie właściwych postaw dzieci 
i młodzieży, poprawa świadomości 
zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń 
oraz konieczności zminay postawy 
w zakresie zachowania się podczas 
zagrożeń.

Do konkursu na szczeblu gminnym 
przystąpiło 8 placówek. Po dokonaniu 
oceny przedłożonych prac plastycz-
nych, zgodnie z regulaminem XI edy-
cji Konkursu, Jury zakwalifikowało 
do II etapu na szczeblu powiatowym 
prace następujących uczniów:

I Grupa – grupa młodsza w wieku 
6 – 8 lat: 

- Karol Jankowski - lat 6, Szkoła 
Podstawowa w Długołęce

- Justyna Kozakiewicz - lat 6, Szkoła 
Podstawowa w Długołęce

- Wiktoria Rakowska - lat 8, Szkoła 
Podstawowa w Długołęce

- Karolina Lewandowska – lat 8, 
Szkoła Podstawowa w Strzelewie

- Julia Soszka - lat 8, Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Nowogardzie

II Grupa – grupa średnia w wieku 
9 – 12 lat: 

- Piotr Kufta - lat 10, Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Nowogardzie

- Roksana Lipiec - lat 11, Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

- Paulina Pawłowska - lat11, Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

- Sylwia Langner - lat12, Szkoła 
Podstawowa w Strzelewie

- Katarzyna Nadolska- lat 12, Szko-
ła Podstawowa w Orzechowie

III Grupa – grupa starsza w wieku 
13 – 16 lat 

- Ewelina Szafranek – Szkoła Pod-
stawowa w Długołęce

- Joanna Mielewczyk - Gimnazjum 
nr 3 w Nowogardzie

 
     Szkoły, które przystąpiły do 

konkursu zostaną uhonorowane 
dyplomami, natomiast uczniowie za-
kwalifikowani do etapu powiatowego 
oprócz dyplomów otrzymają również 
upominki. 

LMM

NDK zaprasza
W dniu 09.04.2009 r. (czwartek), godz. 17.00 do sala nr 31 przed-

stawicieli zespołów muzycznych, którzy wyrazili chęć występu podczas 
uroczystych obchodów 700-lecia lokacji miasta Nowogard na spotkanie 
organizacyjne.
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Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

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

pilnie zatrudni  
na  umowę  o  pracę monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych  
i gazowych 

Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

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

1. Teresa Lewandowska - telefon 091 57 92 639, kom. 691 657 800
2. Teresa Łukomska - telefon 091 57 92 644.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Myjnia mech. z gąbkami, które nie rysują a 
polerują lakier; Myjnia ręczna – mycie ręcz-
ne, - mycie bezdotykowe; Warsztat – diag-
nostyka podwozia z wydrukiem wartości 
urządzeniem Beissbarth ML 4000, 8 senso-
rów, - analiza spalin; Naprawa – zawieszeń 
i ukł. jezdnego, - układu wydechowego, - 
oświetlenia, - wym. sprzęgła; - wym. olejów i 
płynów; Inne naprawy. Czynne 8.00 – 16.00. 
Zapraszamy. Ul. Armii Krajowej 46.

Sprzedam  
drewno 

opałowe i kominkowe. 
Tel. 507 157 409

Sprzedam drzewo
 – topolówka 

na opał w klockach
Transport na Nowogard – gratis

Przyczepa ciągnikowa – 5 kubików

Tel. 508 444 914

Informujemy, że 

7 kwietnia 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Biuro  
Rachunkowo 

–Konsultingowe
mgr inż. Adam A. Opowicz

zatrudni  
księgową 

na zlecenie 
bądź 1 /2 etatu

Tel. 091 39 103 77  
603 634 947

SALON  
KOSMETYCZNY

Zaprasza na:
- tipsy
- manicure
- zabiegi parafinowe
- henna
- depilacja
- pedicure leczniczy
- klamry na wrastające paznokcie
Nowogard, ul. Wojska Polskiego 3 

w budynku Centrum 
Przedsiębiorczości, pok. nr 3

Tel. 691 728 472
Czynne pn-pt od 10.00 do 18.00

Sob. od 10.00 do 15.00
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OG£OSZENIA drObNE
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Dobrej, ul. traugutta. cena 80 
tys. zł. tel. 091 39 2� 087.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, częś-
ciowo umeblowane, cena 225 tys. z 
możliwością kupna garażu. Tel. 880 
34 17 34.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 
przy ul. Asnyka ok. 60 arów z moż-
liwością przekształcenia na budow-
laną. Cena do uzgodnienia. Tel. 667 
986 801.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 
66.

• Wydzierżawię restaurację – tawer-
na + sklep spożywczo-przemysło-
wy w Dziwnówku na sezon 2009. 
tel. 0601 70 73 63.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
własnościowe, 66 m kw. Tel. 091 39 
26 998, 0501 77 50 25.

• Do wynajęcia pomieszczenia chłod-
nicze i magazynowe. Tel. 694 484 
485.

• Do wynajęcia ekskluzywne po-
mieszczenia, najchętniej pod usługi 
fryzjersko – kosmetyczne. Tel. 694 
484 480.

• Zdecydowanie kupię teren pod 
budowę garażu na Osiedlu Gryfi-
tów lub garaż samochodowy. Tel. 
697 516 145 lub 091 39 22 329.

• Pokój do wynajęcia tel. 72 55 90 955 
po 20.00. 

• Dom w zabudowie bliźniaczej w 
Błądkowie, duży sad i ogród sprze-
dam lub zamienię na mieszkanie w 
Nowogardzie tel. 602 474 266.

• Do wynajęcia plac o pow. 2500 m kw, 
dobra lokalizacja, ul. Boh. Warszawy. 
Tel. 600 893 163.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
67,7 m kw. Tel. 603 621 686.

• Do wynajęcia lokal magazynowy o 
pow. 150 m kw, Warnkowo 6. Tel. 091 
39 21 070.

• Nowogard – 5 km, działka pod bu-
dowę, 2300 m kw, z ruinami budyn-
ku gosp., 52 tys. Tel. 501 307 666.

• Sprzedam dom na wsi, blisko Nowo-
gardu, 100 m kw, do remontu, z dużą 
działką, 110 tys. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam działkę siedliskową 4300 
m kw, okolice Nowogardu, 16 zł/ m 
kw. Tel. 603 895 622.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
o pow. 41,7 m kw na osiedlu Bema, 
podwyższony standard, wspólnota 
mieszkaniowa. Tel. 888 354 289. 

• Box do wynajęcia w pasażu han-
dlowym przy Pl. Wolności (pod „Bie-
dronką”). Tel. 601 47 29 47.

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
Tel. 091 39 21 170.

• Jenikowo k. Nowogardu – segment 
domu 120 m kw do remontu kapital-
nego 28 tys. zł. 725 899 426.

• Nowogard na wyjeździe z miasta 1,5 
ha z możliwością zabudowy 9 zł/ m 
kw. 502 103 432.

• Nowogard – bliska okolica dział-
ka pod budowę 3000 m kw. 
501 307 666.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 
m kw na działce 7 arowej, ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie lub zamienię 
z dopłatą na 1/ 2 domku z ogród-
kiem lub mały dom (Nowogard lub 
bliska okolica). Tel. 609 307 327.

motoryZacja

• Sprzedam opel vectra c kombi 
12.2004, 120800km,1 właściciel, 
nowe: kompl. rozrząd, klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, olej i filtry, 
cena 42100 zł, tel 605 522 340.

• Sprzedam Peugeot Boxer Max, rok 
prod. 1994. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 26 998, 0501 77 50 25.

• Sprzedam Ford Escort, 1987 r., 
benzyna + gaz, cena 1300 zł. Tel. 
785 457 834.

• Sprzedam Nissana Micra, 1995 r., 
poj. 1,0, wyposażenie: immobilizer, 
airbag, wspomaganie kierownicy, 
ABS, komplet opon zimowych. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 509 223 266.

• Sprzedam Ford Escort, hatchback, 
1996 – 97 r., 1,4 benzyna, 2 /3 drzwi, 
cena 3500 zł do uzgodnienia. Tel. 
605 135 496 po 19.00.

• Sprzedam motorower, choper 2 let-
ni. Tel. 781 295 835.

 rolNictWo

• Sprzedam ziemniaki jadal-
ne odmian irga i bryza. tel. 
79� 29� 643.

• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 
607 289 286, 091 39 21 070.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam siano w kostkach. Tel. 500 
75 25 73.

• Sprzedam pszenicę, pszenżyto i pro-
siaki. Tel. 091 39 18 307.

• Sprzedam 5 ha nieużytków rolnych, 
woda, prąd, gaz przy drodze asfalto-
wej; 5 zł/ m kw. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam jałówki po dobrym po-
chodzeniu matek; jedna szt. - 12 
m-cy; druga – 15 m-cy. Tel. 605 092 
517.

• Sprzedam ziemię pod zabudowę, 
wszystkie media 1,65 ha, Kościuszki. 
Tel. 091 39 182 97.

• Sprzedam owies bezłuskowy i grykę. 
Tel. 505 056 886.

• Sprzedam małą jałówkę. Tel. 091 39 
109 17.

• Sprzedam drzewka orzech laskowy 
13 zł/ szt. Tel. 785 714 251.

• Sprzedam sadzarkę do ziemniaków. 
Tel. 782 570 842.

• Rozrzutnik obornika 2 osiowy sprze-
dam. Tel. 508 211 596.

• Sprzedam sadzeniaki jadalne „Bryza”. 
Tel. 783 48 48 51.

• Kapustę białą w główkach sprzedam, 
duże ilości prosto z kopca. Strzelewo, 
cena 0,13 zł za kg. Tel. 502 85 35 73.

USŁUGi

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 2� 969, 069� 
�18 �81.

• DyWaNoPraNie. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
�16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, tir-y). 
tel. 0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. tel. 604 373 143.

• czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
tel. �03 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remoNty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• brUk – liN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowog-
ard.pl.

• „DUr-DacH” – pokrycia i re-
monty dachów. Tel. 691 621 141, 
880 243 258.

• transport – bUS MAX. 604 963 120.

• miX remoNtoWo – bUDoWla-
Ny – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 71� 839.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, 
blacha, dachówka. Tel. 785 562 104.

• Usługi ogólnobudowlane, docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 600 626 268.

• Usługi remontowo – budowlane: 
regipsy, płytki, panele, malowanie, 
itp. tel. �0� 361 7�3.

• organistka z wieloletnim do-
świadczeniem gra na: ślubach, 
komuniach, odpustach i ceremo-
niach pogrzebowych. Posiada pro-
fesjonalny sprzęt nagłaśniający. 
kontakt kom. 694 464 036, tel. 091 
39 2� 817; e-mail: henrykabw42@
wp.pl, www.fortepresto.pl

• Firma Forte Presto oferuje współ-
pracę w zakresie oprawy muzycz-
no – akustycznej imprez różnych. 
Posiadamy profesjonalny sprzęt i 
oferujemy usługi po cenach kon-
kurencyjnych. www.fortepresto.pl

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
70 109, 600 382 214.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Przywiozę piach, żwir, czarnoziem 
tel. 660 497 390. 

• Masaż i rehabilitacja u pacjenta w 
domu. Tel. 607 621 257.

• matematyka – korePetycje. 20 
ZŁ/GoDZ. tel. 697 34� 666.

• maloWaNie, taPetoWaNie. 790 
818 038.

• rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

• elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

• Usługi ogólnobudowlane, docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 661 390 406.

Praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

PlaNDeki PVc
PRODUKCJA I NAPRAWA
- plandeki samochodowe  
na naczepy i przyczepy
- różnego rodzaju namioty
- oraz inne

Tel. 091 39 20 131, 0601 373 129

Kupię drewno 
tartaczne, 

nadające się  
na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Pracownik do prac gospodarczych 
od marca do września 2009 na 
ośrodku w Dziwnówku. tel. 601 70 
73 63.

• Zatrudnię do sklepu spożywczego 
tel. 602 474 266.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 665 
324 710.

• Poszukujemy pracownika na sta-
nowisko: projektant selektor odzie-
ży. Wymagania: biegła znajomość 
języka ormiańskiego i rosyjskiego, 
pełna dyspozycyjność. Kontakt 
512 131 567.

• Podejmę pracę – sprzątanie miesz-
kań, biur lub do sprzedaży odzieży 
na terenie Nowogardu. Tel. 0608 
143 712.

• Zatrudnię na sprzedawcę w sklepie 
rencistkę, sklep przemysłowy, praca 
lekka. Tel. 693 850 197.

• Zatrudnię recepcjonistkę – barman-
kę do hotelu. Tel. 602 474 266.

• Pilnie potrzebna niania do 3 letniego 
chłopca od zaraz. Tel. 692 250 336.

iNNe

• Sprzedam Playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 430 zł. 
Tel. 728 466 914.

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. tel. 
60� �76 908.

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego tel. 091 418 82 68, 603 
39 93 46. 

• VaillaNt – części zamienne do 
pieców gazowych c.o. różne, nowe 
i używane, pompy, czujki na-
grzewnice. tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda /dwufunkcyjne/ cena 
1200 zł, gwarancja serwisowa. tel. 
691 686 772.

• jUNkerSy gazowe do łazienki, 
kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaillaNt, wersja świeczkowa 4�0 
zł mało używane, gwarancja ser-
wisowa. 691 686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kW, 
ekonomiczne, idealne do domku, 
warsztatu, baru, pubu, cena 1�0 
zł. 790 �40 �20.

• SPrZeDam WyPoSaŻeNie Gabi-
NetU koSmetycZNeGo. tel. 697 
408 391.

• Sprzedam wyposażenie skle-
pu odzieżowego i manekiny. Tel. 
692 683 475.

• Wyprzedaż męskich marynarek 
i spodni za pół ceny na stoisku 
DUŻe roZmiary w sklepie przy 
banku na ul. bankowej. odzież 
damska również w promocyjnych 
cenach.

• Sprzedam tanio cegłę rozbiórkową 
białą 1000 szt. i elementy ogrodze-
niowe w ramkach 2m x 1m 5 szt. tel. 
660 457 090. 

• Zespół muzyczny Wesoła Ferajna 
zwraca się z prośbą, jeżeli ktoś z Pań-
stwa posiada jeszcze stare, drewnia-
ne lub blaszane balie z lat 50-tych i 
60-tych, o wypożyczenie do obrzędu 
ludowego. Tel. 607 545 909, 605 576 
908.

• Sprzedam wózek głęboki TACO, uży-
wany, cena 400 zł do uzgodnienia. 
Tel. 665 324 710.

• Lin do zarybienia. Tel. 091 39 182 97.

• Pilnie sprzedam tanio wannę na-
rożnikową 1,5 m x 1,5 m z obudową 
(mało używaną) oraz brodzik 90 x 90 
cm – nowy. Tel. 0668 366 471.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Kupię płyty jumb lub płytkę chodni-
kową. Tel. 500 10 66 33.

• Owczarek niemiecki, roczny, czarno 
podpalany z rodowodem, bardzo 
czujny, mocna budowa oraz sucz-
ka 6 miesięcy sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

6.0. br. godz. 16.00

P.P.H. REMBUD
ul. Wartcka 1 • Nowogard

SALON ŁAZIENEK 
PROMOCJA „WIOSENNA”

od 1 kwietnia do 30 czerwca
Weź udział w losowaniu nagród RTV i AGD

Promocja dotyczy całego asortymentu materiałów:
− glazury, terakoty, kleje
− meble łazienkowe
− armatura łazienkowa
− panele podłogowe, ścienne oraz inne mat.
Szczegóły promocji w salonie sprzedaży

Ponadto oferujemy tanie usługi transportowe do 5 ton

Inwest Dom Sp. z o.o. w Nowogardzie 
posiada do sprzedaży mieszkania 
w nowobudowanych budynkach 
wielorodzinnych we Wrzosowie 

gm. Kamień Pomorski – 2 km od morza w 
kierunku Dziwnówka o pow. od 25 – 53 m kw. Cena 1 m kw – 3800 zł 
brutto. Termin przekazania do użytku – grudzień 2009. Tel. 091 579 26 
42, www. inwestdom.com
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  12

kroNikarZ F.
Raz kronikarz do swych dzieci
W smętną zadumę wpadłszy – rzekł:
- O Boże mój, jak ten czas leci –
To już XXI wiek!

SmiNGUS DyNGUS
Gdy się wstecz popatrzy
Nieco, można stwierdzić śmiało,
Że właściwie to nam szczęście
Nie dopisywało.
Wszystko było jak należy,
Jedno z drugim grało,
Tylko szczęście w ciągu wieków,
Mieliśmy za mało.
Niech się zajmie tym problemem
Naukowe ciało,
Ja nadmienić chcę jedynie,
Że to nam zostało...
Ten brak szczęścia 
/Na co mamy moc
dowodów licznych/,
Już zaczyna nam przechodzić,
W stan jakby chroniczny.
Wszyscy ręce opuszczamy,
Bo wierzymy, że
Polski rząd nam dopisuje,
Polskie szczęście – nie.
A tymczasem pech to przecież,
Nie wrodzona cecha,
Trzeba starać się i zwalczać,
Wdzięczny Kompleks Pecha.
Zamiast wzrok wyrzutu pełen,
Utkwić w smętnym niebie,
Liczmy trochę mniej na szczęście,
A więcej na siebie! 

reGUŁa WŁaDZy!!!
Taka to ci nasza dola,
Taki wdzięk człowieczy,
Że władza lubi robić problem,
Z najłatwiejszych rzeczy.
Do uczniaków się już nawet,
Ten system przedostał:
„Dwa plus dwa? O, proszę pani,
Sprawa nie jest prosta...”

Życzenia dla Henia na str. 7 

Rozwiązania krzyżówki nr 11 – GDZIE TE 
BOCIANY – nadesłali: Agata Kochelska (Błotno), 
Zdzisława Chorążyczewska, Stanisława Pokorska, 
Marzena Ustyjańczuk, Urszula Skowron (?), Kinga 
Dumańska (10), Władysław Kubisz, Franciszek 
Palenica, Konrad Słomski (Lestkowo), Pelagia 
Feliksiak, Maria Gortat (Czermnica), Andrzej 
Czarnowski (Osowo), Teresa Młynarska (Osowo), 
Agnieszka Skowrońska (Strzelewo), Jerzy Zawadzki 
(Orzechowo), Alicja Wypych, Martyna Grenda, 
Jerzy Siedlecki, Bogumiła Czupryńska, Bogumiła 

Urtnowska (Kulice), Natalia Chruściel, Teresa  
Januszonek, Adam Stefański, Krystyna Tretiak 
(Maszkowo), Klaudia Śmieciuch (Grabin), Radek 
Madejak, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Teresa Młynarska ze Słajsina, 
- Marzena Ustyjańczuk z Nowogardu, 
- Franciszek Palenica z Nowogardu.
Gratulujemy! 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI18 m - Nr 26 (1763)

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współpracują: Stanisław 
Marek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWóZ oSób - romaN biŃcZyk - linia regularna
tel. 0607 310 �91 

oD PoNieDZiaŁkU Do PiątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

NOWOGARD 19.03.2009.
oFerty Pracy 

PUP GoleNióW, Filia NoWoGarD
1. Elektromonter
2. ślusarz-spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Spawacz.
5.Kosmetyczka
6.Sprzedawca         

 oFerty Pracy Z rejoNU
1. Wychowawca-Terapeuta (Radowo Wlk.)
2. Sprzedawca paliw (Dobra)  
3. Pracownik pomocniczy produkcji 
(Niemcy)  
4. Kelner/-ka (Pobierowo, zakwaterowanie)   
5. architekt stoczniowy (Świdnica)
6. Przedstawiciel  (nieruchomości)  
7. Recepcjonista (Łukęcin, j.niemiecki, 
zakwaterowanie)
8. Kucharz, kelner, pokojowa, księgowa, 
konserwator/elektryk, recepcjonista, 
technolog żywienia, szef kuchni, pom.
kuchenna (nad morzem i na Mazurach, 
zakwaterowanie) 
9. Fryzjer damski (Goleniów)
10.Elektryk (Warszawa)
11.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Komańcza)
12.Pracownik gospodarstwa agroturystycz
nego(Osławica)
13.Kucharz(Międzywodzie0
14.Pomoc kuchenna(Międzywodzie) 

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 tel. �02026999, 091392692�, po godz. 18.00 - �01 140 0��

trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWóZ oSób • m.Fedeńczak • kom. 606 148 3�3
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Sezon motocrossowy 
2009 rozpoczęty

29.03.2009 na torze motocrosso-
wym w Lesznie odbyły się pierwsze 
zawody strefy zachodniej w moto-
crossie. KM „Cisy” reprezentowało 3 
młodych zawodników Żaneta Zacha-
rewicz, Paweł Klewicz i Michał Koze-
ra. Pierwsze zawody ściągnęły na tor 
w Lesznie dużą grupę zawodników, 
przygotowujących się do tegoroczne-
go sezonu. Po pierwszych zawodach 
widać jak zawodnicy są przygotowani 
do sezonu i jak przepracowali okres 
zimowy. Na 36 zawodników biorą-
cych udział w zawodach nasza ekipa 
wypadła bardzo obiecująco. Trening 
czasowy wygrał Michał Kozera, Ża-
neta była 12, a najmłodszy w ekipie 
Pawełek był 16. Start do pierwszego 
biegu najlepiej wyszedł Michałowi, 
który w pierwszym zakręcie miał 
przewagę długości motoru nad kon-
kurentami i prowadził przez cztery 
okrążenia. Błąd popełniony w jed-
nym z zakrętów wykorzystał młody 
Czech odbierając Michałowi zwycię-
stwo w pierwszym biegu. Pozostali 

nasi zawodnicy widząc tak dobrą 
jazdę Michała wspięli się na wyżyny 
swoich możliwości i po minięciu linii 
mety zostali zaklasyfikowani na naj-
lepszych  miejscach w swej karierze: 
Żaneta była 12, Pawełek 16. 

W drugim biegu sytuacja była bar-
dzo podobna. Start wygrywa Michał 
przed Czechem Tomiczkiem , a szósty 
w pierwszym zakręcie był Paweł, 
Żaneta ósma, co bardzo ucieszyło 
liczną grupę kibiców z Nowogardu. 
Cały bieg prowadzony pod dyktando 
Michała nie dał mu jednak uprag-
nionego zwycięstwa. Na 300 metrów 
przed metą Tomiczek go wyprzedził. 
Żaneta linię mety minęła jako 14, a 
Paweł 17. W klasyfikacji generalnej 
zawodów Michał stanął na podium 
zajmując 2 miejsce, Żaneta 13, a 
Paweł 16. 5 kwietnia przed naszymi 
zawodnikami bardzo ważne zawody 
o puchar PZM w Radomiu. Życzymy 
powodzenia.

Inf.EK

Gramy z Pogonią II
Już w najbliższą sobotę 04.04.09 r. odbędzie się długo oczekiwany mecz - 

Pomorzanin Nowogard, który po 16 kolejce zajmuje 3 miejsce z dorobkiem 
32 pkt. będzie na własnym boisku podejmował Pogoń II Szczecin. Szczeciński 
zespół ma na swoim koncie 26 pkt.

I zajmuje 6 miejsce w tabeli.
W poprzedniej rundzie Pomorzanin zremisował 2:2 na trudnym terenie w 

Szczecinie. Miejmy nadzieję, że własne boisko ze wspierającą grupą kibiców 
pomoże zawodnikom z Nowogardu zdobyć 3 punkty.

Mecz seniorów odbędzie się o 15.30, a przedmecz juniorów o 13.30.
Wszystkich Sympatyków piłki nożnej zapraszamy na emocjonujące spot-

kanie.
Karolina Kubicka

reklama

LUKS „Siatkarz” Nowogard

Organizatorzy Ligi – Marcin Wolny, Grzegorz Tandecki, Andrzej Nowak, Łu-
kasz Podemski.

W dniu 25.03.2009 roku zakończy-
ła się II Edycja Nowogardzkiej Ligi 
Piłki Siatkowej, która wystartowała w 
dniu 26.09.2008 r. Dzięki takim oso-
bom jak: Grzegorz Tandecki, Marta 
Buksik, Łukasz Podemski i Andrzej 
Nowak piłka siatkowa odrodziła się 
w Nowogardzie na nowo.

W lidze wzięły udział trzy zespo-
ły reprezentujące I LO, ZSO i ZSP. 
Wszystkie drużyny pochodziły z 
Nowogardu i rozegrały one pomię-
dzy sobą po 4 spotkania. Wszystkie 
spotkania były bardzo zacięte, docho-
dziło często do tie-breaków. Dopiero 
w ostatniej  kolejce po  ogromnej 
walce został wyłoniony zwycięzca 
całej ligi.

Tabela końcowa:
I m - I LO Nowogard - op. Łukasz 

Podemski 

II m - ZSO - op. Marta Buksik i 
Andrzej Nowak

III m - ZSP - op. Marcin Wolny
Organizatorem  II Edycji Ligi 

Pilki Siatkowej jest: LUKS „Siatkarz” 
Nowogard 

Podziękowania: Wojciechowi Ku-
bickiemu za ufundowanie pamiąt-
kowych pucharów dla wszystkich 
startujących drużyn oraz Panu Grze-
gorzowi Tandeckiemu za sprawied-
liwe sędziowanie oraz dyrektorom 
w/w szkół za udostępnienie sal gim-
nastycznych.   

LUKS „Siatkarz” Nowogard za-
prasza wszystkich kibiców piłki 
siatkowej na wrzesień 2009 roku, 
kiedy to rozpocznie się III edycja 
Nowogardzkiej Międzyszkolnej Ligi 
Piłki Siatkowej. 

Karolina Kubicka 

I LO op. Łukasz Podemski  
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

14 kwietnia 2009 r. godz. 16.30

akUmUlatory
ul. boh. Warszawy 103 • NoWoGarD

www.autopart.pl

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�
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Niedziela Palmowa  s. 3

reklama

Niedziela Palmowa to kolejny z 
tych dni, które są żywo świętowane 
w naszym kraju. Choć mamy już XXI 
wiek, niezmienne pozostały piękne i 
barwne staropolskie zwyczaje. 

Niedziela Palmowa, nazywana 
inaczej Kwietniową lub Wierzbną, 
poprzedza Wielki Tydzień i jest 
obchodzona 7 dni przed Wielka-
nocą. Jest dniem, który rozpoczyna 
w nas duchowe przygotowania do 
tych najważniejszych świąt w roku. 
Sprawia, że stajemy się bardziej wy-

ciszeni, spokojni, skupieni, zapomi-
namy o rozrywkach i przeżywamy 
mękę Chrystusa. 

Ta wyjątkowa niedziela jest pa-
miątką po uroczystym wjeździe 
Pana Jezusa do Jerozolimy i uwiel-
bienia, jakim obdarzyła Go ludność 
tego miasta.

W Nowogardzie tradycją stało 
się wspominanie  wydarzeń sprzed 
2 tysięcy lat przed Nowogardzkim 
Domem Kultury. Artyści z NDK 
próbują plastycznie przedstawić mo-

ment wjazdu Jezusa do Jerozolimy.  
Oryginalne teksty, śpiewy powitalne 
i sam Jezus na osiołku. Są mieszkań-
cy z palmami i kapłan, który je świę-
ci, a następnie prowadzi korowód 
do kościoła. Przy okazji odbywa się 
prezentacja palm z konkursu wiel-
kanocnego i namiastka kiermaszu 
wielkanocnych ozdób.

Niestety z roku na rok mieszkań-
ców coraz mniej. Czyżby tradycja 
zanikała?

Tekst i foto LMM

Potrzeba zmian!

Nowogard 
witał 
nowego 
Arcypasterza

„Śmierdzący interes” 

Burmistrz 
odpowiada

O śmieciach 
raz jeszcze
Lewica proponuje:  

Nie jezioro, 
a szpital!
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Informacje 
Straży Pożarnej

Kronika policyjna 
30 kwietnia godz. 10.53 Nowo-

gard Poniatowskiego
W rejonie ZSP cofający Fiatem 

Punto kierowca uderzył w zaparko-
wanego Opla Omegę.

30 kwietnia godz. 17.53 Orze-
chowo

Zatrzymano nietrzeźwego, kierują-
cego motorowerem Roberta J., który 
miał 1,5 promila alkoholu we krwi.

31 kwietnia godz. 00.05 Nowo-
gard 

Podczas kontroli drogowej za-
trzymano kierującego samochodem 
VW Golf Pawła K., który miał 2,11 
promila alkoholu we krwi i orzeczony 
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.

31 kwietnia godz. 19.45 Nowo-
gard Warszawska Biedronka

Zatrzymano sprawcę kradzieży 
sklepowej.

2 kwietnia godz. 11.30 Nowogard 
Lidl

Zatrzymano sprawcę kradzieży, 
którego ukarano mandatem w wy-
sokości 400 zł.

2 kwietnia godz. 14.48 Nowogard 
Lidl

Zatrzymano kobietę usiłującą do-
konać kradzieży. Pani została ukarana 
mandatem w wysokości 400 zł.

2 kwietnia godz. 16.05 Nowogard 
Lidl

Zatrzymano kolejnego sprawcę 
kradzieży.

2 kwietnia godz. 17.55 Nowogard 
15  Lutego

Zgłoszono kradzież z włamaniem 
do altanki, skąd skradziono narzędzia 
ogrodowe i elektryczne o wartości 
550 zł.

2 kwietnia godz. 20.15 Nowogard 
Plaża Miejska

Toczyła się bójka grupy mężczyzn. 
Jeden z nich, będący pod wpływem 
alkoholu ze względu na agresywne 
zachowanie został doprowadzony do 
jednostki policji.

2 kwietnia godz. 20.15 Nowogard 
Lidl

Kolejna kradzież sklepowa.
3 kwietnia godz. 15.15  Nowogard 

Woj. Polskiego
Zatrzymano nietrzeźwego Jana 

T., kierującego samochodem marki 

Mazda. Kierowca miał 0,55 promila 
alkoholu we krwi.

3 kwietnia godz. 16.00 Nowogard 
15 Lutego

Zgłoszono kradzież z ogródka 
działkowego kosiarki spalinowej i 
innych narzędzi na kwotę 240 zł.

3 kwietnia godz. 19.30 Nowogard 
Lidl

Kobieta zgłosiła, że widziała jak 
nieznany mężczyzna spożywał pod 
sklepem alkohol, a następnie wsiadł 
do VW Passata i odjechał. Daniela 
W. ujęto w rejonie ul. 3 Maja, miał 
2.92 promila alkoholu we krwi i tym 
samym został w tym tygodniu rekor-
dowym nietrzeźwym kierowcą.

4 kwietnia godz. 00.36 Nowogard 
stacja Orlen

Kierujący samochodem Mercedes 
na niemieckich tablicach rejestracyj-
nych dokonał kradzieży paliwa na 
kwotę 140 zł.

4 kwietnia godz. 14.25 Nowogard 
Lidl

Zatrzymano mężczyznę usiłujące-
go ukraść butelkę wódki.

4 kwietnia godz. 17.15 Nowogard 
700 – Lecia Biedronka

Zatrzymano tego samego mężczy-
znę usiłującego ponownie ukraść 
butelkę wódki. Po zbadaniu alkoma-
tem okazało się, że sprawca ma 2,92 
promila alkoholu we krwi.

5 kwietnia godz. 9.50 Nowogard 
Waryńskiego

Kobieta zgłosiła, że za blokiem leży 
nieznany mężczyzna. Nietrzeźwego 
imprezowicza odprowadzono do 
domu.

5 kwietnia godz. 12.05 Nowogard 
Leśna

Zgłoszono awanturę domową, pod-
czas której nietrzeźwy mąż krzyczał, 
był agresywny i kopał w drzwi.

5 kwietnia godz. 16.33 Nowogard 
Lidl

Ujęto sprawcę kradzieży, który 
został ukarany mandatem w wyso-
kości 300 zł.

5 kwietnia godz. 21.30 Nowogard 
Smużyny

Zgłoszono, że pod oknami leży 
mężczyzna. Po przyjeździe patrol 
policji zastał pana, który właśnie 
wybierał się do domu.

1 kwietnia godz. 15.17 Nowogard 
Boh. Warszawy

 Miał miejsce pożar trawy, który ze 
względu na porywisty wiatr szybko 
się rozprzestrzeniał i groził zapale-
niem się lasu. Łącznie paliło się 8 
hektarów nieużytków. Na miejscu 
działały cztery jednostki straży, OSP 
Osowo, Błotno i Ostrzyca oraz JRG 
Nowogard.

3 kwietnia godz. 11.16 Nowogard 
3 Maja

Miało miejsce zderzenie Opla 
Omegi z Mercedesem. Kierująca 
Oplem kobieta była zakleszczona, w 
związku z czym strażacy musieli użyć 
narzędzi hydraulicznych do wycięcia 
drzwi auta. Ranną kobietę przewie-
ziono śmigłowcem do szpitala na 
Unii Lubelskiej.

3 kwietnia godz. 20.33 Łęgno
Pożar trawy gasiła OSP Błotno.
4 kwietnia godz. 16.32 Redło 

- Jenikowo
Pożar trawy gasiła OSP Redło.
4 kwietnia godz. 18.10 Nowogard 

Boh. Warszawy
Pożar trawy przy drodze.
4 kwietnia godz. 18.50 Nowogard 

15 Lutego
Kolejne podpalenie trawy.
4 kwietnia godz. 19.04 Orze-

chowo
Pożar trawy gasiła OSP Orzecho-

wo.
4 kwietnia godz. 19.20 Nowogard 

3 Maja
Pożar śmieci.
5 kwietnia godz. 16.37 Bieniczki
Pożar trawy gasiła OSP Osowo.
5 kwietnia godz. 23.05 Nowogard 

Kowalska
Pożar kontenera na śmieci.

Komunikat
W dniu 19 grudnia 2008r. 

odnaleziono rower koloru 
niebieskiego, marki Romet 
Mistral, typ wyścigowy. 
Właściciel może odebrać 
rower na posterunku po-
licji.

Znaleziono
Widoczne na foto klucze do odbio-

ru w redakcji. Zapraszamy.

Wielki Tydzień w parafiach
Parafia pw. WNMP

Wielki Wtorek i Wielka Środa:
- msze święte ranne o godz. 7.00
- spowiedź święta w godz. 8.00 – 9.00 i od 17.00 – 19.00
- spowiedź święta w kościołach filialnych w Wielką Środę:
- godz.19.00 – Karsk, Olchowo, Wojcieszyn,
- godz.20.00 – Dąbrowa.
Biuro parafialne nieczynne.
Sprawy pilne zgłaszać do domu parafialnego.
Wielki Czwartek:
Początek Triduum Paschalnego
- Godz.19.00 - msza święta Wieczerzy Pańskiej
W czasie mszy umycie nóg dwunastu mężczyznom.
(mężczyźni proszeni są o zgłoszenie się do obrzędu 15 minut wcześniej).
Po mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i 

adoracja do godz. 22.00.
- Spowiedź święta od godziny 17.00 i po mszy Wieczerzy Pańskiej.

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego
Wielki Wtorek i Wielka Środa:
Wielkopostne Rekolekcje prowadzi Redemptorysta o. Zdzisław Pietkiewicz ze 

Szczecina.
- godz .8.00 – Msza święta z Nauką Ogólną
- godz. 9.30 – Msza święta z Nauką dla dzieci z klas IV, V i VI
- godz. 11.00 – Msza święta z Nauką dla dzieci z klas I, II i III
- godz. 18.00 – Gorzkie Żale w intencji Rekolekcji,
- godz. 18.30 – Msza święta z Nauką Ogólną 
W tych dniach dzieci idą do Szkoły na godzinę przed przyjściem do Kościoła.
- Spowiedź święta we Wtorek i w Środę od godz. 17.30
- Zbiórka ministrantów (obowiązkowa) we Wtorek po wieczornej Mszy św.
- We Wtorek o godz. 16.00 próba dzieci i młodzieży przed procesją rezurekcyjną. 

Zapraszamy do sypania kwiatów i niesienia poduszek.
Uwaga: Caritas ma jeszcze do nabycia Świece Wielkanocne i Chleby Miłości 

– dochód przeznaczony na cele charytatywne.
Wielki Czwartek
Dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii.
- Msza wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, po Mszy procesja do Ciemnicy i adoracja 

Pana Jezusa do godz. 22.00. Szczególnie zapraszamy dzieci pierwszokomunijne i 
przystępujące do I Komunii w roku ubiegłym wraz z rodzicami. 

(inf. na dalsze dni w piątkowym wydaniu DN – opr. LMM)
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- Mówcie tam w Warszawie o 
Szczecinie. Mówcie nie tylko, że to 
jeszcze Polska. Ale mówcie, że to 
jest najważniejsze miejsce w Pol-
sce. Mówcie, to aż tam usłyszą – tak 
podczas sobotniego ingresu do 
polityków wołał nowy Metropolita 
Szczecińsko-Kamieński, arcybi-
skup Andrzej Dzięga. W uroczy-
stości  brało także udział kilkana-
ście osób z Nowogardu. 

Wyjazd naszych parafian do szcze-
cińskiej bazyliki archikatedralnej 
zorganizowali miejscowi księża. W 
ingresie udział wzięli także przed-
stawiciele władz Nowogardu – bur-
mistrzowie Kazimierz Ziemba i Je-
rzy Kaczmarski. Prezesowi Prawicy 
Rzeczpospolitej, marszałkowi Mar-
kowi Jurkowi towarzyszył nowogar-
dzianin Marek Słomski – członek 
Rady Programowej partii. Obecny 
był również kurator oświaty Artur 
Gałęski. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
11. Nowy metropolita do katedry 
przybył już pół godz. wcześniej. Po 
wyjściu z samochodu spontanicznie 
przywitał się z oczekującymi wier-
nymi. – Modlić się i robić swoje – po-
wtarzał.  

W drzwiach bazyliki nowego abp. 
Dzięgę przywitali przedstawiciele 
kapituły katedralnej i podali mu do 
ucałowania relikwiarz. Następnie 
procesja udała się do prezbiterium, 
gdzie z rąk ustępującego abp. Zyg-
munta Kamińskiego nuncjusz apo-
stolski abp Józef Kowalczyk odebrał 
symbol władzy biskupiej - pastorał i 
przekazał go nowemu metropolicie. 
W ten sposób metropolita oficjalnie 
objął urząd biskupa archidiecezji.

Zgromadzeni wierni i przedsta-
wiciele wielu środowisk z niecierp-
liwością czekali na pierwszą homilię 
nowego metropolity. Podczas jej gło-

szenia abp Dzięga dał się poznać jako 
charyzmatyczny i odważny mówca. 
Mówił o znaczeniu Maryi w historii 
Kościoła, Polski i naszej archidie-
cezji. – Ona nie ustaje, inspiruje do 
działania – stwierdził. Wspominał 
także kard. Stefana Wyszyńskiego, 
który ziemi Pomorza Zachodniego 
poświęcał szczególną uwagę. Wracał 
do swoich pierwszych wizyt na tere-
nach archidiecezji w czasach komu-
nistycznych. 

- Pamiętam Ciebie Katedro Szcze-
cińska z tamtego czasu. Już odbudo-
wana, ale czuć było Twoje ogromne 
rany. Czuć było Twoją surowość. Gdy 
się tu wchodziło, ten ból dziesięcioleci 
aż przenikał człowieka. Dumna jesteś 
dzisiaj Katedro Szczecińska. Zarów-
no z tej iglicy, która Cię zwieńcza jak 
swoista kropka nad „i” postawiona. 
Dumna jesteś z tych organów, które 
Cię wypełniają jak akord modlitwy 
trudnej, acz nieustannej – mówił 
nowy metropolita. 

Katedra przywitała arcybiskupa 
pełnią okazałości. Blask słońca prze-
bijający się przez jej witraże dodawał 
uroczystości dodatkowego splendo-
ru. Wierni długimi brawami nagro-
dzili pierwsze kazanie arcybiskupa.

Abp Dzięga w mowie końcowej 
nie zapomniał o ludziach znajdują-
cych się w ciężkiej sytuacji. Zwrócił 
się do obecnych w katedrze polity-
ków: - Nie ustawajcie w trosce o spra-
wy ludzi. Szczególnie jest to istotne 
przy grożących zwolnieniach z pracy. 
Może się czasem wydawać, że w per-
spektywie dziesiątków tys. ludzi pracy 
to niewielki procent. Ale przecież dla 
konkretnej rodziny, dla konkretnego 
człowieka nawet jedno miejsce pracy 
to już jest sto procent. 

- Czekałam na tęgiego biskupa. Jest 
niezwykle charyzmatyczny. Potrafi 
„porwać dusze” – mówiła uczestni-
cząca w ingresie mieszkanka Szcze-
cina. 

- To była przepiękna uroczystość. 
Niech żałują ci, którzy nie byli. Nowy 
metropolita robi niesamowite wraże-
nie – stwierdziła mieszkanka Nowo-
gardu Maria Kret.

- Udał nam się biskup. Przede 
wszystkim jest charyzmatyczny i 
bezpośredni – uważa Łukasz Wdow-
czyk, diakon z Nowogardu, który za 
miesiąc przyjmie kapłańskie święce-
nia. 

marcin Nieradka 

reklama

Nowogard witał nowego 
Arcypasterza Farmy wiatrowej  

w Nowogardzie nie będzie!
Trzeba zaczynać od początku, nie od końca
Nie tak dawno, nowogardzcy decydenci wymyślili dla miasta „świetlaną” 

przyszłość, w postaci farmy wiatrowej.  Na sesji, dyskusja dotyczyła głównie 
lokalizacji tej inwestycji. Czyli, chodziło o to, kto może na tym... zarobić. Jak się 
jednak okazuje, farmy wiatrowej w Nowogardzie nie będzie przez najbliższe... 
pięć do dziesięciu lat. Dlaczego?  

Pracę nad taką inwestycją trzeba 
zaczynać od początku, a nie od koń-
ca. - mówi Adam Pantkowski, prezes i 
jednocześnie współudziałowiec firmy 
Vortex Polska, jednej z największych 
w Polsce, w zakresie inwestycji w 
farmy wiatrowe. - Lokalizacją farmy 
wiatrowej w okolicach Nowogardu, 
nie jesteśmy w ogóle zaintereso-
wani. Dlaczego? Ponieważ nie ma 
tu możliwości przyłączenia parku 
wiatrowego do sieci. Zmienia się 
plany zagospodarowania prze-
strzennego, a potem okazuje się, że 
nie ma możliwości przesyłowych. 
W okolicach Nowogardu sieci są 
od 40 lat niemodernizowane. Nie 
ma szans na budowę elektrowni 
wiatrowej przez najbliższe pięć do 
dziesięciu lat. Fachowcy wiedzą co 
tu się dzieje. Potrzebne są bardzo 
duże przebudowy linii, a to jest 
zależne od Enei i niestety bardzo 
kosztowne.

Energia wiatrowa jest jedną z „naj-
czystszych” energii. Nie pozostawia 

po sobie trudnych do usunięcia od-
padów, jak np. elektrownie atomowe. 
Nie da się ukryć, że taka inwestycja w 
Nowogardzie na pewno by się przy-
dała. Tym bardziej, że firmy budujące 
farmy wiatrowe jednocześnie inwe-
stują w infrastrukturę gminy, płacą 
wysokie podatki i wspierają pomoc 
społeczną. W Śniatowie, w okolicach 
Kamienia Pomorskiego Vortex Polska 
wybudowała drogę i zobowiązała się 
wspierać Ośrodek dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych. „Niebagatelny jest też 
podatek, jaki odprowadzamy do 
gminy.” - mówi prezes Adam Pant-
kowski. Energia wiatrowa jest jednak 
energią niestałą. W momencie gdy 
wieje, powstaje duża moc, która musi 
być rozprowadzana do zakładów 
energetycznych. Na dzień dzisiejszy, 
nowogardzkie linie przesyłowe nie 
są w stanie „transportować” takiej 
ilości energii. Czyli, jak zazwyczaj 
w naszej gminie, pomysł dobry, ale 
nietrafiony.

Ewa Dziwisz 

INFORMACJA
Parafialny Zespół „CARITAS” działający przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 

Nowogardzie informuje, że będzie wydawał żywność w ramach pomocy rodzinom we 
wtorki i piątki w godzinach od 16.00 do 18.00. Rodziny, osoby samotne, znajdujące się 
w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, które chcą otrzymać żywność z „Caritas” 
muszą przynieść ze sobą zaświadczenie Z PODPISEM KSIĘDZA PROBOSZCZA oraz 
dowód osobisty. Parafialny zespół udziela pomocy tylko mieszkańcom parafii:

- pw. Wniebowzięcia NMP z terenu Nowogardu oraz Olchowa, Wojcieszyna, Dą-
browy, Karska, Ogorzeli, Olszycy

- pw. Matki Boskiej Fatimskiej z terenu Nowogardu oraz Lestkowa i Miętna
Z poważaniem

Prezes Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP Rafał Paśko
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Z okazji  

18 urodzin
Ani Karpiniak
moc najserdeczniejszych  

życzeń,
zdrowia, powodzenia,  

uśmiechu oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń  

w dorosłym życiu  
składa:  

chrzestna Renata, 
wujek Piotrek i Karolinka

ŻYCZeNIa

„Śmierdzący interes” 

Burmistrz odpowiada
W nawiązaniu do artykułów, które ukazały się w Dzienniku Nowogardz-

kim w dniu 31 marca 2009 r. ( nr 25/1762 ) pt. „Śmierdzący interes” i „ZUK 
– Zakład Udający Komunalny” proszę o zamieszczenie w najbliższym nu-
merze gazety wyjaśnienia:

 - Sprawa nawożenia pól przez 
Spółkę STIMEX substancją organiczną 
wydzielającą odór jest znana od sierp-
nia ubiegłego roku – została zgłoszona 
do Urzędu między innymi przez pra-
cownika drukarni Dom Judy zamiesz-
kującego w Osowie. Po dokonaniu 
kontroli w terenie przez pracowników 
Urzędu i sporządzeniu protokołu i do-
kumentacji zdjęciowej wystąpiłem do 
Spółki STIMEX o wyjaśnienie pocho-
dzenia substancji, którą nawożone są 
pola oraz wysłałem zawiadomienie do 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska o zbadanie czy substancja 
ta może mieć negatywny wpływ na 
zdrowie mieszkańców i  środowiska. 
Reakcją na moją interwencję była 
odpowiedź STIMEX-u wyjaśniająca, 
że są to odpady organiczne z browaru 
stosowane w wielu krajach europej-
skich jako sprawdzony  nawóz do pro-
dukcji roślinnej. W załączeniu pisma 
na potwierdzenia swojego wyjaśnienia  
Spółka załączyła kopię opracowań 
naukowych potwierdzających przy-
datność odpadów browarnianych do 
nawożenia pól.

W miesiącu wrześniu ubiegłego roku 
otrzymałem odpowiedź od Inspektora 
Ochrony Środowiska z wynikami 
kontroli terenów w Osowie, na których 
składowane są omawiane substancje 
stosowane do nawożenia. Załączam 
kserokopię pisma Inspektora Ochrony 
Środowiska.

Jednocześnie informuję, że Starosta 
Goleniowski prowadzi postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania 
decyzji zezwalającej na „odzyskiwanie 
odpadów browarnianych metodą R-10 
poprzez rozprowadzanie na powierzch-
ni ziemi w celu nawożenia gleby”.

Udział gminy w tym postępowaniu 
to zaopiniowanie sporządzonej przez 
Narodową Fundację Ochrony Środo-
wiska ze Szczecina dokumentacji doty-
czącą wyżej wymienionego zakresu. Do 
opracowania nie wniosłem zastrzeżeń i 
opinia została wydana postanowieniem 
w ciągu 8 dni od otrzymania projektu 
od Starosty. Natomiast decyzja lub nie 
na stosowanie odpadów browarnianych 
( ziemi okrzemkowej) do nawożenia 
gleby należy do Starosty. Naszym 
wspólnym zadaniem jest aby firmą 
STIMEX i DEUT-POL, które działają 
na naszym terenie przestrzegały prze-
pisów obowiązujących. W związku z 
tym ponownie zwrócę się do WIOŚ i 
Powiatowego Inspektora Weterynarii 
o przeprowadzanie ponownej kontroli 

na terenach przyległych do wsi Osowo, 
Bieniczki, Bieńczyce.

Ustosunkowując się do treści arty-
kułu pragnę poinformować, że zawarte 
w nim informacje są wybiórcze i ten-
dencyjnie podane, a moja wypowiedź 
„dlaczego się go czepiacie” nie miała 
absolutnie takiego miejsca. Poinformo-
wałem Radę o podjętych działaniach 
– protokół z Sesji do wglądu. 

- Gospodarkę odpadami w gminach 
regulują przepisy ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach i 
regulaminy opracowane na podstawie 
wymienionej ustawy.  Powyższe akty 
prawa określają obowiązki właścicieli 
nieruchomości (zarządców, dzierżaw-
ców, ogólnie posiadaczy). Autor arty-
kułu myli się obarczając winą Spółkę 
ZUK, ponieważ odpowiedzialność za 
wyposażenie mieszkańców osiedla w 
odpowiednią ilość i typ pojemników, 
częstotliwość opróżniania pojemni-
ków, czystość wokół pojemników to 
obowiązki właścicieli. Natomiast ZUK 
to firma usługowa, która na podstawie 
umowy z właścicielem świadczy usługi, 
a więc jeżeli właściciel zleci sprzątanie 
wokół pojemników to firma za dodat-
kową opłatą to powinna wykonać. Po-
dobnie jest z pozostałymi czynnościami  
związanymi z gospodarką odpadami na 
nieruchomościach.

 Za całkowite nieporozumienie 
uważam zarzut autora artykułu w 
stosunku do władz gminy w zakresie 
braku umiejętności negocjacyjnych w 
zawieraniu umów. Wykonawcę usług 
sprzątanie ulic i placów wyłania się w 
trybie przetargowym, żadne negocjacje 
nie są stosowane. Umowa na sprzą-
tanie dotyczy czynności cyklicznych 
(powtarzających się)  dlatego nie może 
zawierać usług likwidacji dzikich wysy-
pisk śmieci.

 Nawiązując do ostatniego zdania 
komentarza autora artykułu „nic tylko 
pogratulować  pomysłu na czystość 
w mieście” należy wyjaśnić, że ten 
pomysł został umocowany  p r z e p i -
sami cytowanej na początku ustawy. 
Gminy już od wielu lat czekają na jej 
zmianę, która ma polegać na wpro-
wadzeniu tzw. „opłaty śmieciowej”. 
To rozwiązanie spowoduje, że będzie 
tak jak życzyłby sobie autor artykułu 
– gmina będzie odpowiadać za ilość 
pojemników na posesjach i terminowe 
opróżnianie, zbiórkę odpadów itp.

Z poważaniem
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Jak burmistrz
poświęcał się dla Osowa

- W historii mieliśmy już do czynienia z doktrynami takimi jak mar-
ksizm czy leninizm. W Nowogardzie od kilkunastu lat uprawiany jest 
„Ziembizm”. Działa on w myśl zasady „Jak coś zrobić, żeby nic nie zro-
bić” – o działaniach burmistrza dotyczących nielegalnego, szkodzącego 
mieszkańcom składowania w Osowie odpadów z browaru pisze Marcin 
Nieradka, dziennikarz „Dziennika Nowogardzkiego”.

W zeszłotygodniowym wydaniu 
„Dziennika”, w artykule „Śmierdzący 
interes” poruszyłem problem skła-
dowania w Osowie przez spółkę STI-
MEX cuchnących odpadów z browa-
ru i nawożenia nimi okolicznych pól. 
Składowanie tych specyficznych od-
padów jest w naszym kraju zabronio-
ne. W tekście napisałem, że urzędni-
cy nie reagują na problem zgłaszany 
przez mieszkańców. W poprzedni 
piątek do naszej redakcji wpłynęło 
pismo od burmistrza Kazimierza 
Ziemby. Wyjaśnia on, że władza 
podjęła działania na rzecz rozwią-
zania problemu smrodu i ewentu-
alnego skażenia wody pitnej. Moim 
zdaniem jest to tylko pozorowanie 
działań. Postaram się to wykazać 
poniżej, odnosząc się do szerokich 
fragmentów tekstu burmistrza.

1. Burmistrz: „Sprawa nawożenia 
pól przez spółkę STIMEX substancją 
organiczną wydzielającą odór jest 
znana od sierpnia ubiegłego roku. 
[…] Wystąpiłem do spółki STIMEX 
o wyjaśnienie pochodzenia substan-
cji, oraz wysłałem zawiadomienie do 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska o zbadanie czy substan-
cja ta może mieć negatywny wpływ 
na zdrowie mieszkańców i środo-
wiska. Reakcją na moje interwencje 
była odpowiedź STIMEX-u wyjaś-
niająca, że są to odpady organiczne 
z browara stosowane w wielu krajach 
europejskich, jako sprawdzony na-
wóz do produkcji roślinnej. […] W 
załączeniu pisma na potwierdzenie 
swojego wyjaśnienia spółka załą-
czyła kopię opracowań naukowych 
potwierdzających przydatność od-
padów browarnianych do nawożenia 
pól.”

Odpowiedź: Dobrze, że burmistrz 
wystąpił do firmy STIMEX z zapyta-
niem o pochodzenie substancji. Pra-
wie nic z jego działań jednak nie wy-
nika. Nie rozwiązały one problemu 
związanego z uciążliwymi zapacha-
mi. Gratuluję, więc zaangażowania. 
Sarkastycznie dodam, że na zacho-
dzie zalegalizowano już m.in. abor-
cję i eutanazję. Może warto pójść 
tym tropem?

Przecież kontrola Inspekcji 
Ochronny Środowiska wykazała 
uchybienia co do sposobu składowa-
nia odpadów z browaru. Właściciela 
STIMEX-u Heinricha`a Torspecken 
pouczono o zasadach magazynowa-
nia odzyskanych odpadów. Zalecono 
uregulować działania firny związane 
z problemem. Mimo nakazów, do 
dziś nie zmieniło się nic. Co zrobił 
burmistrz by firma zaprzestała upra-
wiania tego procederu? Czy mało 
konkretne pismo do inwestora, to 
wystarczający zabieg?

2. Burmistrz: „Jednocześnie in-
formuję, że Starosta Goleniowski 
prowadzi postępowanie w sprawie 
wydania decyzji zezwalającej na „od-
zyskiwanie odpadów browarniczych 
metodą R-10 poprzez rozprowadza-
nie na powierzchni ziemi w celu na-
wożenia gleby”. Udział gminy w tym 
postępowaniu to zaopiniowanie spo-
rządzoną przez Narodową Fundację 
Ochrony Środowiska ze Szczecina 
dokumentację dotyczącą wyżej wy-
mienionego zakresu. Natomiast de-
cyzja lub nie na stosowania odpadów 
browarnianych należy do Starosty.”

Odpowiedź: Niech burmistrz nie 
zgania winy za ewentualną decyzję 
na Starostę. Opinia gminy w proce-
sie pozwalającym STIMEX-owi na 
składowanie odpadów jest bardzo 
ważna. Z pisma dowiaduję się, że 
została już sporządzona. Dziwne, że 
burmistrz nie chce się nią pochwalić. 
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Jest pozytywna, czy negatywna? Ra-
dzę pojechać do Osowa i pokazać ją 
mieszkańcom. 

3. Burmistrz: „[…]Ponownie 
zwrócę się do WIOŚ i Powiatowego 
Inspektora Weterynarii o przepro-
wadzenie ponownej kontroli na te-
renach przyległych do wsi Osowo, 
Bieniczki, Bieńczyce.”

Odpowiedź: To cieszy. Szkoda, że 
burmistrz poprosił o kontrolę do-
piero po moim tekście. Dlaczego nie 
zrobił tego przed wydaniem opinii, 
na podstawie której Starosta podej-
mie decyzję o zalegalizowaniu dzia-
łań STIMEX-u. Nie wiadomo zatem 
na jakich argumentach opiera się ta 
opinia. Na pewno pod uwagę nie 
wzięto zdania mieszkańców Osowa.

Rajca gminy nie zmusił, ani nie 
zachęcił do zastosowania się dzia-
łającego bezprawnie STIMEX-u do 
zaleceń IOŚ. Wydał opinię o niezna-
nej treści i nawet nie zapytał miesz-
kańców o zdanie. Mam nadzieję, że z 
czasem poznają oni jej treść. 

Podsumowanie: Sprawa, do której 
się odniosłem spełnia wszystkie kry-
teria „Ziembizmu”. Burmistrz uwa-
ża, że wystarczyło zrobić cokolwiek. 
Czym jest te „cokolwiek”? Dla miesz-
kańców Osowa niczym. Ze smrodem 
muszą zmagać się do dziś. 

Szkoda, że dopiero po roku nasz 
rajca zajął się zalegalizowaniem 
składowania cuchnących odpadów. 
Przez ten czas nie podjął żadnych 
realnych działań, by STIMEX prze-
stał szkodzić mieszkańcom Osowa. 
Nie wiadomo na jakiej podstawie 
resztki z browaru składowane były 
przez rok. Jakie konsekwencje bur-
mistrz wyciągnął za niezastosowanie 
się STIMEX-u do zaleceń Inspekcji 

Ochrony Środowiska? Bezpłciowych 
listów mógł pisać nawet setki. Prob-
lem pozostał do dziś, a smród od 
roku mieszkańcom Osowa przeszka-
dza tak samo.

Burmistrz miał czas by zachęcić 
lub zmusić STIMEX, by zastosował 
się do zaleceń IOŚ. Oprócz pozoran-
ckich działań nie zrobił jednak ni-
czego. Jaki ma interes w popieraniu 
szkodliwych działań prywatnej fir-
my? Z zasady powinien przecież sta-
nąć po stronie mieszańców jako ich 
wybraniec. Kogo więc reprezentuje? 

Jeżeli Starosta, przy poparciu bur-
mistrza zalegalizuje składowisko od-
padów do formalności przyczepić się 
nie da. ”Śmierdzący interes” będzie 
już zgodny z przepisami. Odór jed-
nak pozostanie. Będzie on nawet do-
datkowo chroniony przez Starostwo 
i Gminę. Natomiast mieszkańcy zo-
staną pozostawieni sami sobie. Żad-
ne, nawet najbardziej restrykcyjne 
przepisy smrodu nie powstrzymają. 
„Głowa gminy” nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Ważniejszy jest dla niej inte-
res firmy STIMEX niż mieszkańców 
Osowa. 

W swoim piśmie burmistrz zarzu-
ca mi, że mój tekst na temat odpa-
dów z Osowa jest tendencyjny i wy-
biórczy. Odpowiem więc, że nie jest 
bardziej tendencyjny i wybiórczy niż 
jego dotychczasowe działania.

Notabene. Panie Burmistrzu. Jakie 
jest Pańskie osobiste zdanie na temat 
śmierdzących odpadów? Czy chciał-
by Pan mieszkać w wiosce, w której 
składuje się (nawet legalnie) śmier-
dzące specyfiki? Niech Pan spojrzy 
na ludzkie sprawy jak człowiek, a nie 
jak urzędnik.

marcin Nieradka

podrzuci odpady. Dlaczego podrzuca-
ją? Bo stawki za wywóz są drogie. Pry-
watna osoba za opróżnienie przydomo-
wego pojemnika miesięcznie płaci 34 
zł. Taki pojemnik dla czteroosobowej 
rodziny czasami nie starcza. 

Problem najbardziej dotyczy jed-
nak dużych budynków.

- Tak. Dziś muszę zamykać na kłód-
kę śmietniki naszej spółdzielni. Żeby 
zaoszczędzić, ludzie z całego miasta 
znoszą tam swoje śmieci. 

Jak więc to rozwiązać?
- Dobrym rozwiązaniem byłoby 

wprowadzenie odgórnej „opłaty śmie-
ciowej”. Z naszych symulacji wynika, 
że mogłaby ona wynosić 7 zł miesięcz-
nie od rodziny. Pieniądze szłyby do 
gminnego budżetu, a gmina płaciłaby 
za usługi odpowiedniej firmie. Gdy-
by każdy ją płacił, to zrezygnowałby 
z podrzucania śmieci. Śmietników nie 
trzeba byłoby zamykać, a gmina kom-
pleksowo prowadziłaby całą politykę 
śmieciową w mieście. Gmina byłaby 
wtedy mocnym płatnikiem. Mogłaby 
więc wymagać dużo od firmy, której 
zleciłaby usługi. Są na to podstawy 
prawne. Część gmin wybrała już takie 
rozwiązania.

Dziś gmina ustala tylko stawki za 
wywóz śmieci. 

- Ale nie odpowiada za politykę śmie-
ciową. Podobnie jest z firmą wywożącą 
odpady. Co zrobią postronni ludzie, 
jeżeli ja zamknę wszystkie śmietniki 
na podwórkach spółdzielni? Pójdą do 
śmietników innej. A jak nie znajdą to 
śmieci postawią pod. Wtedy firma wy-
wożąca odpady nie chce ich wywozić. 
Żąda dodatkowej zapłaty, bo w dotych-
czasowych warunkach odpowiada tyl-
ko za wywóz śmieci z kontenera. 

Czyli zgodzi się Pan, że za śmieci 
poza kontenerem nikt nie odpowiada.

- W wielu przypadkach tak. Nasza 
spółdzielnia ma ustalone takie zasady, 
że firma wywożąca śmieci musi zabie-
rać je także z okolicy kontenera. 

Ile dodatkowo musi za taki wywóz 
zapłacić spółdzielnia.

- Stawka (59 zł 26 gr) razy metry wy-
wożonych śmieci. Problem jest wtedy, 
gdy lokator wyłoży śmieci już po ostat-
nim wywozie. Później muszą one leżeć 
do następnego kursu, a spółdzielnia to 
wszystko przekłada na brak komplek-
sowego rozwiązania. 

Czy zamknięcie wysypiska śmieci 
w Słajsinie ma jakiś wpływ na obec-
ną sytuację?

- Efektem tego działania jest podwyż-
szenie opłaty za wywóz śmieci. ZUK 
podwyższył opłaty, bo koszty wywozu 
śmieci wzrosły. Na początku roku staw-
ka za wywóz wynosiła 56 zł 84 gr. Dziś 
59 zł 26 gr. Gmina opłaty nie podnio-
sła, ale próbuje zamieść pod dywan ten 
problem. Na razie zamiast nowoczes-
nego wysypiska mamy zamknięte to w 
Słajsinie. A dzięki temu wyższe opłaty. 
„Opłata śmieciowa” pozwoliłaby mia-

stu na prowadzenie dobrej polityki w 
zakresie utylizacji śmieci. Dziś zrzuca 
się odpowiedzialność na poszczególne 
podmioty. Winien jest ZUK, spółdziel-
nie, ale nie gmina. 

Rozmawiał Marcin Nieradka
Burmistrz oszukuje?
Już po przeprowadzeniu rozmowy 

z Janem Somolirą do naszej redakcji 
wpłynęło pismo od burmistrza Kazi-
mierza Ziemby. Zgłasza on pretensję 
do mojego zeszłotygodniowego ar-
tykułu. Poniżej cytujemy fragmenty 
listu burmistrza i załączamy do nich 
komentarz.

1. Burmistrz: „Za całkowite niepo-
rozumienie uważam zarzut autora do 
artykułu w stosunku do władz gminy 
w zakresie braku umiejętności nego-
cjacyjnych w zawieraniu umów. Wy-
konawcę usług sprzątnie ulic i placów 
wyłania się w trybie przetargowym, 
żadne negocjacje nie są stosowane. 
Umowa na sprzątanie dotyczy czyn-
ności cyklicznych, dlatego nie może 
zawierać usług likwidacji dzikich wy-
sypisk śmieci.”

Odpowiedź: Fakt, że firmę wywo-
żącą śmieci wyłania się poprzez prze-
targ stawia gminę w jeszcze lepszej 
sytuacji niż w przypadku negocjacji. 
Zamiast się spierać wystarczy ustalić 
bardziej konkretne i wymagające wa-
runki przetargu. 

Oprócz przetargu gmina podpisuje 
jednak umowę ze zleceniodawcą. Do 
umowy dołączony jest również aneks 
zawierający szczegóły. Kolejnym waż-
nym dokumentem jest Regulamin 
„Utrzymania Czystości i Porządku”. 
Co prawda wszystkie dokumenty są 
mało konkretne i z kompleksową po-
lityką śmieciową niewiele mają wspól-
nego. Ale twierdzi Pan, że nikt nie 
negocjował szczegółów tych aktów? 
Jeśli tak, to gratuluję! Podpisał Pan te 
dokumenty w ciemno?

2. Burmistrz: „Nawiązując do ostat-
niego zdania komentarza autora arty-
kułu „nic tylko pogratulować pomysłu 
na czystość w mieście” należy wyjaś-
nić, że ten pomysł został umocowany 
przepisami cytowanej ustawy. Gminy 
od wielu lat czekają na jej zmianę, któ-
ra ma polegać na wprowadzeniu tzw. 
„opłaty śmieciowej”. To rozwiązanie 
spowoduje, że będzie tak jak życzyłby 
sobie autor artykułu.

Odpowiedź: Bledzew, Starachowi-
ce, Pszczyna i wiele innych miejsco-
wości, w których wprowadzono już 
„opłatę śmieciową”. Jaka więc ustawa 
przeszkadza we wprowadzeniu opła-
ty? Na jaką zmianę ustawy czekamy? 
Mam nadzieję, że społeczeństwo też 
poczeka i pomyśli nad zmianami.

W następnych wydaniach „Dzien-
nika” postaramy się przepytać burmi-
strza co wie na temat „opłaty śmiecio-
wej” i jaki ma plan na poprawę polity-
ki śmieciowej.

Marcin Nieradka

Smolira: Wprowadźmy „opłatę 
śmieciową”. 

Burmistrz: Czekam na zmianę 
ustawy. 

„Dziennik Nowogardzki”: jakiej 
ustawy?

W zeszłym tygodniu na łamach 
„Dziennika” poruszyliśmy problem 
braku odpowiedzialności za stan czy-
stości miasta. Na nasz tekst zareago-
wał prezes SM „Gardno” Jan Smolira. 
Proponuje wprowadzenie „opłaty 
śmieciowej”. Burmistrz twierdzi, że 
nie pozwala na to ustawa. 

Dziś Zakład Usług Komunalnych 
odpowiedzialny jest przede wszystkim 
za opróżnianie koszy na ulicach miej-
skich i ich sprzątanie. Za opróżnianie 
reszty pojemników koszty ponoszą 

spółdzielnie, wspólnoty lub podmioty 
prywatne. Za śmieci na dzikich wysy-
piskach, tereny „niczyje” i leżące przy 
śmietnikach nie dopowiada nikt. I nikt 
włącznie z władzami miasta nie chce 
przyjąć do wiadomości, że problem 
istnieje, co niejednokrotnie na łamach 
„Dziennika” dokumentowaliśmy zdję-
ciami. Gdyby odpowiadał, to miasto 
nie miałoby problemu.

Rozmowa z Janem Smolira, preze-
sem SM „Gardno”

Marcin Nieradka: Dlaczego w 
Nowogardzie mamy do czynienia z 
problemem bezpańskich śmieci?

Jan Smolira: Będzie on trwał póki 
nie uporządkujemy gospodarki śmie-
ciowej w sposób kompleksowy. Zawsze 
znajdzie się śmietnik pod który ktoś 

O śmieciach raz jeszcze
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W obiektywie Jana korneluka  - Wystawa w bibliotece miejskiej

Zapraszamy do obejrzenia tej wystawy

Działki  
nie dla wszystkich?

Mieszkaniec Nowogardu chce dostać działkę w ogrodzie przy ul. 15 
Lutego. Dostanie, ale tylko przy ul. Zamkowej lub 3 Maja. 

Pan Marian mieszka w Nowogardzie 
od lat. Ostatnio zachciało mu się upra-
wiać ziemię. Wystąpił więc w Polskim 
Związku Działkowców o przyznanie 
ogródka. Zaniedbana działka, którą 
chce uprawiać leży w ogrodach przy 
ul. 15 Lutego. W związku powiedzieli 
mu, że na otrzymanie ogródka nie ma 
szans. Dlaczego? Zapytaliśmy prezesa 
Związku Działkowców w Nowogardzie 
Ryszarda Wajka.

- Przy 15 Lutego nie mamy już wol-
nych działek. Po 40 zaniedbanych leży 
przy ul. Zamkowej i 3 Maja. Tam działkę 
można zająć szybko – tłumaczy prezes.

- To nieprawda. Działka 429 jest w 
opłakanym stanie. Chętnie bym się nią 
zajął – ripostuje pan Marian. 

Co na to prezes Wajk?
- Ta działka jest zajęta. Działkowicz 

ma ważną deklarację. Odebrać ogródek 
może tylko specjalna komisja, która zbie-
ra się dwa razy w roku. Innych wolnych 
działek tam nie ma – twierdzi prezes 
Związku Działkowców.

Pan Marian uważa, że wolne są jesz-
cze co najmniej trzy.

- Ten pan nie wypełnił nawet deklara-
cji, a już zrobił awanturę. Nie wiem czy 
warto mieć takiego człowieka w gronie 
działkowców – mówi prezes Wajk.

man

Komentarz
Może warto, by komisja organizo-

wała częstsze, specjalne posiedzenia 
w trudnych sprawach. Odbieranie 
zaniedbanych ogródków niedbałym 
działkowcom szłoby wtedy szybciej. I 
ludzie, którzy chcieliby zająć zapusz-
czone działki byliby zadowoleni. Teraz 
komisja zbiera się dwa razy w roku. Co 
jeśli następne zebranie zaplanowała 
jesienią. Przecież wtedy posiać nie da 
się niczego.

Notabene. Warto by obie strony 
jeszcze raz usiadły do rozmów. Panu 
prezesowi radzę, by przy przydzielaniu 
działek charakter osób zainteresowa-
nych nie odgrywał głównej roli. A może 
ktoś chce oddać swoją zaniedbaną dział-
kę panu Marianowi. Chętnych prosimy 
o kontakt z redakcją.

Marcin Nieradka

Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa  

w Ruchu Drogowym!
W dniu 17 kwietnia 2009 roku /piątek/, o godz. 9.00 na terenie Miasteczka 

Ruchu Drogowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 
6 odbędą się eliminacje powiatowe XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju mogą wystartować uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kartę zgłoszenia zainteresowane szkoły powinny przesłać w nieprzekra-
czalnym terminie do 15 kwietnia 2009 r do sekretariatu Gimnazjum Nr 1 w 
Nowogardzie. /tel. 091 3926280/.

Serdecznie zapraszamy. Na uczestników jak co roku czekają atrakcyjne 
nagrody.

 Nadkom. Wiesław Ziemba, KPP Goleniow

Nowe zegary. 
Czy nowe  
czasy?

W dniu 2 kwietnia uruchomiono 
zegary na ratuszowej wieży. Wypo-
sażono je w nowe, okazałe tarcze i 
wskazówki. W dodatku skutecznie  
podświetlone w porze nocnej umożli-
wiają sprawdzenie aktualnej godziny. 
Zaczynamy nowe 700-lecie? Oby było 
pomyślniejsze!

LMM
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Lewica proponuje:  

Nie jezioro, a szpital!
Poniżej załączamy anonimową ankietę z pytaniem do naszych obywateli. 

Prosimy ją wyciąć, wypełnić i złożyć w naszym biurze w byłym hotelu Cisy, 
pok. 9 (parter) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 - 14.30, lub 
przesłać listownie na adres: Sojusz Lewicy Demokratycznej w Nowogardzie, 
Plac Wolności 9, 72-200 Nowogard. Dodatkowo w każdy wtorek w godz. 
17.30-18.30 będzie czekał na Państwa nasz konsultant, który udzieli wyczer-
pujących informacji.Stanowisko Klubu Radnych Lewicy 

i członków Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej w sprawie ratowania szpitala w 
Nowogardzie.

Szpital w Nowogardzie został urato-
wany przed likwidacją i przejęty przez 
gminę Nowogard 1 lipca 2001 roku. 
Przez wiele lat borykał się z bieżącymi 
problemami finansowymi na skutek 
niewłaściwej polityki zdrowotnej kolej-
nych Rządów RP i niedoszacowanych 
kontraktów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. W bieżącym roku jednostka 
wyszła na prostą.

Klub Radnych Lewicy oraz Sojusz 
Lewicy Demokratycznej w Nowogar-
dzie widzi jednak bardzo poważne 
zagrożenie dotyczące dalszego istnie-
nia szpitala. Przepisy polskiego prawa 
stanowią, że jeżeli szpital do 2012 roku 
nie spełni odpowiednich standardów, 
nie będzie wpisany na krajową listę 
szpitali. Jeżeli to się stanie, nie otrzy-
ma kontraktu z Narodowego Funduszu 
Zdrowia i będzie musiał zostać zlikwi-
dowany.

Nowogardzki szpital pełni bardzo 
ważną rolę w ratowaniu życia i zdrowia 
ludności, szczególnie obywateli Gminy 
Nowogard. Ponadto jest zakładem pra-
cy, gdzie w różnych formach zatrud-
nionych jest ok. 200 osób

Klub Radnych Lewicy i Sojusz Le-
wicy Demokratycznej wyraża głębokie 
zaniepokojenie brakiem działań koali-
cji rządzącej PSL-PiS-Samoobrona-Fo-
rum Samorządowe w Radzie Miejskiej 
w Nowogardzie dla ratowania szpitala. 
Podczas styczniowej sesji Rady Miej-
skiej, uchwalono budżet gminy i pomi-
mo naszych głosów, opinii i wniosków 
żadne środki finansowe nie zostały 
przyznane szpitalowi na spełnienie 
standardów do 2012 roku - czyli na 
dokończenie rozbudowy jego nowej 
części. Mało tego, nie została przedsta-
wiona żadna droga dojścia do sytuacji, 
w której szpital zostanie wpisany na li-
stę krajową.

Zamiast zabezpieczenia funduszy 
na szpital, pieniądze zostały skierowa-
ne na inne zadania. I to pieniądze po 
części pożyczone, ponieważ burmistrz 
został upoważniony, głosami swojej 
koalicji, do wydania w roku bieżącym 
obligacji na kwotę 6 milionów złotych. 
Dodatkowo Rada Miejska na wniosek 
burmistrza podjęła uchwałę o wydaniu 
obligacji (zadłużenia gminy) w roku: 
2010, 2011 i 2012 na kwotę 15 milio-
nów złotych na zagospodarowanie je-
ziora nowogardzkiego. Jeżeli burmistrz 
w roku bieżącym wyemituje obligacje 

na 6 mln zł, a w latach następnych na 
kolejne 15 milionów zł z przeznacze-
niem na inwestycje wokół jeziora, to 
wskaźnik zadłużenia gminy będzie tak 
ogromny, że pieniędzy na szpital i inne 
zadania nikt gminie nie pożyczy.

Zadania ujęte w budżecie gminy są 
niewątpliwie potrzebne. Uważamy jed-
nak, że  w sytuacji, kiedy coraz bardziej 
zbliża się realne zagrożenie likwidacji 
szpitala, władze Nowogardu powinny 
zmienić priorytety inwestycyjne i za 
punkt Nr 1, postawić sobie ratowanie 
jednostki. Potrzebne do tego będzie 
(według ogólnych wyliczeń) ok. 12 mi-
lionów złotych. Stoimy na stanowisku, 
że w obecnej sytuacji zamiast zago-
spodarowania jeziora pieniądze należy 
skierować na ratowanie szpitala.

Postulujemy, aby poczynić następu-
jące działania:

1. W roku bieżącym zabezpieczyć 
w budżecie gminy kwotę 400 tysięcy 
złotych na zaktualizowanie projektu 
dokończenia rozbudowy nowej części 
szpitala.

2. Zobowiązać burmistrza wraz z 
podległym Wydziałem Funduszy i 
Rozwoju Lokalnego do przygotowania 
i złożenia wniosku aplikacyjnego o fun-
dusze unijne na rozbudowę szpitala.

3. Zmienić uchwałę Rady Miejskiej 
w sprawie zadłużenia gminy na 15 
milionów złotych, jako cel wskazując 
nie jezioro, a rozbudowę nowej części 
szpitala.

Jednocześnie zwracamy się do oby-
wateli Gminy Nowogard o odpowiedź 
na pytanie:

Co jest ważniejsze: zagospodaro-
wanie jeziora, czy ratowanie szpitala 
przed likwidacją?

Trzeba wybierać, ponieważ pienię-
dzy na obydwa zadania nie wystarczy.

Obecna władza samorządowa ko-
alicji: PSL-PiS-Samoobrona-Forum 
Samorządowe woli zagospodarować 
jezioro od utrzymania szpitala. Klub 
Radnych Lewicy i Sojusz Lewicy De-
mokratycznej w Nowogardzie uważają, 
że w obecnej sytuacji jezioro może po-
czekać, a pieniądze należy przeznaczyć 
na ratowanie szpitala. Jeziora nam nikt 
przecież nie zabierze, a szpital może 
zostać zlikwidowany.

Nie bądźmy obojętni, nie pozwól-
my władzy na zlikwidowanie szpita-
la!

W imieniu Klubu Radnych 
Lewicy oraz Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej
Robert Czapla

Ankieta do obywateli Gminy Nowogard
Co w sytuacji, gdy zbliża się realne zagrożenie 
likwidacji szpitala w Nowogardzie należy zrobić :
1. Nie przejmować się tym i przeznaczyć 15 milionów 
złotych na zagospodarowanie jeziora?
2. Przenieść 15 milionów złotych z jeziora i 
przeznaczyć na szpital, aby go uratować?





Prosimy zaznaczyć właściwy kwadracik znakiem x po prawej stronie.
Prosimy nie podawać nazwiska – ankieta jest anonimowa.
Dziękujemy za wypełnienie i dostarczenie ankiety.

Śladami naszych sygnałów

Są ludzie  
o dobrym sercu...

W ostatnim numerze DN pisaliśmy o Pani Agnieszce, samotnej matce trójki 
dzieci, której obiecano pomoc. Do udzielenia tej pomocy władze miasta niezbyt 
się kwapiły. Znaleźli się natomiast Czytelnicy, którzy natychmiast zareagowali.

Pani Agnieszka nadal musi miesz-
kać na stancji, którą wynajmuje za 
horrendalne pieniądze. Tańszego 
mieszkania na razie, nie udało się zna-
leźć. Mamy nadzieję, że i to wkrótce 
się zmieni. Na artykuł we wtorkowym 
DN zareagowały dwie osoby, które za-
deklarowały bezinteresowna pomoc. 
To bardzo dużo. „Naszej” Agnieszce 
pomogła Czytelniczka, która prosiła 
aby nie wymieniać jej z imienia i 
nazwiska. „Przyniosłam Agnieszce 
słodycze dla dzieci, trochę zabawek, 
zostawiłam pieniążki na recepty.  
- mówi Czytelniczka  - Wypełnimy 
też wniosek o pomoc, do fundacji 
„Lux – Corbis”, która udziela pomo-
cy rzeczowej i finansowej. Na razie 
nie udało mi się znaleźć tańszego 
mieszkania. Będziemy szukać. Mąż 
mówi, że jestem społecznicą, ale jak 
zobaczył artykuł, sam powiedział 
– dzwoń, trzeba zareagować. Dlacze-
go chciałam pomóc? Najważniejsze 
dla mnie są dzieci. Gdy widzę ich 
krzywdę, widzę siebie w takiej sytu-
acji. Mam dziecko po operacji serca, 
wiem co przeżywa matka. Może 
być, że kiedyś ja będę potrzebowała 
pomocy. Mam nadzieję, że wtedy 
taka osoba się znajdzie. Ważne jest 
też wsparcie psychiczne. Każdy 
potrzebuje osoby, która  wysłucha 
i zrozumie.”

Na nasz sygnał zareagował rów-
nież Pan Zbyszek G. Dziś właściciel 
prywatnej firmy, kiedyś też będący w 
trudnej sytuacji materialnej. „Teraz 
żyje się mi lepiej, ale kiedyś też było 
ciężko. Wiem jak to jest, kiedy nie 
ma co dać dziecku do zjedzenia. 

Zostawiłem 100 złotych, to nie są 
wielkie pieniądze i numer telefonu. 
Zawsze jak będzie czegoś potrzebo-
wała, może do mnie zadzwonić. Ze 
względu na to, że u mnie w domu 
się nie przelewało, staram się za-
wsze pomóc, jeśli mam możliwość. 
Przelewam 1% podatku na różne 
fundacje. Chciałem, żeby te pienią-
dze zostały w Nowogardzie. Staram 
się ze wspólnikiem rozwijać firmę, te 
parę złotych to nie majątek.”

Są również inne dobre informa-
cje. Pani Agnieszka dostała pracę w 
nowogardzkim szpitalu, pomimo 
tego, że nie kwalifikuje się do prac 
interwencyjnych. Dlaczego? Dyrektor 
szpitala Kazimierz Lembas, mówi tak: 
„Jak już miała pracować, to niech 
pracuje. Do tego czasu, aż skończy 
jej się okres „kwarantanny” w PUP, 
zatrudnia ją szpital. Przyszła i po-
wiedziała, że musi pracować, więc 
stwierdziłem, że będzie. Zresztą nie 
ją jedną zatrudniłem. W podobnej 
sytuacji były też dwie inne panie. 
Człowiek ma jeszcze jakieś serce. 
Nadmieniam, że zrobiłem to jeszcze 
przed publikacją.”

Dzięki pomocy, sytuacja Agnieszki 
zaczyna się pomału polepszać. Ma 
jednak nadal problemy mieszkaniowe 
i troje dzieci. Jedno z nich nie chodzi 
jeszcze do szkoły. W związku z podję-
ciem przez Agnieszkę pracy, dziecko 
– potrzebuje czyjejś opieki. Może 
znajdzie się jakaś starsza Pani, która za 
niewielkie pieniądze, obdarzy sercem 
i opieką córeczkę Agnieszki. Prosimy 
o kontakt z redakcją.

Ewa Dziwisz 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 21

Z A P R A S Z A J Ą
uczniów trzecich klas gimnazjalnych 

na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Impreza pod patronatem Starosty Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 

8 kwietnia 2009 r. w godz. od 10.00 do 13.00

   Program Dnia Otwartego:
1. Informacje na temat kierunków kształcenia i warunków rekrutacji.
2. Zwiedzanie szkoły – oprowadzą Was nasi uczniowie.
3. Zabawy i konkursy.

Poznacie bliżej nasze środowisko szkolne. W naszej szkole będziesz czuł się dobrze!!!
Prosimy o potwierdzenie przybycia.

 
Niechaj Wielkanocne życzenia pełne nadziei i miłości  

przyniosą sercu radość w te święta i w przyszłości.  
Życzymy:  

Wielkanocy jak bajka i smacznego jajka,  
tęczowych pisanek  i dyngusa cały ranek,  

słońca wiosennego i uśmiechu promiennego!
 

 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy cała Redakcja 
„WBREW” składa wszystkim Czytelnikom najlepsze życzenia.

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ…
KONFERENCJA  W ZSP 

IM. STANISŁAWA STASZICA 
W NOWOGARDZIE

Dnia 31 marca 2009r. o godzinie 10.00 w ZSP im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie odbyła się konferencja zatytułowana „ Medycyna -  Oświata 
Bliżej dziecka”,  na temat  „Stres – Agresja – Depresja”. Oficjalne otwarcie 
konferencji rozpoczęło się o godzinie 10.00.W programie były zawarte na-
stępujące moduły:

Medyczny:
1. „Agresja dzieci i młodzieży” – lek. psychiatra Wojciech Klukowski
2. „ Depresja u adolescentów jako zespół zaburzeń nastroju, 

emocji czynności poznawczych oraz zachowań” – lek. med. Lu-
iza Szczypiór

3. „ Stres – nieodłączny element życia każdej jednostki” – lic. 
piel. med. szkolnej Mariola Budziach.

Po przerwie odbyła się druga cześć konferencji – Moduł Pe-
dagogiczny:

1. „Znaczenie poczucia własnej wartości w rozwoju młodzieży” – dr n. 
Łucja Lassota

2. „ Stres – agresja – depresja i wpływ na zachowania w grupie rówieśni-
czej” – mgr Bożena Bierucka

3.  „ Szanuj mnie -  żebym szanował innych” – mgr Regina Ewa Krzak

PRZYPOMINAMY O DNIU OTWARTYM W ZSP

Otwarcie konferencji

Pani pielegniarka Lidia Bogus i Pan Dyrektor Stefan Sitkowski

Podczas wykładu
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PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NALEŚNICTWO NWOGARD

ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard
(podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 Dz. U. nr 

97 z dnia 19.10.1993 r. poz. 443 z póź. zmianami )

OGŁASZA
przetarg nieograniczony ustny

na sprzedaż :
1. Agregat spalinowy wraz z pompą  „ AGRO 3 D”, cena wywoławcza 2.000 zł. – 1 

szt.
2. Agregat elektryczny wraz z pompa „ IRYS”, cena wywoławcza 4.000 zł. – 1szt.
3. System zaworów i rur łączących oba agregaty, cena wywoławcza 1.500 zł – 1 

kpl..
4. Rura Ø 120 x 6000 mm z klamrą - 110 szt, cena wywoławcza 29 zł/szt.
5. Rura Ø 102 x 6000 mm z klamrą i stopką - 210 szt, cena wywoławcza 25 zł/szt.
6. Rura Ø 76 x 6000 mm z klamrą i stopką - 200 szt, cena wywoławcza 18 zł/szt. 
7. Rura Ø 76 x 6000 mm z klamrą, stopką i wyjściem na zraszacz -100 szt, cena 

wywoławcza 24 zł/szt.
8. Rura Ø 70 x 6000 mm z klamrą – 280 szt, cena wywoławcza 15 zł/szt.
9. Rura Ø 70 x 6000 mm z klamrą i wyjściem na zraszacz – 150 szt, cena wywo-

ławcza 20 zł./szt.
10. Złącze ukośne Ø 76 mm z klamrą – 26 szt, cena wywoławcza  20 zł/szt.
11. Złącze ukośne Ø 102 mm z klamrą – 7 szt, cena wywoławcza 20 zł/szt.
12. Trójnik prosty  z zaworem i kolanem Ø102 – 16 szt, Ø76 – 14 szt, cena wywo-

ławcza 35 zł/szt.
13. Zaślepka  rury z klamrą – Ø120 – 3 szt, Ø102 – 26 szt, Ø 76 – 37 szt, cena wy-

woławcza 10 zł/szt.
14. Kolano proste z klamrą – Ø 102 – 13 szt, Ø 76 – 4 szt, cena wywoławcza 14 zł.
15. Redukcja przelotowa rurowa z klamrą – Ø 120/102 – 8 szt, Ø 102/76 – 17 szt, 

cena wywoławcza 10 zł/szt.
16. Rozgałęźnik redukcyjny ( czwórnik ) z klamrą – Ø 120 – 11 szt, Ø76 – 14 szt, 

cena wywoławcza 15 zł/szt.
17. Zawór przelotowy – Ø102 – 3 szt, cena wywoławcza  28 zł/szt.
18. Zraszacze sprężynowe z podstawą żeliwną 110 szt, cena wywoławcza 17 zł/szt.
W przetargu mogą uczestniczyć :
- wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.
Sprzęt będący przedmiotem sprzedaży , można oglądać w dniu 22.04.2009r.w go-

dzinach od 800 do 1400 na terenie Szkólki Leśnej w m. Danowo gm. Goleniów. W 
tym miejscu można zapoznać się z ekspertyzą i wyceną wykonaną przez uprawnionego 
rzeczoznawcę.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 23.04.2009 r. o godzinie 1100  w świet-
licy Nadleśnictwa Nowogard  w Nowogardzie przy ul. Radosława 11.

Wadium w wysokości : poz.1 – 200 zł; poz.2 – 400 zł; od poz. 3 do 18 – 500 zł, należy 
wpłacić w kasie Nadleśnictwa Nowogard  najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia sprzętu, 
wadium złożone przez pozostałych uczestników, którzy nie nabędą sprzętu podlega 
zwrotowi po zakończeniu licytacji i udzieleniu przybicia. Wadium nabywcy przepada 
na rzecz sprzedawcy w przypadku nie uiszczenia ceny nabycia i odmowy podpisania 
dokumentów sprzedaży.

Nadleśnictwo Nowogard nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte elementów 
będących przedmiotem sprzedaży oraz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia  przetargu bez podania przyczyny.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji n/t przetargu jest Henryk Wojnowski 
tel. 091 3920640.   

LASY  PAŃSTWOWE • NADLEŚNICTWO  NOWOGARD
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
OFERTOWY

na: dzierżawę  nieruchomości gruntowych  
1. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe  oraz nieużytki 
– bagna - położone na terenie: Gminy Nowogard – obręb ewidencyjny: 
Czermnica, Strzelewo, Gminy Dobra – obręb ewidencyjny  Grzęzno, 
Gmina Przybiernów - obręb ewidencyjny Łożnica, Gmina Maszewo - 
obręb ewidencyjny Maciejewo, Gmina Goleniów – obręb ewidencyjny 
Mosty:
-  grunty orne o powierzchni   - 1,76 ha
 - łąki o powierzchni     - 9,74 ha
 - pastwiska o powierzchni   - 2,62 ha
 - nieużytki-bagna    - 9,26 ha
Szczegółowy wykaz działek do uzyskania w biurze Nadleśnictwa Nowo-
gard.
2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty do godziny 1045 dnia 22.04.2009 roku w kasie 
Nadleśnictwa Nowogard, zgodnie z warunkami określonymi w specyfi-
kacji istotnych warunków dzierżawy.
3. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzymać w siedzibie 
Nadleśnictwa w godzinach od 800 do 1400 .
4. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2009 r. o godzinie 1100 w siedzibie 
Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie w po-
mieszczeniu świetlicy.
5. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez wywieszenie informacji 
na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Nowogard.
6. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Pan Henryk Wojnowski , 
który udziela informacji pod numerem telefonu 0913920640 lub osobiście 
w biurze Nadleśnictwa.
7. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bądź ich 
odrzucenia oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

reklama

reklama

Z przedszkola nr 4…
…dnia 1 kwietnia (b.r.) wyszły zajączki, kurczaczki-wszystkie pięknie 

ustrojone, pozujące pod pięknymi palemkami. W ekologicznych koszyczkach 
zdobione pisanki. Bukszpanikowe kompozycje – zdawały się same przyciągać 
wzrok przechodniów . Bo Szanowni Państwo to wcale nie prima aprilisowy 
żart, tylko najświętsza prawda. Taki mini – kiermasz na ulicy Kościuszki to 
doskonały pomysł, by tradycja, ekonomia i potrzeby edukacyjne dały znako-
mity rezultat. „Serce rośnie ….” można by sparafrazować poetę z Czarnolasu . 
A wspólny wysiłek nauczycielek dzieci, rodziców, personelu przedszkola nr 4 
zasługuje na najszczerszy podziw i najpiękniejsze świąteczne podziękowania. 
A to jeszcze nie koniec naszych świątecznych działań . W środę 8 kwietnia 
zapraszamy wszystkich chętnych na dalszy ciąg kiermaszu , na którym będzie 
można kupić świąteczne stroiki. Będą one zapewne ozdobą wielu stołów. 
Pragniemy także nadmienić, że zorganizowano również świąteczny konkurs 
na „Pisankę Wielkanocną”, do którego zaproszono przedszkola i szkoły z 
terenu naszej gminy. Z pisankowym pozdrowieniem życzą Wesołych Świąt 
Wielkanocnych, personel, dzieci wraz z rodzicami.

Inf. własna 
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OGŁOSZENIA drObNE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. zł. 
Tel. 091 �9 �� 087.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 
m kw przy ul. Zamkowej, częściowo 
umeblowane, cena 225 tys. z możli-
wością kupna garażu. Tel. 880 34 17 
34.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 
66.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
własnościowe, 66 m kw. Tel. 091 39 26 
998, 0501 77 50 25.

• Do wynajęcia pomieszczenia chłodni-
cze i magazynowe. Tel. 694 484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomiesz-
czenia, najchętniej pod usługi fryzjer-
sko – kosmetyczne. Tel. 694 484 480.

• Zdecydowanie kupię teren pod budo-
wę garażu na Osiedlu Gryfitów lub ga-
raż samochodowy. Tel. 697 516 145 lub 
091 39 22 329.

• Pokój do wynajęcia tel. 72 55 90 955 po 
20.00. 

• Do wynajęcia plac o pow. 2500 m kw, 
dobra lokalizacja, ul. Boh. Warszawy. 
Tel. 600 893 163.

• Do wynajęcia lokal magazynowy o 
pow. 150 m kw, Warnkowo 6. Tel. 091 
39 21 070.

• Nowogard – 5 km, działka pod budo-
wę, 2300 m kw, z ruinami budynku 
gosp., 52 tys. Tel. 501 307 666.

• Sprzedam dom na wsi, blisko Nowo-
gardu, 100 m kw, do remontu, z dużą 
działką, 110 tys. Tel. 502 103 432. 

• Box do wynajęcia w pasażu handlo-
wym przy Pl. Wolności (pod „Biedron-
ką”). Tel. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,7 
m kw. Tel. 603 621 686.

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. Tel. 
091 39 21 170.

• Jenikowo k. Nowogardu – segment 
domu 120 m kw do remontu kapital-
nego 28 tys. zł. 725 899 426.

• Nowogard na wyjeździe z miasta 1,5 
ha z możliwością zabudowy 9 zł/ m kw. 
502 103 432.

• Nowogard – bliska okolica działka pod 
budowę 3000 m kw. 501 307 666.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m 

kw na działce 7 arowej, ul. Żeromskiego 
w Nowogardzie lub zamienię z dopłatą 
na 1/ 2 domku z ogródkiem lub mały 
dom (Nowogard lub bliska okolica). Tel. 
609 307 327. 

• Inwest Dom Sp. z o.o. wNowogardzie 
posiada do sprzedaży mieszkania w 
nowobudowanych budynkach wielo-
rodzinnych we Wrzosowie gm. Kamień 
Pomorski – 2 km od morza w kierunku 
Dziwnówka o powierzchni od 25 – 53 
m kw. Sprzedaż mieszkań także na cele 
wypoczynkowe i rekreacyjne. Cena 1 m 
kw – 3800 zł brutto. Termin przekazania 
do użytku – grudzień 2009. Informacje 
można uzyskać na miejscu u kierowni-
ka budowy, pod nr tel. 091 579 26 42. 
www. inwestdom.com.

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 
m kw po kapitalnym remoncie, cena 90 
tys. zł. Tel. 515 171 584, 507 023 080.

• Do wynajęcia mieszkanie 70 m kw, 
okolice Lidla, czynsz 500 zł + opłaty. 
Tel. 696 945 710.

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę w 
centrum miasta osobie samotnej lub 
parze bezdzietnej. Tel. 091 39 21 809.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. 
rozrząd, klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, olej i filtry, cena 42100 zł, tel 
605 522 340.

•	 Sprzedam Peugeot Boxer Max, rok 
prod. 1994. Cena do uzgodnienia. Tel. 
091 39 26 998, 0501 77 50 25.

•	 Sprzedam Nissana Micra, 1995 r., poj. 
1,0, wyposażenie: immobilizer, airbag, 
wspomaganie kierownicy, ABS, kom-
plet opon zimowych. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 509 223 266.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne odmian 
Irga i Bryza. Tel. 79� �9� �4�.

•	 Sprzedam króliki. 603 353 789.

•	 Sprzedam 5 ha nieużytków rolnych, 
woda, prąd, gaz przy drodze asfalto-
wej; 5 zł/ m kw. Tel. 516 344 450.

•	 Sprzedam jałówki po dobrym pocho-
dzeniu matek; jedna szt. - 12 m-cy; dru-
ga – 15 m-cy. Tel. 605 092 517.

•	 Sprzedam drzewka orzech laskowy 13 
zł/ szt. Tel. 785 714 251.

•	 Sprzedam sadzeniaki jadalne „Bryza”. 
Tel. 783 48 48 51.

•	 Kapustę białą w główkach sprzedam, 
duże ilości prosto z kopca. Strzelewo, 
cena 0,13 zł za kg. Tel. 502 85 35 73.

•	 Sprzedam ciągnik MTZ-82 do naprawy, 
cena 12 tys. zł. Tel. 0502 56 23 78.

USŁUGI

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 �9 �� 78�, 
0784 79 �� 70.

•	 Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 �9 �� 9�9, 0�9� �18 �81.

•	 DYWaNOPraNIe. 0�04 �7� 14�.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0�04 
�1� 4�1.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0�04 
�7� 14�.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0�04 �7� 14�.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. �04 �7� 14�.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona �. 091 
�9 �07 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. �0� �0� 
0�9

•	 KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.
pl.

•	 „DUr-DaCH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 mIX remONTOWO – BUDOWlaNY 
– wszelkiego rodzaju remonty. Solid-
nie, dokładnie, tanio. Tel. 607 921 703.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
�09 71� 8�9.

•	 „DACHY” pokrycia i remonty, papa, bla-
cha, dachówka. Tel. 785 562 104.

•	 Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i 
wewnętrzne, glazura i terakota, hydrau-
lika, regipsy i podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 Usługi remontowo – budowlane: re-
gipsy, płytki, panele, malowanie, itp. 
Tel. �0� ��1 7��.

•	 Organistka z wieloletnim doświad-
czeniem gra na: ślubach, komu-
niach, odpustach i ceremoniach po-
grzebowych. Posiada profesjonalny 
sprzęt nagłaśniający. kontakt kom. 
�94 4�4 0��, tel. 091 �9 �� 817; e-
mail: henrykabw42@wp.pl, www.
fortepresto.pl

•	 Firma Forte Presto oferuje współ-
pracę w zakresie oprawy muzyczno 
– akustycznej imprez różnych. Posia-
damy profesjonalny sprzęt i oferuje-
my usługi po cenach konkurencyj-
nych. www.fortepresto.pl

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 70 109, 
600 382 214.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•	 Przywiozę piach, żwir, czarnoziem 
tel. ��0 497 �90. 

•	 Masaż i rehabilitacja u pacjenta w 
domu. Tel. 607 621 257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, od-
grzybianie. Tel. 603 995 140.

•	 Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i 
wewnętrzne, glazura i terakota, hydrau-
lika, regipsy i podłogi. Tel. 661 390 406.

•	 Myjnia mech. z gąbkami, które nie ry-
sują a polerują lakier; Myjnia ręczna 
– mycie ręczne, - mycie bezdotykowe; 
Warsztat – diagnostyka podwozia z 
wydrukiem wartości urządzeniem Be-
issbarth ML 4000, 8 sensorów, - anali-
za spalin; Naprawa – zawieszeń i ukł. 
jezdnego, - układu wydechowego, 
- oświetlenia, - wym. sprzęgła; - wym. 
olejów i płynów; Inne naprawy. Czyn-
ne 8.00 – 16.00. Zapraszamy. Ul. Armii 
Krajowej 46.

•	 Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię do sklepu spożywczego tel. 
602 474 266.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 665 
324 710.

• Poszukujemy pracownika na stano-
wisko: projektant selektor odzieży. 
Wymagania: biegła znajomość języka 
ormiańskiego i rosyjskiego, pełna dys-
pozycyjność. Kontakt 512 131 567.

• Podejmę pracę – sprzątanie mieszkań, 
biur lub do sprzedaży odzieży na tere-
nie Nowogardu. Tel. 0608 143 712.

• Zatrudnię na sprzedawcę w sklepie 
rencistkę, sklep przemysłowy, praca 
lekka. Tel. 693 850 197.

• Zatrudnię recepcjonistkę – barmankę 
do hotelu. Tel. 602 474 266.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. 091 39 21 538, 605 856 538.

• Pilnie potrzebna niania do 3 letniego 
chłopca od zaraz. Tel. 692 250 336.

• Zatrudnię konsultanta Oriflame. Tel. 
�9� 87� ���.

• Zatrudnię przy regipsach. Tel. 
608 817 214.

INNe

• Sprzedam Playstation II, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 430 zł. 
Tel. 728 466 914.

• Poszukujemy muzyków do kape-
li – emerytów lub rencistów. Tel. 
�0� �7� 908.

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego tel. 091 418 8� �8, �0� 
�9 9� 4�. 

• VaIllaNT – części zamienne do 
pieców gazowych c.o. różne, nowe i 
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Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

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

pilnie zatrudni  
na  umowę  o  pracę monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych  
i gazowych 

Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

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

1. Teresa Lewandowska - telefon 091 57 92 639, kom. 691 657 800
2. Teresa Łukomska - telefon 091 57 92 644.

Uwaga właściciele  
i zarządcy nieruchomości!
Burmistrz Nowogardu informuje, że na terenie miasta wyko-
nywana jest inwentaryzacja kanalizacji deszczowej. Inwen-
taryzacja na zlecenie gminy wykonywana jest przez firmę: 
„GEO-GIS-Projekt” Sp. z o.o. z Nowogardu.
W związku z powyższym prosi się właścicieli nieruchomości, 
o umożliwienie pracownikom wymienionej firmy wejście na 
posesję w celu sprawdzenia technicznego urządzeń kanaliza-
cyjnych.

Akademia Europejska w Kulicach
poszukuje 

SEKRETARKI 
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty prosimy kierować  
na adres Akademii:  

Nowogard, Kulice 24

 Urząd Miejski w Nowogardzie 
zaprasza do składania ofert 

na kompleksową obsługę gastronomiczno -rozrywkową 
tj. ustawienie stoisk  w różnego rodzaju asortymenty z wyrobami gar-

mażeryjnymi, zabawkami, napojami, piwem, parkiem zabaw i rozrywki 
dla dzieci itd. w dniach 1 i 2 maja 2009 r. na Placu Szarych Szeregów w 
Nowogardzie.

Jednocześnie zastrzega się, że stoiska z piwem nie mogą stanowić więcej 
jak 10 stoisk, natomiast pozostałych stoisk powinno być minimum 20.

Jednocześnie zastrzega się, że stoiska z piwem nie będą zlokalizowane 
przy głównych ciągach komunikacyjnych.

Preferowane będą oferty z przeważającą ilością stoisk garmażeryjnych. 
W ofercie należy wyspecyfikować szczegółowo asortyment garmażeryjny 
oraz pozostały.  Zastrzega się, że pawilony handlowe mają mieć ujednoli-
cony wygląd zewnętrzny (ten sam rodzaj materiału z którego są wykonane 
oraz kolorystyka).

Stawka dzierżawy będzie negocjonowana z wybranym kontrahentem.
Oferty należy składać w terminie do dnia 08 kwietnia 2009 r. w koper-

tach z napisem „Oferta na kompleksową obsługę  gastronomiczno -roz-
rywkową z okazji 700 – lecia Nowogardu”.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, pl. Wolności 1, pok. nr 5 lub drogą elektroniczną na adres:  
zbogdański@nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

używane, pompy, czujki nagrzewni-
ce. Tel. 0�91 �8� 77�.

• PIeCe gazowe c.o. Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 
zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
/dwufunkcyjne/ cena 1�00 zł, gwa-
rancja serwisowa. Tel. �91 �8� 77�.

• JUNkerSY gazowe do łazienki, 
kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaIllaNT, wersja świeczkowa 4�0 zł 
mało używane, gwarancja serwiso-
wa. �91 �8� 77�.

• elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd �80 V, małe ga-
baryty, moc 18-�1 kW, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, baru, 
pubu, cena 1�0 zł. 790 �40 ��0.

• Zespół muzyczny Wesoła Ferajna zwra-
ca się z prośbą, jeżeli ktoś z Państwa 
posiada jeszcze stare, drewniane lub 
blaszane balie z lat 50-tych i 60-tych, o 
wypożyczenie do obrzędu ludowego. 
Tel. 607 545 909, 605 576 908.

• Sprzedam wózek głęboki TACO, uży-
wany, cena 400 zł do uzgodnienia. Tel. 
665 324 710.

• Pilnie sprzedam tanio wannę narożni-

kową 1,5 m x 1,5 m z obudową (mało 
używaną) oraz brodzik 90 x 90 cm 
– nowy. Tel. 0668 366 471.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Kupię płyty jumb lub płytkę chodniko-
wą. Tel. 500 10 66 33.

• Owczarek niemiecki, roczny, czarno 
podpalany z rodowodem, bardzo czuj-
ny, mocna budowa oraz suczka 6 mie-
sięcy sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam akwarium 110 l, panorama, 
z pełnym osprzętem. Tel. 608 466 133.

• Tanio sprzedam piec co na ekogroszek, 
z możliwością opalania drewnem lub 
węglem, 19 kW, powierzchnia ogrze-
wania do 140 m kw. Naczynie wyrów-
nawcze gratis. Piec na gwarancji. Tel. 
608 466 133.

• Sprzedam spacerówkę w dobrym sta-
nie, cena 200 zł. Tel. 505 008 527.

• Sprzedam drzewo z dowozem. Tel. 66 
33 49 053.

• Sprzedam drzewo z dowozem. Tel. 
889 354 058
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 �9�0787, 091 �9 �7 �7� 
 tel.kom. �00 4�� ��4

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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NOWOGARD 06.04.2009.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Kierowca C E
2. Informatyk 1/8 etatu.
3. Pracownik produkcji
4.Kosmetyczka
5.Sprzedawca         
6.Sprzedawca okularów
7.Listonosz   
8.Geodeta
9.Laborant 
10.Projektant mody.

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Pracownik pomocniczy produkcji (Niem-
cy)
2. Przedstawiciel  (nieruchomości)
3. Fryzjer damski (Goleniów)
4. Pracownik gospodarstwa agroturystycz-
nego (Komańcza)
5. Pracownik gospodarstwa agroturystycz-
nego (Osławica)
6. Kucharz(Międzywodzie)
7. Pomoc kuchenna(Międzywodzie)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0�07 �10 �91 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY busów

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 �9-�1-887 lub 091 4�-98-�1�

regularna linia meTrO        tel. �0� �19 �00
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.��(FP), 8.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.4�(FP), 7.4�(FP), 9.��(L1P), 10.4�(L3), 1�.�0(L1), 1�.��(L1), 
1�.��(L1P), 18.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. �0�0��999, 091�9��9��, po godz. 18.00 - �01 140 0��

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. �0� 148 ���
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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UKS „Trójka”  
w ćwierćfinale MP!

W dniach od 3 do 5 kwietnia koszykarki z Nowogardu rozegrały rundę 
rewanżową rozgrywek eliminacyjnych do ćwierćfinału Mistrzostw Polski w 
kategorii Młodziczek.

3 kwietnia rozegrano pierwszy mecz z Poznańską Olimpią, któ-
ry zakończył się zwycięstwem podopiecznych Rafała Rożka 54:36.. 
4 kwietnia zawodniczki zmierzyły się z ekipą Konina – nasze zawodniczki 
wyszły z niego zwycięsko  - po dogrywce 71:63

W ostatnim meczu, w niedzielę 5 kwietnia nasz zespół pokonał Olimp 
Rawicz i z kompletem zwycięstw awansował do ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski w Łodzi.

Karolina Kubicka

VIII Igrzyska Rekreacyjno 
- Sportowe LZS 

W dniu 28 marca 2009r. na obiektach sportowych Bobolic i Białego Boru ro-
zegrano VIII Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS Samorządów Powiatowych 
pod patronem Marszałka Zachodniopomorskiego. Także nasz powiat wziął 
udział w tych Igrzyskach. Wszyscy  zawodnicy którzy brali udział otrzymali 
pamiątkowe koszulki, stający na podium  medale, a drużyna puchar.

Miejsca zajęte przez naszych zawodników:
Szachy Kobiet:
VI miejsce – Barbara Mandecka 
Szachy Mężczyzn:
II miejsce – Paweł Taberski 
Strzelanie:
VIII miejsce - Ilona Rabińska i Jacek Rabiński
Wielobój Lekkoatletyczny:
I miejsce - Paweł Pyrka, Sylwia Jeziorska,Tomasz Idziak
Wielobój siłowy:
VI miejsce - Tomasz Idziak, Rafał Górecki, Tomasz Janic
Sprawnościowy tor przeszkód:
V miejsce - Sylwia Jeziorska, Paweł Pyrka, Robert Kamiński
Piłka Siatkowa Mężczyzn:
IV miejsce - G.Tandecki, P.Wojduło, M,M Florkowscy,B.Głazowski, 

P.Sawicki
Koszykówka kobiet :
I miejsce - Karolina Kubicka, Monika Krystkiewicz, Marta Michalak 

Koszykarze z naszego  powiatu  zajeli  VIII miejsce.
W punktacji ogólnej zawodnicy powiatu Goleniów zajęli 7 miejsce  na 14 

startujących drużyn powiatowych.
Gratulujemy!

Karolina Kubicka

Wiejskie Kluby Sportowe

Wiosenny Turniej  
Piłki Siatkowej

W niedzielę, 29 marca 2009 roku rozegrano I Wiosenny Turniej Piłki 
Siatkowej.

Do zmagań stanęło 6 zespołów – podzielono je na dwie grupy.
W pierwszej grupie (po meczach każdy z każdym) kolejność była następu-

jąca: WKS Zabowo, Czarne Koszule Węgorza, Rega Węgorzyce.
W drugiej pierwsze miejsce zajął WKS Probud Wyszomierz, przed Oldbo-

jami Nowogard i Max-em Żabowo.
W meczu o III miejsce Czarne Koszule pokonały Oldbojów 2:0.
Wielki finał zakończył się sukcesem WKS Żabowo po zwycięstwie nad 

WKS Probud 2:0.
Miło nam poinformować, że uczestnicy jednomyślnie postanowili: Turniej 

na stałe wpisuje się do kalendarza imprez sportowych i będzie rozgrywany 
każdego roku.

Inf. Andrzej Kania

Pomorzanin wygrał  
Pomorzanin Nowogard -Pogoń II Szczecin 2:1 (2:1)
Bramki dla Pomorzanina: Galus, Stefański.
Pomorzanin zagrał w następującym składzie: Krupski -Tomporowski, So-

ska, M. Miklas, Nieradka, Nosek, T. Marszałek, Skórniewski, Galus, Stefań-
ski, Gołdyn (68’ K. Miklas).

Pomorzanin realizuje obietnice trenera – komplet punktów i dobre wido-
wisko. Dopisała pogoda i frekwencja. Nie było tez zapowiadanej zawieruchy.
Opis meczu w piątkowym wydaniu „DN”. 

LMM

Udany początek rundy 
Komarex Komarowo- Olimpia Nowogard 1:5 (1:3)
Udanie rozpoczęli rundę rewanżową zawodnicy nowogardzkiej Olimpii.

Lider grupy IV B-Klasy pokonał wysoko w Komarowie Komarex 5:1. Tym 
samym nasi zawodnicy zrewanżowali się zawodnikom z Komarowa za po-
rażkę z rundy jesiennej. 

Skład Olimpii:Bagiński, Szewc, D.Stachowiak, Garbat, Grzelak, 
Kubski ( 68’ Solarski ), Wnuczyński, Kowalczyk ( 58’ Waiss ), Kacz-
marek ( 46’ Serdyński ), Nadzieja ( 82’ P.Nowak ), M.Stachowiak 
Bramki dla Olimpii zdobyli: Kaczmarek, Kubski, M.Stachowiak, Wnu-
czyński, Serdyński

inf.własna
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− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. �0� ��8 00�, 091 �8 �1 �9�

 

14.04. br. godz. 16.00

Informujemy, że 

7 kwietnia �009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

WITAJ WIOSNO !!!
Pasowanie na miłośnika  
przyrody w Przedszkolu nr 1

W piątek   20   marca   podczas   
uroczystości  -  ,,Pasowanie na mi-
łośnika przyrody”   przedszkolaki z 
oddziału II, III i IV powitały wiosnę 
śpiewem i tańcem. Przedszkolaki 
przygotowane pod kierunkiem

swoich      wychowawczyń:  K. 
Grygowskiej,   A. Piotrowskiej   i 

A. Klimaszewskiej  przedstawiły 
także inscenizację ,, Witaj wiosno”, 
recytowały wiersze okolicznościo-
we o zwierzętach ze zbioru wierszy 
J. Brzechwy. Na uroczystości nie 
zabrakło oczywiście ,,Marzanny” 
– zimowej panny, którą zrobiły i 
przystroiły najstarsze przedszkolaki 
– dzieci 6 – letnie.

Całą uroczystość uświetnili zapro-
szeni goście z którymi współpracu-
jemy od wielu lat – Prezes ZG LOP 
w Nowogardzie p. Marek Heiser, z 
Celowego Związku Gmin R- XXI p. 
Monika Olechnowicz – Krakowska 
oraz z Agendy 21 p. Aneta Włocho-
wicz .  Miło  nam było również gościć 
rodziców naszych wychowanków.

Po części oficjalnej dzieci z od-

działu II – 4 – latki zostały paso-
wane na pełnoprawnych członków 
przedszkolnego koła LOP, a tym 
samym na   ,,miłośników przyrody 
‘’ – złożyły przyrzeczenie:

,,My jesteśmy ekoludki –  ty i ja, ty 
i ja

 o przyrodę dbajmy co dzień – raz i 
dwa, raz i dwa      

Zaproszonym gościom, rodzicom 
serdecznie dziękujemy za udział w 
uroczystości i zapraszamy do dalszej 
współpracy.

Opiekun PK. LOP – Anna Piotrowska                                 
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  Jacek  Malczewski, Pieta

Zapraszamy od pn-pt. w godz. 8.00-18.00, w sob. w godz. 9.00- 14.00

Sprzedaż części i maszyn rolniczych
Naprawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych

rozdrabniacze do gałęzi
rabat Na maSZyNy rolNicZe 20%
NoWoGarD • ul. Nadtorowa 14c

tel. 091 39 27 114 • kom. 0604 24 90 72

StUDio FryZJerSkie 
„tyNa”

Solarium - nowe lampy
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

Następny numer DN ukaże się 17 kwietnia 2009
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Z powodu śmierci
serdecznego kolegi 

śp. Kamila Dmuchowskiego 
konsula RP w Kijowie 

wyrazy głębokiego współczucia 
żonie oraz wszystkim bliskim 

składa Rafał Szpilkowski z rodziną

koNDoleNcJe

Święta w naszych świątyniach…
Parafia pw. WNMP

Wielki Piątek
Dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa – jedyny dzień w roku kiedy nie jest 

odprawiana msza święta. Sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej.
Obowiązuje post ścisły – wstrzemięśliwość od spożywania pokarmów 

mięsnych i ograniczenie ilościowe innych pokarmów. 
Uwaga! – post obowiązuje wiernych , którzy ukończyli 21 roku życia, a nie 

rozpoczęli jeszcze 60 roku życia 
- Spowiedź w godz. 7.00 – 11.00, od 16.00 – 18.45 i po wieczornej liturgii.
- Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od 7.00 do wieczornej liturgii,
- Droga Krzyżowa o  godz. 15.00
- Liturgia Męki Pańskiej od godz. 19.00 – kończy się procesją do Grobu Pań-

skiego i adoracją o godz. 23.00
Wielka Sobota
- Adoracja Pana Jezusa w Grobie od 7.00 – 20.00
- Spowiedź w godz. 7.00 – 10.00 oraz od 16.00 – 20.00
- Święcenie pokarmów co pół godziny od 10.00 do 14.00
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się od poświęcenia ognia przed koś-

ciołem i ogłoszenia Zmartwychwstania Jezusa o godz. 20.30.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
- Procesja rezurekcyjna wokół kościoła i pierwsza msza święta o godz.6.00
- Kolejne msze święte o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 14,00 (chrzty), 18.00
Poniedziałek Wielkanocny
- Msze święte jak w każdą niedzielę.
- Zbierane będą ofiary na KUL i Wydział Teologiczny US.

Kościoły filialne
Wielki Czwartek - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej:
- Olchowo godz.18.00
- Karsk – 19.00,
- Dabrowa – 20.00,
- Wojcieszyn – 18.30
Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej:
- Olchowo – godz. 18.00
- Karsk – godz. 19.00
- Dąbrowa – godz. 20.00
- Wojcieszyn – godz. 18.30.
 Wielka Sobota – Msza Święta Wigilii Paschalnej:
- Olchowo – godz. 18.00
- Karsk – godz. 19.00
- Dabrowa – godz. 22.00 (po mszy procesja rezurekcyjna),
- Wojcieszyn  - godz. 18.30.
Niedziela Zmartwychwstania:
- Karsk i Olchowo – msze święte z procesjami rezurekcyjnymi o godz. 8.30
- Wojcieszyn – msza święta o godz. 11.30
- Dąbrowa – msza święta o godz. 12.45
Święcenie pokarmów:
- Olchowo i Karsk o godz. 9.30
- Wojcieszyn o godz. 10.00
- Dąbrowa o godz. 10.30.
UWAGA:  W niedzielę o godz. 11.00  sprzed kościoła w Nowogardzie nastąpi 

wyjazd do sanktuarium w Myśliborzu na Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego
Wielki Piątek:
- Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz.9.00 (dzieci i młodzież od godz. 

10.30 po uprzednim zapisaniu się u katechetów na swoją adorację).
- Droga Krzyżowa od godz. 15.00
- Adoracja Krzyża od godz. 18.00 po czym Adoracja przy Bożym Grobie 

do godz. 22.00
Wielka Sobota:
Dzień pobytu Pana Jezusa w grobie
- Adoracja Pana Jezusa w Grobie – dzieci od godz. 9.00, młodzież od godz. 

10.30, Matki Różańcowe od godz. 17.00, Ruch Rodziny Nazaretańskiej od 
godz. 18.00

- Nabożeństwo Wielkiej Soboty, święcenie ognia o godz. 20.00. Prosimy 
przychodzić z gromnicami.

- Święcenie pokarmów – co pół godziny począwszy od godz. 12.00 do 
15.00

Niedziela Wielkanocna:
- Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 5.00
- Msza Święta Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzona procesją wokół 

kościoła o godz. 6.00. Dzieci prosimy, by przychodziły w strojach liturgicznych 
pod kurteczkami.

- kolejne msze święte  - 9.00, 11.00, 12.30, 15.00 (chrzty), 18.00
Świecenie pokarmów:
Sąpolnica – godz. 10.00,  Konarzewo – godz. 10.30,  Jarchlino – godz. 10.45, 

Kulice – godz. 11.00
Opr.LMM

„Moje boisko – Orlik 2012”

Wyłoniono wykonawcę
W Biuletynie Informacji Publicznej UM Nowogard ukazała się infor-

macja (podajemy skrót):
Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wy-

brano ofertę nr 09 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD” Sp. j. ul. Fabryczna 17, 72-

010 Police.
Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 1 083 934,62 zł w tym podatek 

VAT 195 463,62 zł.
Czekamy więc na wbicie przysłowiowej „pierwszej łopaty”!

LMM

Uwaga honorowi dawcy krwi!
W dniu 18 kwietnia br. o godz. 14.00 w Centrum Przedsiębiorczości przy 

ul. Wojska Polskiego odbędzie się zebranie wyborcze Klubu Honorowych 
Dawców Krwi.

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Klubu.
Prezes Klubu HDK

Zdzisław Szmit
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Zarząd Banku Spółdzielczego w Goleniowie 
zaprasza wszystkich członków 

Banku Spółdzielczego w Goleniowie 
na Zebranie Grupy Członkowskiej 

Oddziału Nowogard, 
które odbędzie się w  dniu 16 kwietnia 2009 

o godz. 17.00 w Restauracji „Barnim” 
w Nowogardzie.

A jednak zdążą!
Renowacja ratusza dobiega końca. Pozostała jedna ściana od strony jezdni 

i blaszana kopuła wieży zegarowej. Prace posuwają się w szybkim tempie. 
Pomogło …drewniane rusztowanie. 

Nie trzeba czasochłonnych starań o zajęcie pasa jezdni.
Będzie więc ratusz w pełnej gali gotowy na przyjęcie wielce czcigodnych 

gości.
Obiadków rocznicowych niestety nie będzie!
Piwniczko, piwniczko moja…

LMM
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Z okazji 
urodzin

Jerzemu 
Salwie

moc najserdeczniejszych 
życzeń, zdrowia, 

szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności 

składają żona i dzieci

Kochanym Rodzicom 

Marii 
i Ryszardowi 

CEJMAN 
z okazji 40 godów 

życzymy 
abyście dalej szli przez życie, 
trzymając się mocno za ręce.

Córka Justyna 
z mężem i dziećmi

ŻycZeNia ŻycZeNia

W poprzednim wydaniu „Dzienni-
ka” ukazał się tekst autorstwa Roberta 
Czapli. Szef nowogardzkiego SLD i 
radny klubu Lewica zarzucił władzom 
miasta, że planują zainwestować 15 
milionów (o szczegółach w artykule 
„Przyszłość budujmy na jeziorze”)  
zł na rewitalizację terenów nad je-
ziorem. Wytknął im zaniedbywanie 
nowogardzkiego szpitala, kosztem 
turystycznej inwestycji. Szpital musi, 
bowiem zostać zmodernizowany 
do 2012 r. Wtedy, bowiem, zaczną 
obowiązywać unijne przepisy. Jeśli 
placówka nie pełni wymogów będzie 
musiała zostać zamknięta. O plan na 
modernizację szpitala zapytaliśmy 
burmistrza Kazimierza Ziembę. 

Rozmowa z burmistrzem Nowo-
gardu Kazimierzem Ziembą

Marcin Nieradka: Jaki gmina ma 

plan by dostosować szpital do no-
wych wymogów wraz z 2012 r.?

Kazimierz Ziemba: Szpital bę-
dzie istniał i będzie jedną z niewielu 
placówek w kraju prowadzoną przez 
gminę. W najbliższym planie mamy 
dokończenie budowy, tej nowej, zmo-
dernizowanej części. Zrealizowanie 
założeń będzie wymagało poświęceń 
i środków finansowych. W planie 
mamy także wprowadzenie usług 
związanych z opieką paliatywną 
– długoterminową. 

Opieka długoterminowa w nowej 
części szpitala?

Nie. W starej. A w nowej, wyre-
montowanej wszystkie podstawowe 
oddziały: wewnętrzny, chirurgia, gi-
nekologia z położnictwem i dziecięcy. 
Można by tam było przenieść także 
naszą przychodnię. 

Jakie środki gmina ma zamiar 
przeznaczyć na modernizację szpi-
tala i co mamy w projekcie budże-
tu?

- Pierwszym krokiem, który po-
dejmiemy na najbliższej sesji będzie 
podjęcie decyzji o przeznaczeniu 
środków finansowych na aktualizację 
dokumentacji potrzebnej do rozpoczę-
cia remontu nowej części. Liczymy, że 
sama dokumentacja pochłonie około 
3 proc. obecnej wartości budynku. 
Konkretnie chcielibyśmy przeznaczyć 
na nią do 500 tys. zł. Za jaką kwotę 
będzie zaktualizowana? To pokaże 
już przetarg. Po zaktualizowaniu 
dokumentacji, będziemy mieli czas 
na przygotowanie się do konkretnej 
przebudowy. Ta powinna ruszyć nie 
wcześniej niż w 2010 r.  

Na ratowanie szpitala można po-
zyskać zewnętrzne środki?

- Zewnętrznych źródeł na razie nie 
ma. Unia Europejska nie dofinan-
sowuje sektora zdrowotnego. Kiedyś 
był taki program „norweski”. Żeby 
uzyskać z niego dofinansowanie, to 
trzeba było mieć inwestycję rzędu 
aż 30 milionów. Uczestniczymy w 
szkoleniach na temat pozyskiwania 
środków publiczno-prywatnych. To 
one będą szansą na dalsze funkcjono-
wanie szpitala. Chcemy wykorzystać 
ustawę, która mówi o finansowaniu 
szpitali w sposób publiczno-prywatny. 
Jest ona dość skomplikowana i żeby 
z niej dobrze skorzystać, należy się 
przygotować. Można byłoby wpuścić 
na nasz „rynek”  prywatne podmioty 
i w zamian za to zmodernizować 
szpital. Były już firmy prywatne zain-
teresowane komercjalizacją szpitala. 
Ich zainteresowanie zmalało. Można 
myśleć także o wyemitowaniu obliga-
cji, papierów wartościowych. 

Ile kosztować nas będzie moder-
nizacja?

- Liczymy, że uda nam się zmieścić 
w granicach 10-12 milionów. 

SLD twierdzi, że nie warto inwe-
stować w tereny nad jeziorem, a bar-
dziej należy skupić się na szpitalu. 
Jak Pan to skomentuje?

- Dziwię się lewicy. Nie można 
łączyć jednego i drugiego programu. 
Program zagospodarowania jeziora 
to szansa na pozyskanie ogromnych 
środków z Urzędu Marszałkowskiego. 
Chcemy skorzystać z okazji. Przy-
gotowaliśmy konkretny wniosek i 
wystąpiliśmy o dotacje. Naiwnością 
byłoby nie skorzystanie z niego. Taka 
szansa pewnie się już nie zdarzy. Jeśli 
wszystko się dobrze zakończy to w 
2010 ruszymy z zagospodarowaniem 
jeziora. Ta inwestycja  otworzy wiele 
nowych możliwości dla mieszkańców. 
Z rewitalizacji jeziora nie zrezyg-
nujemy. Modernizacja szpitala to 
inna sprawa. Tego nie można łączyć. 
Pytania w ankiecie SLD są dziwnie 
postawione. Na pytanie: „czy wolę 
nowy chodnik, czy czuć się bardziej 
bezpiecznie” ludzie postawią na dru-
gie. Stawiane takich pytań to celowe 
łączenie spraw. Nie powinno się ich 
zadawać, bo nic nie pokazują. Koali-
cyjny Klub Samorządowy w programie 
ma i jezioro i szpital. Jedno i drugie dla 
miasta jest tak samo ważne. 

W którym roku gmina przestała 
dopłacać do szpitala

- W końcówce 2007 r. byliśmy jesz-
cze na lekkim minusie. Dopłacaliśmy 
tylko do zakupu urządzeń. W 2008 r. 
nie dopłacaliśmy już nic. Oby tak da-
lej. Przypominam, że gmina przejęła 
szpital w momencie, gdy groziła mu 
likwidacja. Był to 2001 r. Musieliśmy 
podjąć wiele działań by go oddłużyć 
i zrestrukturyzować. Najgorsze były 
lata 2004 – 2005. Od tamtej pory 
szpital wyszedł na prostą. Dziś jest na 
plusie, bo gmina do niego nie dokłada. 
Placówka ma podpisane dobre umowy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Prowadzi nawet opiekę nocną i świą-
teczną. To z tego tytułu szpital uzysku-
je odpowiednie środki finansowe, które 
pozwalają mu dobrze funkcjonować. 
Mamy przecież nowoczesne USG, 
kolonoskop. Sukcesem było otwarcie 
przyszpitalnej przychodni, która sku-
pia około 7 tys. pacjentów. Mają oni 
dostęp do wielu specjalistów. 

Rozmawiał Marcin Nieradka

burmistrz:  
Jezioro i szpital  
są ważne tak samo

Powiatowe Eliminacje  
Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym!

W dniu 17 kwietnia 2009 roku / piątek /, o godz. 9.00 na terenie Miasteczka 
Ruchu Drogowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 
6 odbędą się eliminacje powiatowe XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju mogą wystartować uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kartę zgłoszenia zainteresowane szkoły powinny przesłać w nieprzekra-
czalnym terminie do 15 kwietnia 2009 r. do sekretariatu Gimnazjum Nr 1 w 
Nowogardzie. / tel. 091 3926280 /.

Serdecznie zapraszamy. Na uczestników jak co roku czekają atrakcyjne 
nagrody.

Nadkom. Wiesław Ziemba, KPP Goleniow
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Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

smacznego jajka 
i wesołego śmigusa dyngusa 

życzy: 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 

z-ca Burmistrza Jerzy Kaczmarski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania

Szanowni Klienci!
Święto Zmartwychwstania. Najważniejsze ze Świąt. 
Niesie nadzieję, wiosnę, radość i czas na zadumę. 
NAJWSPANIALSZYCH Świąt Wielkanocnych, 

rodzinnych, pisankowych, dyngusowych, 
smacznych oraz zgody i pojednania, 

otwarcia na potrzeby innych, 
miłości wzajemnej w rodzinach 

życzy 
Zakład Fryzjerski Boh. Warszawy 100

ŻycZeNia ŻycZeNia

Przyszłość budujmy 

na jeziorze 
Popływać żaglówką, pograć na 

nowym boisku, pojeździć na desce 
i nową alejką pójść na pomost po-
dziwiać zachód słońca i pływającą 
fontannę. Obyśmy mogli tak spę-
dzać wolne dni od lata 2012 r. 

W czerwcu ubiegłego roku gmina 
zakończyła prace nad projektami 
dotyczącymi rewitalizacji terenów 
nad nowogardzkim jeziorem. Jeśli 
zostaną zrealizowane, to Nowogard 
z pewnością stanie się turystyczną 
perełką w regionie.

Gruntownie odnowiony zostanie 
teren od początku Promenady, aż 
po ul. Waryńskiego. Kompletnej 
wymianie ulegnie prawie cała infra-
struktura. Od wymiany oświetlenia, 
po budowę pomostu. Największe 
atrakcje nowego terenu ciężko wyli-
czyć. Plaża wzbogaci się o plac zabaw, 
przebieralnię  i nowe natryski. Przy 
pl. Szarych Szeregów ma powstać ska-
tepark, asfalt na istniejącym boisku 
zastąpić ma tartan, znikną też stare 
trybuny. W pobliżu pizzerii Neptun 
zbudowana zostanie przystań dla ża-
glówek. Mury obronne szczególnego 
blasku nabiorą wieczorem i nocą gdyż 
zostaną podświetlone. Przedłuże-
niem odnowionych, spacerowych 
alejek będą pomosty widokowe. Przy 
„dzikiej plaży”, w pobliżu bloków 
SM „Gardno” staną dwie drewniane 
altany i kilka stołów piknikowych – to 
wszystko dla biesiadujących miesz-
kańców i turystów. Dla wędkarzy 
natomiast pomost do cumowania 
łodzi. Przy ul. Waryńskiego ławeczki 
i nowoczesny plac zabaw. 

- Być może cały akwen uda się 
opasać promenadą – zdradza wice-
burmistrz Jerzy Kaczmarski. 

Cała inwestycja kosztować ma 15 

milionów zł. Gmina będzie mogła 
sfinansować ją w 50 proc. Pieniądze 
zostaną pozyskane poprzez emisję 
obligacji – jedna z form zadłużenia. 
Resztę funduszy władze starają się 
pozyskać z „Regionalnego Programu 
Operacyjnego – turystyka, kultura i 
rewitalizacja”.

Rewitalizacja jeziora ma być prze-
prowadzona w trzech etapach. W 
pierwszym roku zainwestowane 
zostanie osiem, w drugim cztery, a w 
trzecim trzy miliony złotych. 

 19 lutego, władze miasta złożyły 
wniosek w Urzędzie Marszałkow-
skim. To tam zapadną decyzje o przy-
znaniu zewnętrznych dotacji. Jakie są 
szanse na dofinansowanie? W Urzę-
dzie Miejskim nie ma dziś chętnego 
do odpowiedzi na to pytanie. 

- Urząd Marszałkowski do rozpa-
trzenia ma kilka projektów. Zbyt wiele 
razy powiedzieliśmy za dużo, a później 
przewidywania się nie sprawdziły. Po-
czekajmy do rozstrzygnięcia konkursu 

– twierdzi Adam Czernikiewicz, szef 
miejskiego wydziału Inwestycji i 
Remontów. 

Marcin Nieradka 

Komentarz
Starania o rewitalizację terenów 

przy jeziorze i jej konkretny plan to 
jedna z rzeczy za którą burmistrzowi 
i obecnej władzy należy się pochwała. 
Wielu mieszkańców nie zdaje sobie 
nawet sprawy jaką perełką jest dla 
miasta nasz akwen. Przy dobrym 
zagospodarowaniu skarb ten może 
przynieść jego mieszkańcom niezli-
czone korzyści. Mogą powstać nowe 

hotele, knajpy, czy wypożyczalnie 
łódek. Każdy będzie miał szanse na 
zrobienie – nawet małego – biznesu. 
Turystyka to sektor, na który w No-
wogardzie należało postawić już od 
dawna. Dziś nie ma jej prawie wcale, 
bo nikt nie pomyślał nad stworze-
niem dla niej dogodnych warunków. 
Potencjałem możemy konkurować z 
Mrągowem, a tak naprawdę wyprze-
dza nas już Golczewo. Jeżeli władze 
gminy dopracowały się planu rozwoju 
miasta przy wykorzystaniu walorów 
jeziora, to niech nie rezygnują z niego 
pod żadnym pozorem. 

Dziś SLD każe nam wybierać 
między rewitalizacją „jeziora”, a 
utrzymaniem szpitala. To trywiali-
zowanie problemu i populistyczny 
chwyt. Jedno nie wyklucza przecież 
drugiego. Pierwsze daje szanse na 
rozwój, drugie na zdrowie. 

Lewica proponuje marny i ciągle 
dogorywający od kilku lat (w więk-
szości zarządzany właśnie przez ludzi 
z jej politycznego obozu) szpital i 
marne jezioro. Nie. Wolę piękne 
jezioro i zreformowany szpital. Na 
pewno należy zmienić strukturę 
szpitala. Można szukać różnych 
wyjść. Jedno jest pewne – nie może 
on istnieć w dzisiejszej formie. 

marcin Nieradka 

W dniach 14-17.04.2009 r.
w Komisariacie Policji w Nowogardzie 

dostępny będzie grawer 
do znakowania przedmiotów. 

Wszystkich chętnych do oznakowania rowerów i innych 
cennych przedmiotów zapraszamy w dniach 14-16.04.09 r. w 
godz. 8-15 w Komisariacie Policji w Nowogardzie natomiast 
w dniu 17.04.09 r. od godz. 9 na Placu Szarych Szeregów 
podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. 
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W obiektywie Jana korneluka  - Nowogardzka liga ochrony Przyrody obraduje
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 Witamy wśród nas...

Corka Agnieszki 
Staniul ur. 3.04.09 
z Nowogardu

Syn Ilony i Marcina 
Martynowicz 
ur. 7.04.09 
z Nowogardu

Córka Agnieszki 
i Stanisława 
Mikołajczyk 
ur. 7.04.09 z Nowogardu

Syn Sylwi Bil 
ur. 4.04.09 
z Nowogardu

Syn Bogumiły Leśniak 
ur. 6.04.09 
z Nowogardu

Nowogardzianie warci poznania
Jedną nogą w Nowogardzie, 
drugą w Skandynawii

O wyjeździe do Norwegii marzyli od dawna. Po miłość, lepsze życie i pracę za 
większe pieniądze. Tych ostatnich wydawali mnóstwo na różne kursy językowe. 
Norweski dobrze posiedli dopiero dzięki Pani Halinie.

pomoc socjalna. Na każde dziecko są 
dodatkowe pieniądze.

Natomiast druga Asia jest zakochana 
bardziej w Norwegu, niż jego kraju. 
– Jest dentystą – zdradza. 

Wszyscy chwalą sobie lekcje z Haliną. 
Podkreślają, że uczy ich nie tylko języka. 
Mówi o norweskiej mentalności, ale 
udziela też porad praktycznych, np. jak 
dobrze rozliczyć się w Norwegii podat-
kowo. Zdarzyło się, że kilku mieszkań-
ców przyszło do niej prosząc o pomoc w 
załatwieniu formalności z pracą.

- Kiedyś kazałam napisać Asi list do 
narzeczonego. Lubię zajęcia z humorem. 
W taki sposób możemy się nauczyć 
najwięcej – twierdzi polsko-norweska 
nauczycielka. Na stołach widać zresztą 
kawę, herbatę i różne słodycze. Halinie 
nie brakuje też fachowego sprzętu. 
Korzysta z laptopa i planszy do wizu-
alizacji.

- Narzeczony w Norwegii mieszka już 
sześć lat. Jest zaskoczony postępami w na-
uce, jakie poczyniłam przy Pani Halinie 
– mówi Asia. – Nawet go poprawiam. 
Z chęcią zapisałabym się na bardziej 
zaawansowany kurs.

Halina dyskutuje z kursantami na 
różne tematy. Widać, że wytworzyła się 
między nimi zażyła więź. Jak nauczy-
cielka postrzega Polskę po kilkunastu 
latach pobytu za granicą?

- Na takie zmiany, które w ostatnich 
latach zaszły w Polsce Norwegowie 
potrzebowaliby trzy razy więcej czasu. 
Jesteśmy od nich znacznie bardziej kre-
atywni. Oni kopiują, są od nas jeszcze 
bardziej konserwatywni. Zamykają się 
w swoich zainteresowaniach – twierdzi.

Nauczycielka twierdzi, że Polak, 
choćby mieszkał 20, 50, 100 lat za gra-
nicą to zawsze będzie czuł duży związek 
z ojczyzną. 

- Zawsze będziesz informować Norwe-
gów o Polsce. Będziesz dumny z Papieża, 
naszych noblistów. Norwegowie też 
dadzą ci odczuć, że nie jesteś Norwe-
giem. Zawsze będziesz tęsknił za Polską 
– uważa.

Z jednej i z drugiej kultury wybie-
ra najlepsze rzeczy. Takie, które jej 
najbardziej pasują. Czego nie lubi w 

Norwegach?
- Są spokojni. Dobrze zamknięci i 

uśmiechnięci. Ten uśmiech jest jednak 
tylko na pokaz. Widać, że w większości 
w duszy są smutni. Potrafią być też za-
zdrośni. Nie bardzo lubią, gdy ktoś jest 
od nich lepszy – zaznacza.

Zalety?
- Nie są porywczy. Szanują i nie wyko-

rzystują drugiego człowieka. Uwielbiają 
pomagać. Kochają, gdy ktoś prosi ich o 
pomoc i mogą się wykazać – podkre-
śla.

Halina uważa, że my, jako kraj nie 
potrafmy wykorzystywać swojego 
potencjału.

- Popatrzymy na nasze jezioro. Tu po-
winno się roić od turystów. Naprawdę go 
nie doceniamy. Gdy mój mąż patrzy na 
nasze zabytki, to nie może się nadziwić, 
że nasz kraj w ogóle nie wykorzystuje po-
tencjału. Mówi: „Polska biedna? Przecież 
tu nawet na cmentarzach jest przepych” 
– opowiada Halina.

Kilka lat temu wraz z mężem chciała 
zainwestować pieniądze i otworzyć 
własny biznes nad nowogardzkim 
jeziorem. Skutecznie zniechęcili ich do 
tego pracownicy jednego z wydziałów 
Urzędu Miejskiego.

- Produkowaliśmy się niesamowicie. 
Nikt nas jednak nie słuchał. Zrezyg-
nowaliśmy, bo po co się męczyć. Gdy 
przyjechaliśmy po kilku latach, okazało 
się, że na tej ziemi pani urzędnik wybu-
dowała sobie dom – mówi z żalem nasza 
nauczycielka. 

Halina to nasz skarb. Za wiele większe 
pieniądze mogłaby uczyć w wielkich 
miastach, bo w naszym kraju brakuje 
fachowców od norweskiego. Warto, by 
stowarzyszenia, które dostały dofinan-
sowanie na organizację pozalekcyj-
nych zajęć skorzystały z usług Haliny. 
Ceńmy ją i zatrzymajmy, bo dzięki 
takim osobom pierwsze doświadczenia 
zdobywamy jeszcze przed wyjazdem. 
O działalności Haliny Birkeland wię-
cej można się dowiedzieć na www.
norweski-nauczanie.pl i pod Tel. 514-
787-217.

Marcin Nieradka

Jest energiczna. Szybko skraca dy-
stans. Chętnie dzieli się doświadcze-
niem i wrażeniami. Troszkę kaleczy 
język polski, ale mimo tego mówi 
bardzo dużo. Czasem zapomina nazwy 
wyrazów. I do tego jeszcze ubrana dość 
ekstrawagancko. Polka? Chyba nie. 
Pewności nabierasz dopiero, gdy płyn-
nie powie zdanie z trudnymi wyrazami, 
np. „konserwatywni”. 

Tak w skrócie można opisać Halinę 
Birkeland. Szesnaście lat temu wyszła 
za norweskiego naukowca z dziedziny 
prawa. Cały ten czas spędziła w „kraju 
Fiordów”. Pracowała w tamtejszej szko-
le, jako gospodarz świetlicy. Po latach 
znudziła ją ta profesja. Zaczęła uczyć 
Polaków norweskiego na obczyźnie. 
Kilka miesięcy temu postanowiła jed-
nak wrócić do Polski.

- Wymyśliłam, że tutaj zacznę uczyć 
Polaków norweskiego. Tam przychodzili 
po pracy, zestresowani, ciężko było o 
sensowną pracę. Chciałam założyć dzia-
łalność. Zaczęłam od Nowogardu. Stąd 
przecież pochodzę – mówi Halina.

O pieniądze jej nie chodzi, bo jak 

na Polkę jest bardzo majętna. Chciała 
sprawdzić się w czymś nowym, być 
potrzebna. 

- Chciałam też pomóc Polakom poznać 
język norweski, by po wyjeździe czuli się 
pewnie i nie mieli kompleksów. To, że 
Polacy muszą pracować fizycznie, to zły 
mit. Ja na początku złożyłam 5 podań o 
pracę. Od razu dostałam odpowiedź na 
trzy, a nie miałam wyższego wykształce-
nia – opowiada.

Z pierwszego, 30-godzinnego kursu w 
naszym mieście skorzystało sześć osób. 
Głównie związane z nowogardzkim 
szpitalem – pielęgniarki. Chcą wyjechać 
i godnie zarabiać w swoich zawodach. 
Mają nadzieję, że kiedyś powrócą. 

- Gdybyśmy mogły tu konkretnie zaro-
bić, nigdy nie myślałybyśmy o wyjeździe 
– zaznacza Kinga. 

Jej dwie koleżanki mają jeszcze do-
datkowe argumenty. 

 - Mój narzeczony pracuje w Norwegii 
od kilku lat. Postanowiłam, że do niego 
dołączę – mówi Asia, która za sobą ma 
już krótki pobyt w Skandynawii. - Tam 
bardziej dba się o obywatela. Jest większa 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 910-16.04.2009 r. 

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SPrZeDaŻ cZĘŚci 

NoWycH i UŻyWaNycH

reklama

Tegoroczny Marsz dla Życia odbędzie się niedzielę 19 kwietnia i przejdzie 
głównymi ulicami miasta spod pomnika Jana Pawła II do bazyliki archi-
katedralnej. Hasło przewodnie marszu: 
Rzeko życia, wypłyń na głębię 

.Marsz dla Życia
Wszystko zaczęło się od ustanowienia w 1998 roku przez Episkopat Polski Dnia 

Świętości Życia Ludzkiego na dzień 25 marca. Jest to odpowiedż na wezwanie Jana 
Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium vitae” do ochrony życia i jego godności. 
Jest to jeden z niewielu marszy, który nie jest skierowany przeciwko nikomu ani 
niczemu.

przedmałżeńska, wierność, dzielenie 
się sobą poprzez krwiodawstwo, trans-
plantacje, adopcje, wolontariat itd. 
Zdrowiejący Alkoholicy i ich rodziny, 
członkowie i sympatycy Ruchu Czystych 
Serc, Krwiodawcy i Wolontariusze z 
całej Polski, Osoby niepełnosprawne, 

chore, starsze i przedstawiciele wielu, 
innych grup, stowarzyszeń, wspólnot i 
formacji. Niech czują się zaproszeni do 
wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Trzy 
najpiękniejsze żagle zostaną złożone w 
darze Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI 
w czasie pielgrzymki do Rzymu.

W Stanach Zjednoczonych odbyło się 
już 36 takich marszy. Organizowane są 
22 stycznia w rocznicę zalegalizowania 
aborcji w USA. W tym roku wzięło w 
nim udział ponad 220 tysięcy ludzi, 
przeważnie młodych. Był to największy 
z dotychczasowych marszy. W ubiegło-
rocznym uczestniczyło 34 biskupów, 6 
kardynałów, a prezydent Bush skiero-
wał do uczestników marszu specjalne 
orędzie, w którym stwierdził, że: „życie 
ludzkie jest darem Boga, a nie darem 
państwa”. Obecny prezydent USA nie 
przyjął zaproszenia na marsz, popiera-
jąc ustawę proaborcyjną.

Zastanawia masowość tego wydarze-
nia. Pomimo niesprzyjających warunków 
pogodowych (zimno, śnieg, deszcz, wiatr) 
frekwencja jest na tyle przytłaczająca, że 
ruchy proaborcyjne nawet nie próbują 
naśladować tej inicjatywy. Autobusy 
zwożą ludzi z terytorium całych Stanów 
Zjednoczonych. Młodzież maszeruje w 
takiej ilości, że wydaje się, iż jest to rajd 
młodzieży. Księża, zakonnice i ludzie 
wierzący uważają swój udział w marszu 
za święty obowiązek.

Marsz dla Życia, jest manifestacją, w 
której możemy stanowczo, ale w duchu 
miłości chrześcijańskiej, publicznie wy-
razić swoje stanowisko wobec spraw dla 
nas podstawowych. Możemy w bardzo 
czytelny sposób zwrócić uwagę na to, 
co dla człowieka ma wartość i z czego 
nie wolno zrezygnować. Pokazujemy 
jak wiele nas jest i że trzeba się z naszym 
zdaniem liczyć.

Hasło przewodnie marszu: Rzeko 
życia, wypłyń na głębię w swojej symbo-
lice nawiązuje do nauczania Jana Pawła 
II na szczecińskich Jasnych Błoniach w 
1997 roku i podczas spotkań z młodymi. 
„Rzeka Życia” – tak jak rzeka składa się 

z milionów kropel, które wszystkie razem 
stanowią potężną siłę żywiołu, tak my 
wszyscy zgromadzeni w Marszu dla Życia 
możemy również stanowić siłę. Manife-
stacja ta stanie się zapewne dobrą okazją 
do wzajemnego wsparcia i podzielenia 
się nadzieją.

„Wypłynąć na głębię” oznacza pełne 
zaangażowanie w obronie fundamental-
nych wartości. Stanie twardo na nogach 
i nieuleganie wichrom należy rozumieć 
jako konsekwentne przeciwstawianie 
się wszelkim ideologiom uderzającym w 
człowieka. Obrona godności człowieka 
domaga się wielokrotnie ogromnego 
poświecenia i determinacji, a czasem 
nadludzkiej wręcz siły, wiąże się z trudem 
pójścia pod prąd. Kajaki i żagle jako 
główne symbole tegorocznego marszu 
odnoszą się wprost do myśli Jana Pawła 
II i zachęcają do głębokiej refeksji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
Gminy Nowogard  do przygotowania 
się do tej manifestacji. Organizator no-
wogardzkiego wyjazdu Stowarzyszenie 
Civitas Christiana zaprasza wspólnoty, 
grupy, parafie, stowarzyszenia, a nawet 
poszczególne rodziny do uszycia żagla i 
złożenia na nim własnoręcznego podpisu 
jako wymiaru świadomej, przemyślanej 
decyzji o przyjęciu postawy broniącej 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Proponujemy dokumentację fotograficz-
ną osób podpisujących żagiel i przesyła-
nie do jej na adres: prorodzina@wp.pl. 
Wykonamy pamiątkowy album, który 
złożymy na ręce Ojca Świętego Bene-
dykta XVI jako symboliczną deklarację 
obrony życia.

W czasie manifestacji pragniemy 
również zwrócić publiczną uwagę na 
wartości ważne i potrzebne, a dziś mało 
popularne takie, jak trzeźwość, czystość 

Czytelnicy obserwują…
Otrzymaliśmy sygnał od Czytelnika, że projektant adaptacji budynku 

na potrzeby apteki (ul. 700-lecia w pobliżu Netto) popełnił błąd. Otóż 
źle zaprojektował podjazd 
dla niepełnosprawnych. 
Sprawdziliśmy i widać to 
na zdjęciu.

Niepełnosprawny na 
wózku inwalidzkim nie 
będzie mógł otworzyć drzwi 
wejściowych bo otwierają 
się „na wózek”. Musi wyko-
nywać manewr, a miejsca na 
podjeździe mało.

Niby drobna rzecz, a jed-
nak…

LMM
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Polityczne seppuku
„Jerzy Kaczmarski, wiceburmistrz Nowogardu, zgadza się, że Nowogard jest 

w jakimś stopniu obecnie miastem popeegerowskim” – pisze Kurier Szczeciń-
ski w weekendowym wydaniu z dniach 3 kwietnia. Do tego argumentuje 
swoją tezę mówiąc:”(…)Młodsze pokolenie lepiej sobie radzi. Są lepiej wy-
kształceni, bardziej mobilni; oni wspomagają swoje rodziny. Wiele z nich zu-
bożało – nie stać ich nawet na płacenie czynszu za mieszkanie, proszą o przy-
dział mieszkań socjalnych, ale my nie mamy ich dużo. Ludzie zubożali z jednej 
strony, ale z drugiej czują się emocjonalnie związani z tym miastem. Trwają w 
biedzie, gnieżdżą się często po kilkanaście osób w jednym mieszkaniu i czekają 
aż gmina im coś da. Ja sam trafiłem do Nowogardu szukając swojej szansy. 
Młodym osobom polecałbym szukanie szans w bogatszych ośrodkach. Czy jest 
nadzieja? Nadzieję zawsze trzeba mieć…”. Koniec cytatu. 

W pierwszej chwili po przeczytaniu tego fragmentu, zapytałem  sam sie-
bie, czy mi się to śni, czy to  jest naprawdę. Uszczypnąłem się i…niestety nie 
śniłem. Ale mam wrażenie, że rzeczywistość jest inna niż widzi ją Pan Kacz-
marski. W tym miejscu, z całym szacunkiem dla czytelników DN zmienię 
formę swojej wypowiedzi w list otwarty. 

Szanowny Pan 
Jerzy Kaczmarski
Wiceburmistrz Nowogardu

Choć osobiście nie miałem szansy Pana po-
znać, pozwolę sobie skierować do Pana kilka 
słów za pośrednictwem prasy w odpowiedzi 
na cytowaną wyżej wypowiedź. Mam nadzie-
ję, że to Pana nie urazi… 

Urodziłem się, tak jak moi rodzice, ciotki i 
wujkowie w Nowogardzie. Tutaj kończyłem 
szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. 
Tutaj też założyłem rodzinę. Tutaj mam zna-
jomych i przyjaciół. W mieście tym stawiałem 
także pierwsze kroki w zawodzie. Choć na 
początku nie zdawałem sobie sprawy, że roz-
poczyna się dla mnie wspaniała przygoda, to 

okazało się, że złapałem bakcyla. Dziś mogę się pochwalić kilkuletnim stażem 
pracy w mediach. Choć od kilku lat pracuje w ogólnopolskim wydawnictwie z 
siedzibą w Goleniowie, to jednak Nowogard jest mi wciąż bliski. Mimo kilku 
dość poważnych planów, propozycji i pokus nie wyprowadziłem się stąd. 

Nie piszę tych rzeczy, po to żeby się chwalić.  Pisze to, żeby miał Pan świa-
domość, że małe miejscowości mogą być również dobrym miejscem do robie-
nia kariery i odnajdowania w sobie powołania. Piszę to również licząc na to, 
że dostrzeże Pan ludzi, dla których miasto to jest mimo wielu przeciwności, 
ukochanym miejscem do życia. Nie wszyscy z nas  to osoby „bezradne” i „nie 
potrafiące się wykazać inicjatywą”.  Wśród tej „popeegerowskiej” masy, są 
wspaniali rolnicy, rzemieślnicy, nauczyciele, wychowawcy zdrowia fizyczne-
go, trenerzy sportowi, animatorzy kultury, muzycy, tancerze, sportowcy czy 
przedsiębiorcy. Są działacze społeczni i wspaniała młodzież w szkołach. Są 
ludzie, którzy promują nasze miasto lepiej niż cały urząd razem wzięty. Znam 
ich. Wiem co piszę. 

Ludzie ci reprezentują trzecie,  a może już i  piąte pokolenie swoich rodzin. 
Tutaj jest ich całe życie zawodowe i prywatne. Oni tutaj się nie „gnieżdżą” i 
nie „czekają aż gmina im coś da”! Są zdeterminowani i próbują usilnie, mimo 
wielu trudności, pracować i  realizować swoje marzenia, wychowywać tutaj 
dzieci. Choć mogli przecież wyjechać do Warszawy, Poznania czy Szczecina, 
bądź ulec pokusie zarobkowej emigracji na Wyspach Brytyjskich.  

Pan dzisiaj tym wszystkimi ludziom mówi, że mają „szukać szans w bogat-
szych ośrodkach”. 

Skandal! Będąc wiceburmistrzem przyjął Pan na siebie ogromną odpowie-
dzialność. To Pan w tej chwili ma w rękach przyszłość tego miasta. Nie bogatsze 
miejscowości. Nie Goleniów, nie Poznań, nie Londyn. Pan nie został wybrany 
radnym, a potem zastępcą burmistrza, by mówić nam, że są lepsze miejsca do 
życia. Pan ma je nam stworzyć tutaj. Gmina jest jak wielkie przedsiębiorstwo, 
w którym udziały mają mieszkańcy. A Pan jest jego wiceprezesem i mena-
gerem w jednej osobie. Panu powierzyliśmy swoje aktywa. Ma Pan tak nimi 

rozporządzać, byśmy nie stracili. Tak byśmy byli  dumni, że zainwestowaliśmy 
tutaj nie tylko swoje pieniądze, ale i całe życie. Pan ma tę firmę promować w 
świecie. Mówić, że ma świetną załogę,  nawet jeśli wykonuje „najprostsze pra-
ce”. Tylko taka firma ma szanse przetrwać. Musi nią kierować jednak prezes, 
który wierzy w sukces i potrafi motywować ludzi do pracy. 

Pan chyba tego nie potrafi. Pan nie wierzy w ludzi i w to miasto.  Wypowia-
dając się o nas w Kurierze Szczecińskim, popełnił Pan, w moim przekonaniu 
polityczne seppuku. I teraz nie ma odwrotu. W moich oczach stracił Pan już 
mandat do dalszego decydowania o przyszłości tego miasta. Stracił Pan go, 
ponieważ z takim podejściem, nie jest Pan w stanie zrobić nic pożytecznego dla 
jego mieszkańców. Ja w każdym bądź razie nie powierzę Panu nigdy  swoich 
„udziałów” ani zaufania. 

 Być może warto więc poszukać już teraz „swojej szansy” w innym miejscu, 
albo wrócić na stare śmieci…tam z pewnością czekają na Pana. My, młodzi 
będziemy sobie radzić dalej, nawet jeśli ciągnie się za nami popeegerowska 
przeszłość oraz  brak perspektyw wśród  rządzących. 

Z poważeniem
Marcin Simiński

Przeczytane na Forum
 

Chciałbym się dowiedzieć (poradzić), jak to jest z tymi dotacjami. Dlaczego 
„Luks Panorama Chrabąszcze Nowogard” otrzymał (jak wiadomo z gazety no-
wogardzkiej) 20 000 złotych dotacji, plus 5 000 zł na zorganizowanie wyścigu, a  
dla porównania tenisiści stołowi dostali 25 000zł ? Nie wiem ile kosztuje paletka 
do tenisa, ale wiem, że rower na jakich ścigają się zawodnicy kosztuje powyżej 
5 000zł. Do tego dochodzą koszty za stroje, oraz dojazdy na wyścigi których 
w sezonie jest bardzo wiele (mowa o Pucharach Polski, Mistrzostwach Polski). 
Dochodzi jeszcze wydatek wyjazdu na ligi szosowe i torowe, oraz na zgrupowanie 
(w naszym wypadku 2-3 w roku). Teraz z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem 
się, że klub w Maszewie otrzymał 30 000 zł dotacji chociaż „oni” nie posiadają 
żadnych większych osiągnięć w tej dyscyplinie. Nasz klub szczególnie wsławił 
się w poprzednim sezonie  - Artur Komisarek został kilkukrotnym Mistrzem 
Polski. Nie chce sprowadzać porównania naszego klubu do „Pomorzanina” który 
dostaje 10 razy więcej niż my /czy te piłki są takie drogie?/

(Drugi głos w tej sprawie jest jednoznaczny: dzielący są tępi!)

Głos w innej sprawie:
Zastanawiam się dlaczego park wokół jeziora od pewnego czasu jest 

zaniedbywany. Pamiętam jak kilka lat temu, doprowadzono wszystko do 
porządku. Piękne trawniki, poobcinane drzewka i żywopłoty, pograbione 
gałęzie. Jednym słowem mówić- porządek.  A dziś jest tak. Szlam wokół, 
śmiechu wartej zresztą, fontanny wodnej, połamane gałęzie i liście za-
legają na trawnikach...stawy zamiast trawników, szkła, butelki śmieci.  
Może warto zajrzeć w warunki przetargu i przywołać do porządku firmę, która 
jest odpowiedzialna za stan estetyczny wokół jeziora???? 

Co myśli Jerzy Kaczmarski o Nowogardzie i jego mieszkańcach
W Kurierze Szczecińskim  ukazał się artykuł „Między Mętnem a Radosła-

wiem” opisujący sytuacje w Nowogardzie. Dziennikarz Kuriera cytuje wypo-
wiedź wiceburmistrza Jerzego Karczmarskiego i ta wypowiedź zbulwersowała 
Czytelnika do tego stopnia, że założył na forum specjalną stronę pod w/w 
tytułem  - nie cytuję tekstu ponieważ jest bardzo zbieżny z Listem Otwartym, 
Marcina Simińskiego który publikujemy obok.

Na poparcie tezy z Listu Otwartego jest także inny wpis na Forum miesz-
kańca Nowogardu  z wyższym wykształceniem polemizującego z kolegą,  
który „wybrał Londyn”:

Ja zawsze wiedziałem, że będę mieszkał w Nowogardzie tu żył, ką-
pał się na naszej plaży, łowił ryby na murku. Wolę swoje życie w nud-
nym Nowogardzie, moją pracę którą bardzo lubię, niż Londyn który 
widziałem, do którego można bez problemu polecieć z Goleniowa.  
Londyn owszem zachwyca na chwilę, Big Ben jest piękny, ale nigdy nie bę-
dziesz u siebie, a szczytem spełnienia będzie nalanie drinka Galagherowi albo 
Colinsowi.

A ja wolę jak mi nalewa piwo Pani w Neptunie, i przyniesie na taras z wido-
kiem na jezioro. Cieszę się tym co mamy

Szperał LMM
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  Jedynka
I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

W piątek 6 marca  w naszej szkole 
odbyło się spotkanie z rodzicami oraz 
młodzieżą biorącą udział w projekcie 
pn. „Droga ku przyszłości – dodatkowe 
zajęcia dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych”. Uczestnicy w ramach realizo-
wanych zajęć otrzymali laptopy wraz z 
bezprzewodowym Internetem, plecaki 
oraz materiały promocyjne.  

Projekt realizuje Pomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku. 
Obejmuje on uczniów klas pierwszych 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
przewidziane są dodatkowe, bezpłatne 
zajęcia z zakresu: języka angielskiego, 
zajęć informatycznych, przedsiębior-
czości oraz umiejętności psychospo-
łecznych. 

Każdy z uczniów biorący udział w 
projekcie ukończy 100 godzinny kurs 
informatyczny i otrzyma zaświadcze-
nie jego ukończenia, a także ukończy i 
otrzyma zaświadczenia ukończenia cy-
klu zajęć z przedsiębiorczości. 

Uczniowie ukończą 4 semestralny 
kurs j. angielskiego (łącznie 240 h) i 
otrzymają zaświadczenie ukończenia 
kursu. Każdy uczestnik ukończy i otrzy-
ma zaświadczenia ukończenia cyklu za-
jęć umiejętności psychospołecznych. 

Na koniec pierwszej klasy każdy z 
uczestników podchodzi do egzaminu z 
informatyki, kończącego się wydaniem 
certyfikatu ECDL - Europejski Certyfi-
kat Umiejętności Komputerowych. 

W drugiej klasie (1 semestr roku 
szkolnego 2009/2010) uczeń wybiera 
jedną z dwóch specjalizacji: informaty-
kę lub przedsiębiorczość:

• I grupa (przejdzie i ukończy 3 se-
mestralny specjalny kurs informatyczny 
i otrzyma certyfikat budowania sieci 

komputerowej oraz administrowania 
siecią komputerową),

• II grupa (przejdzie i ukończy 3 se-
mestralny specjalistyczny kurs przed-
siębiorczości i otrzyma certyfikat ukoń-
czenia). 

Zajęcia z języka angielskiego odby-
wają się równolegle przez cały okres 
trwania projektu i uczęszczają na nie 
wszyscy. 

Na zakończenie projektu (koniec 
pierwszego semestru roku szkolnego 
2010/2011) każdy z uczestników pod-
chodzi do egzaminu z języka angielskie-
go – FCE* (First Certificate of English), 
który kończy się otrzymaniem certyfi-
katu.

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2009 i 
trwać będą do końca czerwca 2011. Pro-
wadzone będą w grupach 10-osobowych 
w formie warsztatów przez doświadczo-
nych trenerów i praktyków. Uczniowie 
uzyskują certyfikaty potwierdzające na-
bycie nowych umiejętności. 

W ramach projektu młodzież będzie 
uczestniczyć również w bezpłatnych                              
3-tygodniowych obozach letnich (dla 
każdego ucznia 2 obozy w okresie 2009 
i 2010) oraz sympozjach naukowych 
organizowanych we współpracy z uczel-
niami wyższymi. 

Udział w projekcie to szansa dla mło-
dzieży  na pogłębienie ich zaintereso-
wań  i rozwinięcie umiejętności, które 
w dalszej perspektywie zwiększą moż-
liwości dostania się na studia lub zna-
lezienie dobrej pracy. pedagog szkolny 
Jolanta Pabiniak 

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Dzień Otwarty 
w I LO

W środę 8 kwietnia w LO I im. ppor. Emilii Gierczak , odbył sie DZIEŃ 
OTWARTY. Nasza szkoła w tym dniu ugościła wszystkich gimnazjalistów , 
którzy za kilka miesięcy staną przed ważnym wyborem w swoim życiu, ja-
kim jest wybranie przyszłego liceum. Przygotowaliśmy dla nich wiele atrak-
cji: m.in. prezentację multimedialną szkoły, występ artystyczny licealistów, 
liczne konkursy oraz prezentację szkolnych kronik , zdjęć i filmów. 

O pierwsze wrażenia zapytaliśmy Aleksandrę, uczennicę jednego z nowo-
gardzkich gimnazjów.  - Bardzo podoba mi się ta szkoła, na pewno będę sie 
starała aby dostać się do niej w tym roku. Szczególnie zapadła mi w pamięć 
klasa biologiczna i turniej szachowy . Ciekawe były również kroniki szkolne. 
Jest to bardzo przytulna szkoła, panuje u was miła atmosfera i jest wielu cieka-
wych ludzi, cieszę się , że mogłam się przekonać jak tu jest naprawdę

zredagowały: Kornelia Sierzchala i Kamila Sudomierska 
uczennice I LO w Nowogardzie.
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OG£OSZENIA drObNE
NierUcHomoŚci

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Dobrej, ul. traugutta. cena 80 tys. zł. 
tel. 091 39 2� 087.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80 
m kw przy ul. Zamkowej, częściowo 
umeblowane, cena 225 tys. z możliwoś-
cią kupna garażu. Tel. 880 34 17 34.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam 1 /2 domu. Tel. 091 39 208 
66.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Do wynajęcia pomieszczenia chłodni-
cze i magazynowe. Tel. 694 484 485.

• Do wynajęcia ekskluzywne pomiesz-
czenia, najchętniej pod usługi fryzjer-
sko – kosmetyczne. Tel. 694 484 480.

• Zdecydowanie kupię teren pod budo-
wę garażu na Osiedlu Gryfitów lub ga-
raż samochodowy. Tel. 697 516 145 lub 
091 39 22 329.

• Do wynajęcia plac o pow. 2500 m kw, 
dobra lokalizacja, ul. Boh. Warszawy. Tel. 
600 893 163.

• Do wynajęcia lokal magazynowy o pow. 
150 m kw, Warnkowo 6. Tel. 091 39 21 
070.

• Nowogard – 5 km, działka pod budowę, 
2300 m kw, z ruinami budynku gosp., 52 
tys. Tel. 501 307 666.

• Sprzedam dom na wsi, blisko Nowogar-
du, 100 m kw, do remontu, z dużą dział-
ką, 110 tys. Tel. 502 103 432. 

• Box do wynajęcia w pasażu handlowym 
przy Pl. Wolności (pod „Biedronką”). Tel. 
601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,7 
m kw. Tel. 603 621 686.

• Jenikowo k. Nowogardu – segment 
domu 120 m kw do remontu kapitalne-
go 28 tys. zł. 725 899 426.

• Nowogard na wyjeździe z miasta 1,5 
ha z możliwością zabudowy 9 zł/ m kw. 
502 103 432.

• Nowogard – bliska okolica działka pod 
budowę 3000 m kw. 501 307 666.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m 
kw na działce 7 arowej, ul. Żeromskiego 
w Nowogardzie lub zamienię z dopłatą 
na 1/ 2 domku z ogródkiem lub mały 
dom (Nowogard lub bliska okolica). Tel. 
609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 
m kw po kapitalnym remoncie, cena 90 
tys. zł. Tel. 515 171 584, 507 023 080.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-

we w centrum Nowogardu. tel. 
606 828 614.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw ul. Wiejska, nowe bu-
downictwo, umeblowane, poddasze, 
600 zł + opłaty. kaucja 2�00 zł. tel. 
660 424 989.

• Sprzedam: działka budowlana 
1800 m kw, Dębice 20 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

• Wynajmę pokój osobie samotnej. Tel. 
0601 090 079.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
ul. Wyszyńskiego, 38 m kw, IV piętro. Tel. 
091 39 25 664.

• Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościuszki. 
602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 6000 
m kw. Tel. 662 120 052.

motoryZacJa

• Sprzedam opel vectra c kombi 12.2004, 
120800km,1 właściciel, nowe: kompl. 
rozrząd, klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, olej i filtry, cena 42100 zł, tel 
605 522 340.

• Sprzedam Daewoo Lanos 1,6, 1998 r., 
po wypadku, instalacja gazowa, w cało-
ści lub na części. Tel. 697 612 763.

• Alufelgi 15 cali BMW 5 oraz opony po 50 
zł sprzedam. 603 852 270.

• Sprzedam kosiarkę – traktorek „Stiga”. 
Tel. 0695 400 600.

• Sprzedam Nissan Sunny, 1992, 1,4 gaz + 
hak, cena 2 tys. Tel. 606 66 75 72.

rolNictWo

• Sprzedam ziemniaki jadalne odmian 
irga i bryza. tel. 79� 29� 643.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam 5 ha nieużytków rolnych, 
woda, prąd, gaz przy drodze asfaltowej; 
5 zł/ m kw. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam drzewka orzech laskowy 13 
zł/ szt. Tel. 785 714 251.

• Sprzedam sadzeniaki jadalne „Bryza”. 
Tel. 783 48 48 51.

• Sprzedam ciągnik MTZ-82 do naprawy, 
cena 12 tys. zł. Tel. 0502 56 23 78.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 334.

USŁUGi

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 2� 969, 069� �18 �81.

• DyWaNoPraNie. 0604 373 143.

• transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
�16 4�1.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, tir-y). tel. 
0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. tel. 604 373 143.

• czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 207 14.

• Zespół muzyczny acorD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. tel. �03 602 
029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remoNty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• brUk – liN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.pl.

• „DUr-DacH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• transport – bUS MAX. 604 963 120.

• miX remoNtoWo – bUDoWlaNy 
– wszelkiego rodzaju remonty. Solidnie, 
dokładnie, tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. tel. 
609 71� 839.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, bla-
cha, dachówka. Tel. 785 562 104.

• Usługi remontowo – budowlane: re-
gipsy, płytki, panele, malowanie, itp. 
tel. �0� 361 7�3.

• organistka z wieloletnim doświadcze-
niem gra na: ślubach, komuniach, od-
pustach i ceremoniach pogrzebowych. 
Posiada profesjonalny sprzęt nagłaś-
niający. kontakt kom. 694 464 036, tel. 
091 39 2� 817; e-mail: henrykabw42@
wp.pl, www.fortepresto.pl

• Firma Forte Presto oferuje współ-
pracę w zakresie oprawy muzyczno 
– akustycznej imprez różnych. Posia-
damy profesjonalny sprzęt i oferu-
jemy usługi po cenach konkurencyj-
nych. www.fortepresto.pl

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 70 109, 
600 382 214.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Przywiozę piach, żwir, czarnoziem 
tel. 660 497 390. 

• Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. 
Tel. 607 621 257.

• rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

• elewacje, docieplenie, malowanie, od-
grzybianie. Tel. 603 995 140.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i 
wewnętrzne, glazura i terakota, hydrau-
lika, regipsy i podłogi. Tel. 661 390 406.

• Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575

• Videofilmowanie, na różne okazje, pro-
fesjonalnie. Tel. 600 653 124.

• Hydraulika, centralne ogrzewanie, awa-
rie. Tel. 600 653 124.

• Usługi – roboty ziemne koparko – łado-
warką. Tel. 692 462 654.

• Docieplenia budynków 30 zł/ m kw, de-
karstwo 35-40 zł/ m kw, polbruk 25 zł/ 
m kw. Tel. 505 94 17 65.

Praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i la-
kiernika samochodowego na bardzo 
dobrych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 665 
324 710.

• Poszukujemy pracownika na stanowi-
sko: projektant selektor odzieży. Wyma-
gania: biegła znajomość języka ormiań-
skiego i rosyjskiego, pełna dyspozycyj-
ność. Kontakt 512 131 567.

• Podejmę pracę – sprzątanie mieszkań, 
biur lub do sprzedaży odzieży na tere-
nie Nowogardu. Tel. 0608 143 712.

• Zatrudnię na sprzedawcę w sklepie ren-
cistkę, sklep przemysłowy, praca lekka. 
Tel. 693 850 197.

• Zatrudnię recepcjonistkę – barmankę 
do hotelu. Tel. 602 474 266.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. 091 39 21 538, 605 856 538.

• Pilnie potrzebna niania do 3 letniego 
chłopca od zaraz. Tel. 692 250 336.

• Zatrudnię konsultanta oriflame. tel. 
693 876 362.

• Zatrudnię przy regipsach. Tel. 
608 817 214.

• Zatrudnię kucharzy (-rki), kelnerki, po-
moce – Pensjonat Pobierowo, wyżywie-
nie, zakwaterowanie. Tel. 505 068 032.

• Potrzebna opiekunka do dzieci. Tel. 091 
39 23 837 dzwonić do godz. 19.00.

iNNe

• Sprzedam Playstation ii, 2 pady, 8 gier, 
mata do tańczenia. Cena 430 zł. Tel. 728 
466 914.

• Sprzedaż drewna kominkowego i 
opałowego tel. 091 418 82 68, 603 39 
93 46. 

• VaillaNt – części zamienne do 
pieców gazowych c.o. różne, nowe 
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271

Akademia Europejska w Kulicach
poszukuje 

SEKRETARKI 
Język niemiecki pożądany.

Pisemne oferty prosimy kierować  
na adres Akademii:  

Nowogard, Kulice 24

SKLEP REMO 
Nowogard, ul. Żeromskiego 20 
Tel. 510 002 318, 504 026 071
Promocja rolet mini

- rolety w kasetach
- rolety do okien dachowych

- rolety bambusowe
- żaluzje poziome i pionowe

i używane, pompy, czujki nagrzew-
nice. tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 
zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
/dwufunkcyjne/ cena 1200 zł, gwa-
rancja serwisowa. tel. 691 686 772.

• JUNkerSy gazowe do łazienki, 
kuchni wiszące firmy niemieckiej 
VaillaNt, wersja świeczkowa 4�0 
zł mało używane, gwarancja serwi-
sowa. 691 686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kW, 
ekonomiczne, idealne do domku, 
warsztatu, baru, pubu, cena 1�0 zł. 
790 �40 �20.

• Zespół muzyczny Wesoła Ferajna 
zwraca się z prośbą, jeżeli ktoś z Pań-
stwa posiada jeszcze stare, drewnia-
ne lub blaszane balie z lat 50-tych i 
60-tych, o wypożyczenie do obrzędu 
ludowego. Tel. 607 545 909, 605 576 
908.

• Sprzedam wózek głęboki TACO, uży-
wany, cena 400 zł do uzgodnienia. Tel. 
665 324 710.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Kupię płyty jumb lub płytkę chodniko-
wą. Tel. 500 10 66 33.

• Owczarek niemiecki, roczny, czarno 
podpalany z rodowodem, bardzo czuj-

ny, mocna budowa oraz suczka 6 mie-
sięcy sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam spacerówkę w dobrym sta-
nie, cena 200 zł. Tel. 505 008 527.

• Sprzedam drzewo z dowozem. Tel. 66 
33 49 053.

• Sprzedam drzewo z dowozem. Tel. 
889 354 058.

• Sprzedam kamerę Sony DCR -DVD 
110E, na gwarancji, cena: 950 zł, 
tel:605 522 340.

• Sprzedam wieżę ONKYO: amplituner 
TX-SR504E, DVD DV-SP404E, 5 kolumn 
QUADRAL, cena 2900 zł, stan idealny, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam TV LG 21’, cena 350 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam aparat fotograficzny FU-
JIFILM S-Fine Pix 6500, etui, karty 
pamięci cena 970 zł, tel 605 522 340. 

• Sprzedam odtwarzacz MP3/radio, 
nowy, cena 110 zł, tel.  605 522 340.

• Kuchnię elektryczną używaną sprze-
dam. Tel. 091 39 20 737.

reklama

reklama
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Bractwo Rycerskie w SP 1 Konkurs plastyczny PCK

„Zdrowy Ząbek”

ŚWIĄTECZNIE  
W CZWÓRCE

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich, 

którzy przyczynili się do zorganizowania 
Kiermaszu Świątecznego w Szkole Podstawowej nr 4 

w Nowogardzie na rzecz asi Śmigielskiej. 
Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i okazaną 

życzliwość uczniom, pani dyrektor i wychowawczyni 
oraz całemu gronu pedagogicznemu 

Asia z rodzicami

W ubiegłym tygodniu Szkołę Pod-
stawową Nr 1 w Nowogardzie odwie-
dziło Bractwo Rycerskie KERIN z 
miasta Gniew. Główną ideą Bractwa 
jest  kultywowanie głównie polskich 
tradycji i historii.  Prowadzi ono  po-
kazy historyczne, których celem jest 
oprócz, ciekawych doznań estetycz-
nych, podróż do zakamarków histo-
rii. W tym celu wykorzystują licznie 
zgromadzone eksponaty : wczesno-
średniowieczne uzbrojenie wikin-
gów, zbroje rycerzy biorących udział 
w krucjatach do ziemi świętej, zbro-
je gotyckie z okresu bitwy grunwal-
dzkiej , zbroje husarskie, liczną broń 

białą, kusze, łuki, itd. Tematem spot-
kania było państwo Mieszka I.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć 
Ślub Mieszka I i Dobrawy, insceni-
zację chrztu Polski z udziałem pub-
liczności.  Wspólnie  zastanawiali 
się czy Mieszko postąpił słusznie 
otwierając drzwi przed chrześcijań-
stwem. Wyobrażenie chaty z X wie-
ku, dawni bogowie ze Świętowitem 
i Swarożycem na czele w połączeniu  
z dawnym uzbrojeniem Słowian i 
Wikingów z całą pewnością rozbu-
dziło wyobraźnię u zgromadzonej 
na pokazie gawiedzi nagradzając 
Braci gromkimi brawami.   (red.)

W dniu 1 kwietnia br. w siedzibie 
PCK w Nowogardzie nastąpiło roz-
strzygniecie konkursu plastycznego 
„Zdrowy Ząbek”. Na konkurs wpły-
nęło 30 prac z pięciu szkół podsta-
wowych – SP nr 2 Nowogard, SP nr 
3 Nowogard, SP Wierzbięcin,  SP 
Strzelewo i SP Żabowo.

Komisja w składzie: Janina Mucek 
– Przewodnicząca, Elżbieta Baran, 
Lidia Bogus, Magdalena Soroka-Ba-
nasiak i Zdzisław Szmit – członko-
wie,  wnikliwie oceniła prace i wy-
różniła 6 autorów.

Przyznano:
-  dwie pierwsze nagrody – Aman-

ta Puszcz z klasy III SP nr 2 i Alek-
sandra Puścian z klasy III SP Wierz-
bięcin.

- dwie drugie nagrody – Natalia 
Waterman z klasy III SP nr 3 i Mal-
wina Stańczyk z klasy III SP Żabo-
wo,

- dwie trzecie nagrody – Justyna 
Wierzbicka z klasy I  SP Wierzbięcin 
i Paulina Łokaj z klasy III SP nr 2.

Nagrody książkowe ufundowal 
Zarząd Rejonowy PCK w Nowogar-
dzie.

Gratulacje dla laureatów.
Prezes ZR PCK w Nowogardzie

Janina MucekKiermasze świąteczne w naszej szko-
le to już wieloletnia tradycja. 

Dochody z kiermaszy grudniowych 
przekazujemy dzieciom z Domu Dzie-
cka w Gryficach. Dochody z kiermaszy 
wielkanocnych wykorzystujemy na faj-
ne i potrzebne rzeczy w naszej szkole.

Tym razem pomogliśmy uczennicy 
naszej szkoły, która jest po operacji i 
dalsze leczenie wymaga  kosztownej 
rehabilitacji.

Bardzo dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przygotowali ozdoby i którzy je 
zakupili.

Kiermasz Wielkanocny w naszej 
szkole odbył się 7 kwietnia, a 8 kwiet-
nia  przekazaliśmy zebrane przez 
uczniów SP4 1 088,80 zł Rodzicom 
Dziewczynki.

Do akcji przyłączyli się uczniowie z 
Gimnazjum nr 3 na Oiedlu Bema.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1�10-16.04.2009 r. 

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

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

pilnie zatrudni  
na  umowę  o  pracę monterów instalacji sanitarnych 

w specjalnościach:
- monter instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych  
i gazowych 

Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w systemie akordowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

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

1. Teresa Lewandowska - telefon 091 57 92 639, kom. 691 657 800
2. Teresa Łukomska - telefon 091 57 92 644.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Myjnia mech. z gąbkami, które nie rysują a 
polerują lakier; Myjnia ręczna – mycie ręcz-
ne, - mycie bezdotykowe; Warsztat – diag-
nostyka podwozia z wydrukiem wartości 
urządzeniem Beissbarth ML 4000, 8 senso-
rów, - analiza spalin; Naprawa – zawieszeń 
i ukł. jezdnego, - układu wydechowego, - 
oświetlenia, - wym. sprzęgła; - wym. olejów i 
płynów; Inne naprawy. Czynne 8.00 – 16.00. 
Zapraszamy. Ul. Armii Krajowej 46.

Uwaga właściciele  
i zarządcy nieruchomości!
Burmistrz Nowogardu informuje, że na terenie miasta wyko-
nywana jest inwentaryzacja kanalizacji deszczowej. Inwen-
taryzacja na zlecenie gminy wykonywana jest przez firmę: 
„GEO-GIS-Projekt” Sp. z o.o. z Nowogardu.
W związku z powyższym prosi się właścicieli nieruchomości, 
o umożliwienie pracownikom wymienionej firmy wejście na 
posesję w celu sprawdzenia technicznego urządzeń kanaliza-
cyjnych.

Zarząd Koła Emerytów  i Rencistów przy Zakładzie 
Karnym w Nowogardzie 

zaprasza wszystkich uprawnionych oraz  ich rodziny 
na otwarte zebranie sprawozdawcze 

za rok 2008 na godzinę 16.00 w dniu 22.04.2009 r. (śro-
da) – sala w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Boh. Warszawy 
78. Przewidziany poczęstunek. Ponadto Zarząd zapra-
sza chętnych na wieczornicę po zebraniu o godz. 18.00 
w tej samej sali, odpłatność 25 zł od osoby. Zapisy pro-
szę zgłaszać do dn. 20.04.2009 r. pod tel. 091 39 26 077, 
0518 546 950. 

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

Inwest Dom Sp. z o.o. w Nowogardzie posiada 
do sprzedaży mieszkania w nowobudowanych 
budynkach wielorodzinnych we Wrzosowie gm. 
Kamień Pomorski – 2 km od morza w kierunku 
Dziwnówka o powierzchni od 25 – 53 m kw. 

Sprzedaż mieszkań także na cele wypoczynkowe i rekreacyjne. Cena 1 m kw – 3800 
zł brutto. Termin przekazania do użytku – grudzień 2009. Informacje można uzyskać 
na miejscu u kierownika budowy, pod nr tel. 091 579 26 42. www. inwestdom.com.
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

14.04.br. godz. 16.00

P.P.H. REMBUD
ul. Wartcka 1 • Nowogard

SALON ŁAZIENEK 
PROMOCJA „WIOSENNA”

od 1 kwietnia do 30 czerwca
Weź udział w losowaniu nagród RTV i AGD

Promocja dotyczy całego asortymentu materiałów:
− glazury, terakoty, kleje
− meble łazienkowe
− armatura łazienkowa
− panele podłogowe, ścienne oraz inne mat.
Szczegóły promocji w salonie sprzedaży

Ponadto oferujemy tanie usługi transportowe do 5 ton

PSS „Społem” 
w Nowogardzie, ul. 3 Maja 40 

zatrudni 
SPRZEDAWCĘ 

do sklepu nr 4 „Jubilat”
Wymagania: wykształcenie 
min. zawodowe, znajomość 

obsługi kas fiskalnych, 
dyspozycyjność

Kontakt: tel. 091 39 21 805 
od 7.00 do 15.00
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Motocross
Michał Kozera 
VI w Radomiu

Nowogardzkie Szkoły  
w Finale Mistrzostw  
Województwa w Piłce Ręcznej!        

Mistrzostwa Rejonu Szkół 
Gimnazjalnych w Piłce  
Koszykowej 

05-04-2009 na torze motocrosso-
wym w Radomiu odbyła się I runda 
Pucharu Polski w motocrossie. Były 
to bardzo ważne zawody w szczegól-
ności dla Żanety Zacharewicz i Pa-
wła Klewicza, gdyż zakwalifikowanie 
się i ukończenie dawało możliwość 
zrobienia licencji A, która to upraw-
nia do wzięcia udziału w zawodach 
rangi Mistrzostw Polski, które to od-
będą się na Naszym torze 10 maja. 
Daleki bo liczący 650 km wyjazd, 
nowogardzki Klub „KM Cisy” zali-
czyć może do udanych. Trening cza-
sowy w wykonaniu Michała przerósł 
najśmielsze oczekiwania - przegrał 
tylko z ubiegłorocznym mistrzem 
Polski o 0,4 sekundy oraz pokonał 
trzeciego zawodnika Tomiczka aż o 
3 sekundy, późniejszego zwycięzcy 
całej imprezy. Paweł ku zaskoczeniu 
wszystkich wywalczył 20 pozycję na 
maszynie startowej, a Żaneta była 
39.

Tuż po starcie do 1 biegu w za-
kręcie duża grupa zawodników 

przewróciła się, znalazł się w niej 
również Michał rozpoczynając za-
wody od przedostatniego miejsca. 
W szaleńczym pościgu za czołówką 
dobrnął do 9 pozycji, Żaneta linię 
mety minęła na 24 pozycji a Paweł 
był 29.

Start do 2 biegu zdecydowanie 
lepszy w połowie stawki wszystkich 
naszych zawodników, dawał moż-
liwość walki o dobre pozycje. Linię 
mety jako pierwszy minął Tomiczek, 
Michał był 4 najwyższe miejsce w ka-
rierze na zawodach tej rangi. Jako 21 
przyjechał Pawełek, Żaneta była 24. 
W klasyfikacji generalnej zawodów 
zawodnicy Naszego klubu zajęli:

Michał Kozera - 6 miejsce
Paweł Klewicz - 25 miejsce
Żaneta Zacharewicz - 28 miejsce
Trwają przygotowania do Mi-

strzostw Polski klasy 80cm3 które 
odbędą się 19 maja w Gdańsku.

Życzymy powodzenia.
LMM

Memoriał Artura Deca
IX kolejka Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszykówki 
.Wyniki spotkań:
Gimnazjum nr 3 Goleniów -Gimnazjum Kliniska 35-26,
Gimnazjum nr 3 Nowogard -Gimnazjum Przybiernów 20-0,
Gimnazjum nr 1 Nowogard -Gimnazjum Maszewo 69-25,
Gimnazjum nr 1 Goleniów -Gimnazjum nr 2 Goleniów 105-30
Tabela.
1.Gimnazjum nr 1 Goleniów 16,
2. Gimnazjum nr 2 Goleniów 15,
3. Gimnazjum nr 3 Nowogard 14,
4. Gimnazjum nr 1 Nowogard 13
5. Gimnazjum Maszewo 11,
6. Gimnazjum nr 3 Goleniów 11,
7. Gimnazjum Kliniska 11,
8. Gimnazjum Osina 9,
9. Gimnazjum Przybiernów 7.

Karolina Kubicka

Dziewczęta grały w Szczecinku
Wyniki spotkań:
SP 5 Koszalin – SP 4 Nowogard 

– 16 : 11
SP 55 Szczecin – SP 4 Szczecinek 

– 24 : 7
III miejsce – SP 4 Nowogard - SP 4 

Szczecinek – 17 : 4
I miejsce – SP 55 Szczecin – SP 5 

Koszalin – 19 : 8
Do Mistrzostw Województwa 

awansowały SP 55 Szczecin i SP 5 
Koszalin. Nasze dziewczęta z SP 4 
Nowogard pod opieką Wiesława 
Buczyńskiego zajęły III miejsce w 
półfinale, a w całych rozgrywkach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini 
Piłce Ręcznej 5 – 6 miejsce w woje-
wództwie zachodniopomorskim.

Półfinały chłopców w Białogar-
dzie

Wyniki spotkań:
SP 18 Koszalin – SP 37 Szczecin 

– 12 : 9

SP 5 Białogard – SP 4 Nowogard 
– 12 : 16

III miejsce – SP 5 Białogard – SP 
37 Szczecin – 13 : 9

I miejsce – SP 18 Koszalin – SP 4 
Nowogard – 14 : 23

Awans do Mistrzostw Wojewódz-
twa uzyskały SP 4 Nowogard (opie-
kun Wiesław Buczyński) i SP 18 
Koszalin. Należy podkreślić wysokie 
wygrane chłopców z SP 4 Nowo-
gard, którzy bez porażki wygrywają 
wysoko wszystkie spotkania.

PS. Awans do finałów wojewódz-
kich uzyskały także (grając w Nowo-
gardzie) dziewczęta z Gimnazjum nr 
3 (opiekun Wiesław Buczyński) oraz 
chłopcy z Gimnazjum nr 1 (opiekun 
Bartosz Zdanowicz). Wszystkim ze-
społom życzymy sukcesów.

Wszak Nowogard piłką ręczną 
stoi!

LMM

Dziewczęta:
1 miejsce - Gimnazjum nr 2 No-

wogard – opiekun Joanna Dzikow-
ska

2 miejsce - Gimnazjum nr 3 No-
wogard – opiekun Wiesław Buczyń-
ski, Bogdan Sobolewski

3 miejsce - Gimnazjum nr 1 Go-
leniów

4 miejsce - Gimnazjum Przybier-
nów

Awans do Mistrzostw Regionu B 
uzyskało Gimnazjum nr 2 Nowo-
gard  

Chłopcy:
1 miejsce - Gimnazjum nr 1 Go-

leniów 
2 miejsce - Gimnazjum nr 2 Go-

leniów
3 miejsce - Gimnazjum nr 3 No-

wogard – opiekun Bogdan Sobolew-
ski

4 miejsce - Gimnazjum nr 1 No-
wogard – Jacek Andrysiak, Bartosz 
Zdanowicz

Awans do Mistrzostw Regionu 

B uzyskało Gimnazjum nr 1 Gole-
niów.

Mistrzostwa Rejonu Szkół Pod-
stawowych w Piłce Koszykowej 

Dziewczęta: 
1 miejsce – SP nr 2 Goleniów
2 miejsce – SP Maszewo
3 - 4 miejsce:
- SP nr 1 Nowogard – opiekun 

Aleksandra Ziółkowska
- SP nr 3 Nowogard -  opiekun Ja-

cek Jackowski 
Awans do Mistrzostw Regionu B 

uzyskała Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Goleniowie.

Chłopcy:
1 miejsce – SP nr 2 Goleniów
2 miejsce – SP nr 4 Goleniów
3 miejsce – SP nr 4  Nowogard 

– opiekun Wiesław Buczyński.
Awans do półfinału Mistrzostw 

Regionu wywalczyła Szkoła Podsta-
wowa nr 2 z Goleniowa.

Inf. Liliana Szychowska

Pomorzanin zagra  
w Radowie Małym

Już w najbliższa sobotę o godzinie 15.00 Pomorzanin Nowogard zagra mecz 
na wyjeździe w Radowie Małym podejmując zajmującą 15stą drużynę ligi 
Okręgowej - Radowie.W trzeciej kolejce rundy jesiennej Pomorzanin łatwo 
pokonał na swoim terenie Radowie 4:0,jak  będzie tym  razem?W poprzedniej 
kolejce drużyna z Nowogardu po ciężkim meczy pokonała Pogoń II Szczecin  
a zawodnicy z Radowa zwycięsko wyjechali z Reska,więc oba teamy mają 
chrapkę na zwycięstwo.

Karolina Kubicka
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWóZ oSób - romaN biŃcZyk - linia regularna
tel. 0607 310 �91 

oD PoNieDZiaŁkU Do PiątkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Sobota: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa liNia mikrobUSoWa Serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-31�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

NOWOGARD 09.04.2009.
oFerty Pracy 

PUP GoleNióW, Filia NoWoGarD
1. Kierowca C E
2. Informatyk 1/8 etatu.
3. Pomocniczy pracownik terenów 
zielonych
4. Kosmetyczka
5. Sprzedawca         
6. Sprzedawca okularów
7. Listonosz   
8. Geodeta
 9. Laborant 
10. Projektant mody.

oFerty Pracy Z reJoNU
1. Pracownik pomocniczy produkcji 
(Niemcy)
2. Przedstawiciel  (nieruchomości)
3. Fryzjer damski (Goleniów)
4. Pracownik gospodarstwa agroturystycz-
nego (Komańcza)
5. Pracownik gospodarstwa agroturystycz-
nego (Osławica)
6. Kucharz (Międzywodzie)
7. Pomoc kuchenna (Międzywodzie) 
8. Robotnik w przemyśle spożywczym 
(Niemcy)

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 
www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia metro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.2�(FP), 8.10(L1P), 9.2�(L1P), 11.��(L1), 12.2�(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.20(L1), 1�.2�(L1), 
16.3�(L1P), 18.1�(L), 22.2�(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 tel. �02026999, 091392692�, po godz. 18.00 - �01 140 0��

trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWóZ oSób • m.Fedeńczak • kom. 606 148 3�3
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  13

Rozwiązania krzyżówki nr 12 – JUŻ WIOSEN-
NIE – nadesłali:

Pelagia Feliksiak, Adam Stefański, Teresa 
Januszonek, Beata Ławniczak, Alicja Wypych, 
Zdzisława Chorążyczewska, Iwona Kochelska 
(Błotno), Bogumiła Urtnowska, Natalia Chruściel, 
Franciszek Palenica, Krystyna Zawidzka, Andrzej 
Czarnowski (Osowo), Klaudia Śmieciuch (Grabin), 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 
Urszula Kaczmarek, Bogumiła Czupryńska, Zbi-

gniew Szeremeta (11 - ?), Katarzyna Krasowska, 
Urszula Skowron, Władysław Kubisz, Agnieszka 
Skowrońska (Strzelewo).

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Urszula Kaczmarek  z Nowogardu,
- Agnieszka Skowrońska ze Strzelewa,
- Klaudia Śmieciuch z Grabina.

Gratulujemy!     

aPel Do PaNóW
Mężczyzno, pamiętaj
O wszystkich dziewczętach!
Niech każda w dniu święta,
Będzie „wniebowzięta”!

kartki ŚWiatecZNe
Znów świątecznych kartek sezon, 
Więc zupełnie tracę rezon.
Na początek robię rejestr,
Kto jest ważny, a kto nie jest:
Brat dolcami mnie wspomaga,
Trzeba wysłać, trudna rada!
Do Kowalskich też coś skrobnę – 
Świadczą mi przysługi drobne.
Do czasopism zestaw cały,
Aby znów mnie drukowały!
Przeto lecą w skrzynki kartki –
Z nich frazesów strumień wartki.
Poczta zwozi kartek kosze,
Przeklinają listonosze.
Właśnie do mnie też się wdrapał,
I uszczuplił kartek zapas:
„Wesołych Świąt, intencja szczera,
To życzenia od Leppera”!
/Co za Lepper, do cholery?
Nie pamiętam, będę szczery/.
Ania z Pawłem oraz dzieci,
Też mi życzą miłych rzeczy.
/Jaka Ania i Paweł jaki?
Znów w pamięci przykre braki/.
Potem Bożenka dyngusa życzy,
Z całkiem mi nieznanych przyczyn.
/Tej pocztówki, pragnę donieść,
Już nie pokazałem żonie/.
Człowiek nie jest jednak chamem,
Więc odpłacam się tym samym.
Poczta zwozi kartek kosze,
Przeklinają listonosze…
I tak dalej i tak dalej,
Waleriany, Danuśko nalej!
To nie koniec z pocztówkami,
Bo WIELKANOC tuż przed nami!

PoGoDNycH i SPokoJNycH  
ŚWiąt WielkaNocNycH:
WioSeNNeGo NaStroJU 

cZytelNikom „HUmorU”
życzy HENRYK
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

14 kwietnia 2009 r. godz. 16.30

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

tel. �0� 2�8 006, 091 38 �1 396

ZakŁaD 
oGólNobUDoWlaNy

Domy GaraŻe Wiaty...
r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

tel. 091 39 22 16�
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Wszystkim, którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze drogiego 

Męża, Syna i Brata 
śp. Kamila  

DMUCHOWSKIEGO 
i okazali nam pomoc i współczucie 
w tych trudnych dla nas chwilach 

gorące podziękowania 
składa rodzina

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Katarzyny 
Sachryń 

serdeczne  
podziękowania 
składa rodzina

podziękowaNia

podziękowaNia

Areszt dla nożownika!
Policjanci z Komisariatu w Nowogardzie zatrzymali 59-letniego Jakuba G., 

który ugodził nożem mężczyznę. Sąd Rejonowy w Goleniowie tymczasowo 
aresztował nożownika.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednej z miejscowości w gminie Osina. 
W trakcie awantury domowej Jakub G. zadał przebywającemu w mieszkaniu 
mężczyźnie cios w klatkę piersiową nożem a następnie zranił wargę i ręce 
pokrzywdzonego. Z poważnymi obrażeniami ciała przewieziono go do szpi-
tala w Nowogardzie. Jakuba G. osadzono w policyjnym areszcie a następnie 
przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 5. Sąd Rejonowy w Goleniowie postanowił zastosować w 
stosunku do podejrzanego areszt tymczasowy w wymiarze 3 miesięcy.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Areszt za rozbój!
17-letni Rafał D. tymczasowo aresztowany po tym jak dokonał rozboju na 

15-latku. Zabrał mu 300 zł. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.
Do zdarzenia doszło kilka dni temu w miejscowości Ostrzyca gm. Nowo-

gard. Rafał D. wspólnie z nieletnim  Szymonem G, doprowadzili do stanu 
bezbronności 15-letniego chłopca poprzez trzymanie go za ręce i przyciska-
nie do ziemi a następnie zabrali mu pieniądze w kwocie 300 zł. Zostali oni 
zatrzymani przez policjantów z Komisariatu w Nowogardzie. Rafałowi D. 
przedstawiono zarzut dokonania rozboju. Na podstawie zebranych materiałów 
Sąd Rejonowy w Goleniowie tymczasowo aresztował go na 1 miesiąc. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności do lat 12. O losie Szymona G. zadecyduje 
Sąd Rodzinny.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Groźny wypadek  
pod Dębicami!

16-letni chłopiec stracił część nogi w wyniku wypadku do którego doszło 
w okolicy miejscowości Dębice gm. Maszewo. Śmigłowcem został przetrans-
portowany do szpitala w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło w środę kilkanaście minut po 16-tej na drodze nr 
106 pomiędzy Nowogardem a Maszewem w okolicy miejscowości Dębice. 
Ze wstępnych ustaleń  wynika, że kierujący samochodem osobowym marki 
VW Polo  49-letni Bogdan B. na prostym odcinku drogi w trakcie manewru 
wyprzedzania potrącił 16-letniego chłopca  kierującego motorowerem marki 
Wilga a następnie zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. W wyniku 
wypadku kierujący motorowerem doznał obrażeń w postaci  urazowej am-
putacji części podudzia oraz ogólnych potłuczeń. Kierujący VW Polo doznał 
drobnych obrażeń ciała i po udzieleniu pomocy medycznej  został zwolniony 
do domu. Okoliczności wypadku bada goleniowska policja pod nadzorem 
Prokuratury.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Ulica Poniatowskiego

Będzie pięknie i bezpiecznie…
W dniu 8.04.2009r. Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba przeka-

zał wykonawcy robót teren budowy przy ul. Poniatowskiego w Nowogar-
dzie, celem realizacji inwestycji polegającej na: „Budowie ciągu pieszo-
jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Ks. J. Poniatowskiego ( przy drodze 
wojewódzkiej nr 106) w Nowogardzie”.

Zamówienie obejmuje wykonanie 
ciągu pieszo-jezdnego z kostki beto-
nowej typu Polbruk o długości 262 
m i szerokości 5,00 m oraz wyko-
nanie chodnika z kostki betonowej 
typu Polbruk o szerokości  1,50 m 
i długości 233 m. Chodnik będzie 
łączył skrzyżowanie ul. Ogrodowej i 
ul. Poniatowskiego z ciągiem pieszo-

jezdnym i prowadził będzie do końca 
zabudowań w kierunku na Stargard 
Szczeciński (strona prawa). Roboty 
drogowe obejmują również wykona-
nie zjazdów z drogi wojewódzkiej do 
posesji. Ciąg pieszo-jezdny na całym 
odcinku będzie oddzielony od jezd-
ni  pasem zieleni, a wody opadowe 
odprowadzone będą poprzez wpu-
sty uliczne do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. W związku z wykony-
waniem nowego ciągu pieszo-jezd-
nego przebudowie ulegnie również 
istniejące oświetlenie uliczne i linia 
zasilania energetycznego 0,4 kV oraz 
sieć telekomunikacyjna.

Wykonawcą robót wyłonionym w 
drodze przetargu nieograniczonego 
jest firma „ZUBWiT MĘTLOWIE” 
Cezary Mętel i Dariusz Mętel z sie-
dzibą w Resku. Wartość zamówienia 
wynosi 436.166,24 zł. Termin za-
kończenia robót zgodnie z zawartą 
umową przypada na dzień 30 wrześ-
nia 2009r.   

  Opr.red LMM
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Czy burmistrz otrzyma 
absolutorium?

O tym dowiemy się już we wtorek 21 kwietnia. W ten nietypowy dzień 
(Sesje są zazwyczaj w środy) zbierają się radni, a najważniejszym punktem 
obrad będzie właśnie absolutorium za wykonanie budżetu w 2008 roku.

Główne punkty obrad to:
- Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenie absolutorium dla 

burmistrza Nowogardu,
b) przyjęcie regulaminu kapituły 

godności honorowego obywatela 
gminy Nowogard,

c) rozpatrzenia skargi na działania 
kierownika Zarządu Budynków Ko-
munalnych w Nowogardzie.

- Sprawozdanie z realizacji Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w 2008 roku.

- Sprawozdanie z realizacji Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w 2008 roku.

_ Sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wogardzie w 2008 roku.

Początek obrad Sesji o godz. 12.00
LMM

Co z obwodnicą? 

Nowa specustawa 
opóźnia inwestycje

GDDKiA informuje, że obwodnica 
jest na końcowym etapie prac przygo-
towawczych realizowanych zgodnie 
z procedurami znowelizowanej 30 
września 2008 roku specustawy dro-
gowej. W nowelizacji tej połączono 
Decyzję Lokalizacyjną z Pozwole-
niem na Budowę w jedną Zgodę na 
Realizację Inwestycji Drogowej. W 
chwili uprawomocnienia się Zgody 
grunty pod drogę z mocy prawa prze-
chodzą na własność Skarbu Państwa, 
następnie w trybie postępowania 
administracyjnego wypłacane są 
odszkodowania.

Dla obwodnicy Nowogardu Zgoda 
na Realizację Inwestycji Drogowej 
jest dopiero uzyskiwana. Według sza-

cunków GDDKiA zostanie wydana 
w ciągu 2-3 miesięcy, a jej wydanie 
zakończy etap przygotowawczy i 
rozpoczną się prace budowlane. 
Roboty powinny się rozpocząć już w 
III kwartale bieżącego roku. Zgodnie 
z warunkami przetargu wykonawca 
musi zrealizować zadanie w ciągu 22 
miesięcy.

Do przetargu stanęło 13 firm. 
Wśród nich jest konsorcjum, którego 
liderem jest nowogardzkie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych. Okazuje 
się, że specustawa miała przyspieszać 
inwestycje, a  w tym przypadku opóź-
nia, bowiem zapowiadano, że już w 
pierwszym kwartale budowa ruszy…

LMMMiasto pięknieje
Wiosna sprzyja spacerom. Chodzimy więc po mieście i coraz częściej 

spotykamy miłe widoki.
Giną odrapane elewacje zastępowane przez kolorowe tynki „ocieplonych” 

budynków.
Całkowicie przypadkowy wkład wspólnot mieszkaniowych w estetykę 

miasta na jubileusz 700-lecia.
LMM
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Pogrążona w żalu rodzina serdecznie dziękuje 
wszystkim uczestnikom pogrzebu 

śp. Stanisława Garlińskiego
żona z synami

podziękowaNia

700-lecie już za 14 dni

Porozumienie kupców
Podczas obchodów 700-lecia nadania Nowogardowi praw miejskich 

nasze zachcianki spełnią nowogardzcy gastronomicy i przedsiębiorcy. 

W pobliżu sceny plenerowej, nad 
jeziorem wystawią oni stoiska z wy-
robami garmażeryjnymi, napojami, 
piwem, zabawkami i miejscami do 
zabaw dla dzieci. Gmina zawarła po-
rozumienie z miejscowymi kupcami 
pod koniec poprzedniego tygodnia. 
Wcześniej władze miasta rozważały 
obsługę obchodów przez menedżer-
ską firmę z Kamienia Pomorskiego. 
Nasi przedsiębiorcy oburzeni tym 
faktem podjęli się negocjacji. By 
wygrać z konkurencją musieli spełnić 
podstawowe wymaganie – zakupić 
namioty o ujednoliconym kolorze.

- Udało nam się dojść do poro-
zumienia. Namioty będą w kolorze 
żółtym i niebieskim. To dobrze, bo 
„impreza zostanie w Nowogardzie” 
– mówi Danuta Rzetecka, która 
podczas święta zajmie się rozprowa-
dzaniem piwa.

Nowogardzcy kupcy zrzeszeni w 
nieformalnym konsorcjum za ko-
rzystanie z gruntów pod sceną będą 
musieli zapłacić gminie 5 tys. zł i 
wyżywić wolontariuszy obsługują-
cych imprezę. 

Oprócz stoisk z pożywieniem i 
zabawkami będą także domki, w 
których swoje wyroby będą wy-
stawiać miejscowi rękodzielnicy i 
rzemieślnicy. 

Teatr w Nowogardzie
Podczas obchodów 700-lecia w 

Domu Kultury odbędzie się spek-
takl teatralny.

Sztukę „Śpiewnik Domowy Jana 
Kaczmarka” wystawią aktorzy szcze-
cińskiego Teatru Polskiego. By zagrać 
ją w Nowogardzie została ona zdjęta 
z afisza teatru w Szczecinie. Jedną 
z głównych ról zagra znany poeta, 
scenarzysta, humorysta i konferansjer 
Andrzej Poniedzielski. Spektakl od-
będzie się ostatniego dnia obchodów 
– w niedzielę. Początek o godz. 19. 

Brak programu
 Obchody 700-lecia zapowiadają 

się bardzo ciekawie. Przypomnijmy, 
że ich głównymi gwiazdami będą 
zespół „Raz Dwa Trzy” i kabaret „Pa-
ranienormalni”. Wstępny program 
czterodniowej imprezy podawaliśmy 
kilka tygodni temu. Wydaje się, że 
już najwyższy czas na podanie do 
oficjalnej wiadomości przez Urząd 
Miejski szczegółowej ramówki. Każ-
dy mieszkaniec, a także przyjezdny 
chciałby zaplanować sobie pobyt 
w Nowogardzie. Organizatorzy 
obchodów zapewniają, że za kilka 
dni oficjalny program zostanie po-
dany. Twierdzą, że negocjują jeszcze 
specjalne niespodzianki. Oby nie za 
późno. Czekamy. 

Marcin Nieradka 

Marsz dla życia
Serdecznie zapraszamy do udziału w Marszu dla życia- najbliższa niedzie-

la, 19.04, godz. 15.00, Szczecin - Jasne Błonia.
Zaproście znajomych i rodziny. Będziemy czekać przy fontannie. Liczy-

my na waszą obecność, szczególnie mocno na obecność dzieci ze świetlic 
środowiskowych i podopiecznych Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz 
pracowników ośrodków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

Rusza budowa „czwórki”
Wraz z symbolicznym wbiciem łopaty przez burmistrza Kazimierza 

Ziembę rozpoczęła się budowa nowego budynku SP nr 4.
Nowa część jest niezbędna, bo starą 

polecili rozebrać inspektorzy nad-
zoru budowlanego. W zniszczonej 
części zajęcia szkolne nie odbywały 
się już od czterech miesięcy. Lekcje 
przeniesiono do czytelni, sali korek-
cyjnej i pokoju nauczycielskiego.

Zanim robotnicy przystąpią do 
budowy nowej części, będą musieli 

wyburzyć starą. Inwestycja będzie 
kosztować 2.496.735,92 zł. Nowy 
budynek ma zostać otwarty przed 
15 grudnia. Jego powierzchnia ma 
wynosić około 980 m kwadratowych. 
Prace wykona szczeciński zakład 
budowlany Portal. 

man

Czytelnicy piszą…

Czy mieszkańcy dojrzeli  
do wyboru patrona miasta?

Dotychczas nie znałam sposobu i zasad wyboru Patrona, ba – nawet nie 
wiedziałam, że miasto może mieć swojego Patrona. Propozycja zgłoszona przez 
parafian zainteresowała mnie. Ucieszyłam się, że jest taka propozycja. Postać 
św. Rafała Kalinowskiego była mi już dobrze znana. Oceniając jednak minio-
ny czas oraz słaby entuzjazm mieszkańców i sąsiednich parafii dla zgłoszonej 
propozycji budzi zastanowienie – dlaczego?

Rozpatrując historię miasta od czasów jego powstania do chwili obecnej tj. do 
jubileuszu 700-lecia „kolejnym ciągiem zdarzeń” zdaje się być wybór Patrona 
„ojca chrzestnego” dla miasta w osobie Karola Wojtyły – papieża – który łączy 
i zamyka w jedną całość miniony ciąg zdarzeń. Jego osobę i Jego zasługi znamy 
wszyscy – młodzi i starzy, wierzący i niewierzący.

Nowogard miasto o trzech sercach – centrach skupionych wokół kościołów.
Pierwsze i najstarsze to parafia pw. WNMP – związane z niemiecką historią 

miasta. Drugie serce to kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego beatyfikowanego 
przez Jana Pawła II, kościół wybudowany przez Polaków, bliski sercu No-
wogardzian, którzy swoje korzenie zostawili na kresach wschodnich. Trzecie 
serce to parafia na osiedlu Bema i budowany przez tamtejszych mieszkańców 
kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej jakże bliskiej Wielkiemu Polakowi Janowi 
Pawłowi II.

Miasto posiada warunki przyrodnicze warunkujące rozwój turystyki  - tury-
styki tak bliskiej Karolowi Wojtyle. Gdy dodamy do tego niespotykany kontakt 
z młodzieżą jaki umiał nawiązywać  Jan Paweł II, jego autorytet moralny i 
zaangażowanie w sprawy społeczne to wniosek nasuwa się sam – to jest najlepszy 
kandydat na Patrona miasta.

Solidarność to „jeden z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu” – bądźmy 
więc solidarni chociaż w tej sprawie!

Pragnę jednak byśmy dokonali takiego wyboru tylko wtedy gdy „dojrzeje” do 
wyboru cale społeczeństwo, gdy wybór będzie prawie jednomyślny.

Patron, osoba święta powinna łączyć. Czy w trakcie wyboru dokona się w 
nas przemiana duchowa?

Halina Saja

Rodzinne Ogrody Działkowe
Po ostatniej publikacji zareagowali działkowicze:
Sygnał pierwszy:
„Odnoszę się do słów Pana Wajka – „ten Pan nie wypełnił nawet deklaracji, 

a już zrobił awanturę. Nie wiem czy warto mieć takiego człowieka w gronie 
działkowców”.

Pytam jak szanuje się działkowców z 25-letnim stażem – ja osobiście zakła-
dałem siatkę, a teraz gdy sąsiad działkę porzucił to Pan pozwolił zdjąć tę siatkę. 
Czy warto być dobrym działkowcem?” (nazwisko do wiadomości redakcji).

Sygnał drugi:
Jak można ogłaszać, że nie ma działek przy ul. 15 Lutego. Widać jak Pan 

Wajk się interesuje. Krytykuje przyszłego działkowicza, który chce dbać o 
działkę – chyba woli żeby działki były zarośnięte. Proszę sprawdzić – jest ich 
na wspomnianym ogrodzie chyba dwadzieścia. Wiem co mówię, bo mam 
tam działkę. (nazwisko do wiadomości redakcji).

Od redakcji: Jak to jest naprawdę – czekamy na wyjaśnienia poparte 
liczbami.

LMM
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Uniknąć tragedii
Jakie jest prawdopodobieństwo, że powtórka z pożaru w Kamieniu Pomor-

skim zdarzy się w Nowogardzie? By szybko zapobiec tragedii trzeba naprawić 
hydranty i zakupić podnośnik. 

Niedzielny pożar hotelu socjalnego 
w Kamieniu Pomorskim pochłonął 
22 osoby. Na kilka tygodni przed tym 
zdarzeniem dziennikarze sygnalizo-
wali problemy związane z brakiem 
standardów bezpieczeństwa w tym bu-
dynku. Czy podobne budowle stoją w 
Nowogardzie? Po tragedii w Kamieniu 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego skierował zapytanie do Zarządu 
Budynków Komunalnych o ich liczbę i 
stan.

- Budynku podobnego do tego w Ka-
mieniu nie mamy w całej gminie. Nato-
miast mieszkań socjalnych posiadamy 
około 120. Wszystkie mają aktualne 
przeglądy budowlane i są w dobrym 
stanie. Podobną informację złożyłem 
powiatowemu inspektorowi  – zapewnia 
Wiesław Kaliszewski Kierownik Zarzą-
du Budynku Komunalnych.

Budynki socjalne w naszej gminie 
znajdują się w stosunkowo dobrym sta-
nie. Nie ma zbudowanych z materiałów 
podatnych na ogień. Najbardziej nieza-
dowalający jest stan hydrantów, urzą-
dzeń znacznie ułatwiających gaszenie 
pożarów. Kilka tygodni temu jedna z 
gazet regionalnych podała, że najwię-
cej niedziałających hydrantów w woje-
wództwie jest właśnie w gminie Nowo-
gard. O ich faktyczny stan zapytaliśmy 
prezesa nowogardzkiego Przedsiębior-
stwa Usług Wodnych i Sanitarnych Ry-
szarda Sobieralskiego. 

- To nieprawda. Dementuję tę infor-
mację – odpowiada prezes i kieruje nas 
do odpowiedniego pracownika firmy.

- Na pewno nie mamy sprawnych 100 
proc. hydrantów, ale sytuacja nie jest 
tragiczna. Nie jestem w stanie powie-
dzieć jak wiele hydrantów nie działa. 
Mamy wszystkie protokoły podpisywane 
przez Straż Pożarną – zapewnia Piotr 
Tomków, pracownik PUWiS.

Sami dotarliśmy do opracowania 
Straży Pożarnej. Wynika z niego, że na 
425 hydrantów 106 jest niesprawnych. 
Natomiast, co do działania 276 Straż 
ma znaczące uwagi. Nie wszystkie 
spełniają także wymogi, znajdują się, 
co najmniej 150 m od budynku i 17 m 
od obiektu zabytkowego.

- W zeszłym roku mieliśmy pożar od-
remontowanego budynku w Żabówku. 
W jego pobliżu nie działał żaden hy-
drant. Strażacy musieli dowozić wodę z 
odległych miejsc. To zawsze komplikuje 
sytuację – twierdzi Arkadiusz Skrzyp-
czak, zastępca komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej w Goleniowie.

Po przeprowadzonych kontrolach 
Straż wydała zalecenia o remoncie hy-

drantów. Niewiele się jednak zmieniło.
- Być może sytuacja dojrzała do tego, 

by wszcząć dalsze postępowanie egzeku-
cyjne, aby przymusić do naprawy hy-
drantów – mówi Skrzypczak. 

- Nie wiem skąd straż ma takie infor-
macje. My posiadmy wszystkie doku-
menty świadczące o stanie hydrantów. Z 
tego co wiem problemy z nimi mamy tyl-
ko na dwóch wioskach - ripostuje Jakub 
Sobieralski, pracownik PUWiS.  

W Nowogardzie w ogóle nie mon-
tuje się hydrantów nawierzchniowych. 
Wszystkie znajdują się pod powierzch-
nią dróg lub chodników. Natomiast 
przepisy mówią o konieczności mon-
towania hydrantów pod powierzchnią, 
tylko w przypadku blokowania ruchu 
komunikacyjnego. W PUWiS przepisy 
rozumieją chyba na opak. 

- Montujemy po prostu wygodniejsze, 
takie, które nie utrudniają komunikacji 
– mówi Sobieralski.

- Dla nas nie są wygodne. Ciężko 
odkryć pokrywę, trzeba stosować na-
sadki. Generalnie, w myśl przepisów na 
porządku dziennym powinny być na-
wierzchniowe – mówią w naszej Straży.

W przypadku szczególnego zagroże-
nia miejscowy Referat Obrony Cywil-
nej mógłby skorzystać z usług około 
200 ludzi. Komórka ta wyposażona 
jest w nowoczesny sprzęt potrzebny do 
okiełznania katastrof. Oprócz niezbęd-
nych narzędzi posiada nawet kuchnię 
polową. Kierownik Referatu Stanisław 
Pietrzycki zwraca uwagę na brak za-
bezpieczeń m.in. przeciwpożarowych 
w niektórych zakładach pracy i pla-
cówkach publicznych. 

- Np. kraty w piwnicach I LO przy-
spawane są na stałe – mówi. – Brakuje 
specjalnych wyjść ewakuacyjnych.

Również przedszkole przy ul. Że-
romskiego od trzech lat czeka na klatkę 
przeciwpożarową. Jeśli pożar wybuch-
nie w tak sprzyjających warunkach 
nie pomoże sprzęt najwyższej klasy 
światowej, w który wyposażona jest 
nowogardzka Straż Pożarna. Jednost-
ka posiada dwa samochody: gaśniczy 
i do ratownictwa drogowego. Zastrze-
żenia można zgłaszać jedynie do małej 
ilości strażaków i braku podnośnika. 
Niezadowalający jest też wiek samo-
chodów gaśniczych w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych (Błotno, Orzecho-
wo, Ostrzyca, Szczytniki, Wyszomierz) 
– 26,5 lat. Więcej w rozmowie z zastęp-
cą PSP w Goleniowie Arkadiuszem 
Skrzypczakiem - obok. 

Marcin Nieradka 

Skrzypczak:  
Czterech wystarczy 

Rozmowa z Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Goleniowe mł.bryg.  Arkadiuszem Skrzypczakiem.

Marcin Nieradka: Ilu strażaków 
w Nowogardzie jest w pełnej goto-
wości bojowej przez 24 godz.?

Arkadiusz Skrzypczak: W po-
sterunku Nowogard pełni służbę 
czterech strażaków. To jeden pełny 
zastęp.

Przyzna Pan, że to mało?
- Można tak stwierdzić. Ta liczba 

jest wynikiem zbiegu różnych okolicz-
ności. Od stycznia obowiązuje rozpo-
rządzenie mówiące, że załoga pierw-
szego wyjazdowego samochodu musi 
składać się minimum z czterech osób. 
Skompletowanie drugiego zastępu 
wymaga dołożenia kolejnych czterech 
ratowników.  Sytuacja kadrowa nam 
na to pozwala. Dziś w całym powie-
cie mamy 60 etatów dla strażaków 
pracujących w systemie zmianowym. 
Przy tym potencjale osobowym i ko-
nieczności zachowania norm czasu 
służby nie jest możliwe zwiększenie 
liczby zastępów w Nowogardzie.

Czterech to dużo, czy mało?
- Mogłoby być więcej pod warun-

kiem, że będziemy bogatszym krajem 
i zwiększy się liczba etatów. „Tyle kra-
wiec kraje, ile materiału staje”. 

Ilu strażaków w pełnej gotowości 
bojowej jest w Goleniowie?

- Dwa zastępy, czyli siedmiu. 
Goleniów - miasto niewiele więk-

sze. Skąd, zatem ta różnica?
- Nie zależy ona od wielkości mia-

sta. O ilości strażaków decyduje sto-
pień zagrożenia pożarowego. Oblicza 
się go na podstawie wielu parame-
trów. Staramy się, żeby wszystkie 
jednostki były na tym samym po-

ziomie. Rozkładamy je w zależności 
od potrzeb i w miarę równomiernie. 
Proszę nie myśleć, że decyduje o tym 
sympatia lub jej brak do konkretnych 
miejscowości. Np. jednostki przysto-
sowane do ratownictwa drogowego 
znajdują się wzdłuż dróg. W Ko-
mendzie Powiatowej PSP w systemie 
zmianowym pracuje 85 proc. straża-
ków. Wskaźnik europejski, to jeden 
strażak na tysiąc mieszkańców. Po-
wiat liczy 79 tys. mieszkańców. Stra-
żaków natomiast mamy 77, mieścimy 
się więc w normie europejskiej. 

Załóżmy, że w Nowogardzie 
wybuchł pożar podobny do tego 
w Kamieniu. Pierwsza jednostka 
gaśnicza liczy cztery osoby. Moim 
zdaniem nie jest w stanie podjąć 
sensownych działań. 

- Trudno stwierdzić. W pierwszej 
kolejności zajmujemy się ratowaniem 
życia ludzkiego. Później podejmuje-
my czynności gaśnicze. Proszę pamię-
tać, że za stan bezpieczeństwa poża-
rowego w konkretnym obiekcie odpo-
wiada jego właściciel lub zarządca. 
Proszę nie obwiniać za to strażaków. 
Pierwsza jednostka, która dociera do 
pożaru jest gotowa do akcji w ciągu 
minuty. Ma do dyspozycji lekki sa-
mochód ratownictwa technicznego i 
ciężki gaśniczy. W tym drugim znaj-
duje się 5 tys. litrów wody. Woda w 
wozie musi znajdować się cały czas. 
Proszę nie wierzyć, że samochody sto-
ją bez wody. Strażacy mają umundu-
rowanie klasy światowej. Mundury 
są z najwyższej półki. W Nowogar-
dzie ratownicy używają najlepszych 
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hełmów pożarniczych. 
Twierdzę, że jest ich za mało by 

opanować duży pożar. 
- Gdyby w Kamieniu Pomorskim 

było jeszcze dodatkowo 20 strażaków 
efekt mógł być takim sam. Wiemy to z 
doświadczenia i analiz. W Kamieniu 
prawdopodobnie największym prob-
lemem było późne wykrycie, a na-
stępnie opóźnione zgłoszenie pożaru.

Co może wydarzyć się u nas i jak 
należy zapobiegać takim przypad-
kom? 

- W ubiegłym roku w Nowogardzie, 
na ul. 700-lecia mieliśmy przypadek 
samopodpalenia. Mieszkaniec bloku 
oblał się benzyną i chciał zademon-
strować swoje niezadowolenie. Dla 
sąsiadów i budynku było to bardzo 
duże zagrożenie. Jednak spaleniu nie 
uległo nic, oprócz jego samego i części 
mebli jego mieszkania. Najważniej-
sze, że nie ucierpieli inni ludzie. Dla-
czego? Wszystko zależy od konstrukcji 
obiektu. Wszystkie budynki powinny 
„bronić się same”. Być przygotowane 
na ewentualny pożar. Jeśli są wybu-
dowane zgodnie z zasadami prawa 
budowlanego, to pożar ogranicza się 
do jednego pomieszczenia. W Nowo-
gardzie mamy obiekty murowane, z 
żelbetonu. Wieloletnie doświadczenie 
mówi, że nie było pożaru, w którym 
spaliłaby się tak duża ilość pomiesz-
czeń jak w Kamieniu. Tego typu 
obiektów na tym terenie nie ma.

Jeżeli jedna, pierwsza jednostka 
nie jest w stanie ugasić pożaru?

- W zależności do sytuacji dyspono-
wane są jednostki z krajowego sytemu 
ratowniczo-gaśniczego. W powiecie 
mamy dwie jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej i 26 ochotniczej. 

A co jeżeli w mieście wybuchną 
dwa pożary jednocześnie? 

- Do akcji ruszą inne jednostki np. 
z Goleniowa, Błotna, Wyszomierza, 
Orzechowa, Osowa czy Ostrzycy. 
Dwa pożary to bardzo trudna sytu-

acja, ale i na taką jesteśmy przygo-
towani. W ubiegłym roku, w ciągu 
jednej nocy potrafiliśmy obsłużyć po-
nad 60 zdarzeń – chociaż nie były to 
akurat pożary. 

Z pożarem wieży kościelnej mie-
liście jednak problem.

- Tak. Wieża to jednak swoisty ko-
min o wysokości 40 m, a na szybki 
rozwój pożaru ma wpływ wytworzo-
ny ciąg gazów pożarowych.

To przypadek nietypowy, ale na 
takie przecież Straż powinna być 
wyczulona szczególnie. 

- Zgłoszenie o tym pożarze nastą-
piło około 15 minutach od momentu 
jego rozpoczęcia. Gwarantuję, że opa-
nowalibyśmy pożar, gdybyśmy dostali 
sygnał np.  po 3 min. Osoby będące 
w kościele o pożarze dowiedziały się 
też z dużym opóźnieniem. Tak długi 
swobodny rozwój pożaru nie gwa-
rantuje żadnego sukcesu podczas jego 
gaszenia.

Ta sytuacja pokazała, że w No-
wogardzie bardzo potrzebny jest 
podnośnik.  

- Podnośniki dojechały w odpo-
wiednim czasie. Stanowiska gaśnicze 
zbudowane na nich pozwoliły obro-
nić główną nawę kościoła. Nawet 
spadająca z wieży sygnaturka wbija-
jąc się w nawę kościoła nie przeniosła 
pożaru. 

Podnośniki dotarły, ale dobrze 
gdyby choć jeden znajdował się w 
miejscowej Straży.

- To kwestia pieniędzy. Podnośnik 
kosztuje 1,5 mln zł. 

Kiedyś nasza Straż takim dyspo-
nowała. Co się z nim stało?

- To temat skomplikowany. Uległ 
zniszczeniu w okolicznościach, które 
nie są mi dobrze znane. Komenda 
Powiatowa funkcjonuje od 1999 r., a 
podnośnik zniszczony został wcześ-
niej.

Taki podnośnik ma miejscowy 
zakład energetyczny. Straż mogła-

by nawiązać z nim współpracę i 
pożyczać w szczególnych przypad-
kach zamiast czekać aż przyjedzie 
np. z Gryfic.

- Dobrze by było gdyby taki pod-
nośnik tu był. Jest taka szansa pod 
warunkiem, że zostanie wznowione 
funkcjonowanie Ustawy Moderni-
zacyjnej. 20 grudnia 2008 r. podpi-
saliśmy z Komendą Główną poro-
zumienie na zakup podnośnika. Na 
przełomie tego roku odbyły się „cięcia 
budżetowe” i środki na zakup sprzę-
tu zostały zamrożone. W związku z 
kryzysem budżet mamy ograniczony 
o 54 proc.

Ile szkoleń w ciągu roku prze-
chodzi szeregowy strażak?

- Strażacy szkolą się cały czas. Pod-

stawowe przeszkolenie przechodzą 
w jednostce, zgodnie z harmonogra-
mem dnia. Generalnie strażak przy-
chodzący do PSP musi przejść bada-
nia lekarskie, sprawdziany sportowe. 
Następnie jest kierowany na trzy-
miesięczne szkolenie podstawowe. 
Strażak przechodzi potem do służby 
czynnej. W ciągu trzech lat pełni 
„służbę przygotowawczą”. Po przyję-
ciu do służby stałej strażaków kieruje 
się na kurs podoficerski.

Ilu mamy strażaków po szkole 
oficerskiej?

- W Nowogardzie jeden, w powie-
cie siedmiu. 

Rozmawiał Marcin Nieradka

Miedzynarodowe Prawo Humanitarne

Eliminacje Rejonowe  
XIII Edycji Konkursu

31 marca br. przeprowadzono eliminacje rejonowe w ramach XIII Edycji  
Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z trzech 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy eliminacji rozwiązywali pisemny test 
– w ciągu 30 minut musieli odpowiedzieć na 20 trudnych pytań.

Najlepszym okazał się Vadim Mysiak z I LO w Nowogardzie i on będzie 
reprezentował nasz rejon w eliminacjach okręgowych 25 kwietnia w Szcze-
cinie.

II miejsce zajął Sebastian Świerczek z II LO, a III miejsce Tomasz Nowa-
kowski również z II LO.

Zwycięzców uhonorowano nagrodami książkowymi ufundowanymi przez 
ZR PCK.

Gratulujemy.
Inf. Janina Mucek

Prezes ZR PCK w Nowogardzie

 W kinie „Orzeł” 

WALKIRIA
 Dramat wojenny, Niemcy, USA  2009, 121 min, 12 zł, od 15 lat
17.04.2009 godz. 19.00, 18.04.2009 godz. 19.00, 19.04.2009 godz. 19.00
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 Witamy wśród nas...

Syn Agnieszki Cybula 
ur. 10.04.09 
ze Strzelewa

Syn Katarzyny 
Pawłowskiej 
ur. 15.04.09 
z Nowogardu

Córka Katarzyny 
i Tomasza 
ur. 12.04.09 z Osiny

Antonina Córka Ewy 
Mejka ur. 13.04.09 
z Kisielic

w obiektywie Jana korneluka  - wiosenna miłość

Córka Marty 
Gawlickiej 
ur. 9.04z.09 
z Nowogardu

Córka Małgorzaty 
Rokita ur. 9.04.09 
ze Szczecina

Syn Anny Zając 
ur. 9.04.09 
z Nowogardu

Córka Marty Pawlak 
ur. 9.04.09 
z Unimia

Syn Anny Kusa 
ur. 9.04.09 
ze Szczecina

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl
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reklama

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Informujemy, że 

�� kwietnia �009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Zarząd Koła Emerytów  i Rencistów przy Zakładzie 
Karnym w Nowogardzie 

zaprasza wszystkich uprawnionych oraz  ich rodziny 
na otwarte zebranie sprawozdawcze 

za rok 2008 na godzinę 16.00 w dniu 22.04.2009 r. (śro-
da) – sala w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Boh. Warszawy 
78. Przewidziany poczęstunek. Ponadto Zarząd zapra-
sza chętnych na wieczornicę po zebraniu o godz. 18.00 
w tej samej sali, odpłatność 25 zł od osoby. Zapisy pro-
szę zgłaszać do dn. 20.04.2009 r. pod tel. 091 39 26 077, 
0518 546 950. 

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

SKLEP REMO 
Nowogard, ul. Żeromskiego 20 
Tel. 510 002 318, 504 026 071
promocja rolet mini

- rolety w kasetach
- rolety do okien dachowych

- rolety bambusowe
- żaluzje poziome i pionowe

reklama

Targowisko-ważny  
interes społeczny

Na targowisko miejskie można 
spojrzeć na wiele sposobów, szcze-
gólnie przez pryzmat sytuacji lu-
dzi tam pracujących, a konkretnie 
osób mających na targowisku swoją 
działalność usługowo-handlową. 
Wielokrotnie przez lata, szczególnie 
przed wyborami można było usły-
szeć od kandydatów, że chcą wspie-
rać nowogardzkich przedsiębior-
ców, usługodawców, rzemieślników. 
Prym w owych deklaracjach wiodą 
oczywiście kandydaci na burmistrza 
naszego miasta, choć mało który 
potrafi sprecyzować, w jaki sposób 
zamierza to robić .Przez ostatnie lata 
mieszkańcy obdarzali zaufaniem 
tego samego kandydata -Kazimierza 
Ziembę. Mogłoby się, więc wydawać, 
że to właśnie on najmocniej, najwy-
trwalej, z troska dobrego gospodarza 
wspiera wszystkich chcących rozwi-
jać gospodarczo Nowogard. Z opinii 
ludzi prowadzących swoje interesy 
w Nowogardzie wyłania się jednak 
obraz, który w znacznej mierze od-
biega od rzeczywistości kreowanej 

przez  pana Ziembę. Nie da się nie 
zauważyć, że ze wspieraniem lub 
nawet równym traktowaniem bywa 
delikatnie mówiąc różnie. Dlatego  
wielu przedsiębiorców nie czuje się 
związanych z Nowogardem, nie zo-
stawiają pieniędzy w gminnej kasie, 
nie angażują się w rozwój gminy, nie-
chętnie wspierają rodzące się inicja-
tywy społeczne. Przykładem mogą 
być właściciele nowogardzkich 
firm transportowych, którzy nie 
widząc żadnego zainteresowania 
i wsparcia ze strony władz gmin-
nych, nie płaca podatków w naszej 
gminie. Podobne oczekiwania mają 
dzierżawcy targowiska miejskie-
go, które powinno pełnić funkcje 
dobra publicznego. W przeszłości 
targowisko zarządzane było przez 
gminę a dzierżawcy mający podpi-
sane długoletnie umowy dzierżawy 
za swoje punkty płacili czynsz do 
gminnej kasy. Wpłacane pieniądze w 
zupełności wystarczały na pokrycie 
bieżących wydatków związanych z 
prowadzeniem targowiska. W 1995 
roku burmistrz Ziemba w „trosce” 
o swoich mieszkańców, w wyniku 
przetargu oddał mimo  obowiązu-
jących umów z dzierżawcami teren 
targowiska w ręce jednego prywat-
nego zarządcy, który przedstawił 
dzierżawcom nowe umowy na pro-
wadzenie punktów. Różnica niewiel-
ka a jakże ważna. Zmienił się jedynie 
zarządca targowiska, skutki odczuli 
usługodawcy. Do tej pory dzierżaw-
cy płacili czynsz za dzierżawę pro-
sto do gminy, stawka była niska, bo  
…ważny interes społeczny. Gmina 
wolała jednak wydzierżawić targo-

wisko w całości jednemu zarządcy 
w imię można by rzec mniejsze-
go interesu i otrzymywać trzy razy 
mniejsze wpływy do budżetu z tytu-
łu dzierżawy aniżeli od poszczegól-
nych dzierżawców. Jednym z argu-
mentów miało być to, że gmina nie 
będzie musiała pokrywać kosztów 
utrzymania targowiska mając prob-
lem z głowy. Sęk w tym, że zgodnie 
z obowiązującą umową z zarządcą 
gmina zobowiązana jest pokrywać 
prace inwestycyjne na terenie tar-
gowiska, pozostałe wydatki ponoszą 
poszczególni dzierżawcy, którym 
na dodatek przedstawiono nowe 
stawki za dzierżawę mogące sięgać 
20 złotych za m2. Morał jest taki, że 
gmina kolejny raz zrobiła „znako-
mity interes”. Wpływy do budżetu 
z tytułu dzierżawy zmniejszyły się 
znacząco, wydatki inwestycyjne na 
targowisku musi pokrywać gmina 
a dzierżawcy płacą kilkakrotnie 
większy czynsz. Gdybyśmy mieli 
porównać  nasze targowisko do po-
dobnych w Szczecinie lub Stargar-
dzie to sytuacja nie powinna nikogo 
dziwić. Nie da się jednak tego zrobić 
bo Nowogard za panowania burmi-
strza Ziemby osiadł na mieliźnie i 
trzeba szanować to co przetrwało. 
W tej sytuacji należy liczyć się po-

dwójnie z ostatnimi przedsiębior-
cami i usługodawcami, którzy nam 
pozostali. Nie oczekują oni pustych 
obietnic i górnolotnych przedwy-
borczych zapewnień tylko wsparcia, 
zainteresowania ludzkimi sprawami 
i działania. Nie ma przypadku w 
tym, że  pojęcie interesu społeczne-
go ma znamiona niegospodarno-
ści w wydaniu burmistrza Ziemby. 
Jednym z wielu bardzo wyrazistych 
przykładów tych działań może być 
oddanie nieodpłatnie szczecińskiej 
fundacji Talent-Promocja-Postep 
budynku, w którym mieściło się 
Centrum Przedsiębiorczości (były 
żłobek przy ul.WojskaPolskiego). 
Pan Ziemba oddał budynek należący 
do gminy za darmo a nowogardzkie 
firmy płacą żeby z niego korzystać, 
zarabia na tym szczecińska fundacja 
a gmina nie ma ani grosza …przez 
najbliższe 8 lat. A targowisko to 
nie budynek tylko ludzie tworzący 
gminę. Skoro jest to ważny interes 
społeczny to dlaczego pracujący na 
targowisku płacą więcej niż muszą, 
martwiąc się czy zarobią na chleb? 
Płacąc czynsz bezpośrednio do gmi-
ny mogliby przecież płacić o połowę 
mniej.

Radny Tomasz Szafran

Przedsiębiorcza jedynka
I Liceum Ogólnokształcące znów pretenduje do tytułu najbardziej 

przedsiębiorczej szkoły w województwie. 
W ubiegłym roku nowogardzki „ogólniak” za działalność na rzecz pro-

pagowania przedsiębiorczości otrzymał „Certyfikat Jakości - Szkoła Przed-
siębiorczości”. W tym roku uczniowie LO podjęli działania by powtórzyć 
sukces. Pierwszym krokiem był ich udział w pracy miejscowych instytucji i 
przedsiębiorstw. Drugiego kwietnia uczniowie pracowali m.in. w przedszkolu, 
zakładzie karnym i aptece.

- To świetna inicjatywa. Przyglądamy się, zapoznajemy i pracujemy w miej-
scach, w których możemy znaleźć się w przyszłości. Zdobywamy dzięki temu 
cenne doświadczenie - mówi uczennica pierwszej klasy Karolina Marczuk, 
która pracowała w przedszkolu.

To nie koniec walki o certyfikat. Opiekunem młodych przedsiębiorców jest 
Pani Barbara Papuszka. 

man
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List otwarty do Burmistrza Nowogardu i Radnych

Szanowny Panie Burmistrzu
Obaj wiemy, że różni nas punkt spojrzenia na sprawę budowy zakładu 

utylizacji padliny w Glicku - Pan go promuje i robi naciski na radnych by 
przyjmowali uchwały z tym związane i udziela jednoznacznych odpowiedzi 
do Kuriera Szczecińskiego, że ma tam pracować 500, czy 600 osób i ma to 
być na wskroś nowoczesny zakład.

utylizacji padliny w Glicku by spo-
łeczeństwo gm. Nowogard mogło 
wziąć w niej udział? 

- Kiedy planowane jest rozpoczę-
cie budowy i kto ma być inwestorem 
strategicznym tej inwestycji!

- Dlaczego nie liczy się Pan ze 
zdaniem radnych Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, którzy w sposób defi-
nitywny są przeciw tej budowie, co 
dali dowód na czerwcowej sesji R.M. 
w 2008 r. z udziałem właściciela te-
renu pod budowę Pana Jarosława 
Smala i przedstawiciela inwestora 
firmy „WABIO” i odrzucili uchwałę 
rozszerzającą o drogi dojazdowe do 
padliniarni?

- Czy zapytał Pan ludności, czy 
zechce konsumować pomidory, (o 
których na łamach DN Pan wspo-
minał)  wyhodowane na podłożu z 
niemieckiej padliny, które zaopatry-
wałyby nowogardzkie i inne polskie 
sklepy? 

Technologia jaką dr Auerbach 
przewiduje zastosować to nie tylko 
energia w wyniku spalania beztle-

nowego, tzw. „fermentacji” - o któ-
rej wspomniał na czerwcowej sesji 
w 2008 r. przedstawiciel WABIO 
- (dodamy, że to typowa piroliza w 
kadziach w temp. 400-600 stopni 
Celsjusza) ale wykorzystanie popio-
łów z tego procesu ma być do pro-
dukcji szklarniowej, jako podłoże 
nawozowe.

- Czy weźmie Pan osobistą odpo-
wiedzialność za wszelkie następstwa 
w trakcie funkcjonowania owej in-
westycji - gdyby kiedykolwiek po-
wstała? 

Co Pan na to Panie Burmistrzu?
Szanowni Radni Rady Miejskiej 

w Nowogardzie, czy nadal będzie-
cie tak bezczynnie przyglądać się 
jak zbliża się nieuchronnie moment 
wkopania kamienia węgielnego pod 
rozpoczęcie tej niebezpiecznej bu-
dowy w Waszej gminie???

Z poważaniem:
Eugeniusz Korneluk

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Środowiska        

Natomiast moje zdanie jest skraj-
nie odmienne. Sprawdziłem funk-
cjonowanie wielu takich zakładów 
w Polsce, pracuje tam 15 - maks. 
30 osób, a zakłady te wydzielają na 
co najmniej 10 - 12 km smród nie 
do zniesienia i ludzie w okolicy 
tych zakładów dosłownie płaczą  i 
są bezradni. (Nowogard jest od-
dalony zaledwie ok. 6 km w linii 
prostej od planowanego zakładu). 
Nie ma jeszcze żadnej sprawdzonej 
czystej  technologii w tej dziedzi-
nie. W całej Polsce, tak i w naszej 
gminie ilość zwierząt w posiadaniu 
rolników spadła do minimum, stąd 
jakiekolwiek upadki są znikome. Z 
tego terenu aż 4 zakłady odbierają 
ewentualne padłe zwierzęta; Maj-
pol koło Barnkowa, Farmutil Śmi-
głowo,  a u Pana na tablicy ogłoszeń 
wisi oferta zakładów S. A. Struga,  a 
nawet Uśnice koło Sztumu - (blisko 
Gdańska) za darmo zabierają każdą 
padłą sztukę. Nie ma najmniejszego 
problemu z padliną czy odpadami 
zwierzęcymi przeznaczonymi do 
utylizacji, zakłady te, dosłownie o 
nie walczą.

Stąd niezrozumiały jest dla mnie 
Pański upór w dążeniu do budowy 
tego zakładu w Glicku. Może na ła-
mach prasy poda Pan prawdziwą 
przyczynę? Zadam Panu Burmi-
strzowi pytanie - skoro tak nieszkod-
liwy ma to być przemysł jak Pan to 
stwierdził w wypowiedzi do Kuriera 
Szczecińskiego, to dlaczego Niemcy 
nie chcą tego zakładu wybudować u 
siebie, tylko w Glicku? W dodatku 
jak nakazuje „padliniarska” uchwała 

z 11 lipca 2002 r. - musi być wypo-
sażona w spalarnię! Czyżby Niemcy 
dbali o swojego obywatela i środowi-
sko znając następstwa takiej budowy, 
nie chcąc po prostu ich truć. Dobrze 
Pan wie, że nie ma w Polsce norm 
zapachowych i życie pana wyborców 
w tej gminie będzie nie do zniesie-
nia. Więc dlaczego Pan nie blokuje 
tej inwestycji - tylko promuje? Niech 
Pan powie, gdzie w świecie i od 
wielu lat funkcjonują takie zakłady 
jaki chce się wybudować w Glicku, 
by sprawdzić ich oddziaływanie na 
środowisko i ludzi? Bo planowany 
zakład ma być czymś nowym jak to 
Pan wcześniej powiedział do DN, że 
kierowany będzie przez niemieckie-
go dr Auerbacha. Skoro ma to być aż 
tak nowoczesny zakład, to dlacze-
go dr Auerbach nie robił wcześniej 
doświadczenia nad nową technolo-
gią i jej oddziaływaniem na ludzi w 
Niemczech, tylko ma zamiar robić 
to w Polsce i na polskiej ludności 
w dodatku w Pana gminie? Czy ma 
Pan świadomość; że to nie lata 40-te 
minionego wieku, gdzie na ludziach 
naukowcy niemieccy robili przeróż-
ne doświadczenia - tylko jest rok 
2009, jesteśmy wolnymi obywatela-
mi UE i można by rzec, że nastąpiła 
„nowa era”, gdzie zdrowie obywatela 
UE jest ponad wszystko?!

  Proszę wypowiedzieć się na ten 
temat na łamach DN - szczególnie, 
że powiedział Pan, że projekt budo-
wy zakładu utylizacji padliny w Gli-
cku jest w ostatecznej fazie. 

- Czy trwa już procedura uzgod-
nień środowiskowych dla zakładu 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”
Oddział Miejski, ul. 700 Lecia 14, 72-200 Nowogard

REGULAMIN

PARAFIALNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO 

PT. „MOJA PARAFIA 
- MOJA MAŁA OJCZYZNA

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w pięciu kategoriach:
I. Oddział przedszkolny
II. Klasy I-III
III. Klasy IV-VI
IV. Klasy gimnazjalne
V. Klasy ponadgimnazjalne
Tematyka prac powinna nawiązywać do wydarzeń związanych z życiem 

parafii, lub do charakterystycznej dla niej architektury i sztuki sakralnej. 
Inspiracją mogą być: uroczystości religijne, kościoły, kapliczki, świątki, krzy-
że przydrożne lub inne obiekty sakralne.

Technika plastyczna dowolna w ramach prac płaskich. Format prac rów-
nież dowolny. Prace należy podpisać na odwrocie podając:

- Imię i nazwisko
- wiek, klasa, adres szkoły,
- adres zamieszkania,
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko nauczyciela.
Termin składania prac do 25 kwietnia 2009 r. Prace należy przesłać 

lub przynieść osobiście. Adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, 
Nowogard, ul. 700 lecia 14, w każdy czwartek od 15:00 - 17:00

Ewentualne bliższe informacje na temat konkursu udzielamy pod nu-
merem, telefonicznym 091 39-20-284 lub mob: O- 606-347-899

Przewiduje się wiele atrakcyjnych nagród i upominków.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie  się 04-05-

2009 w Kościele  pw.  św Rafała  Kalinowskiego jak  również  otwarcie  
wystawy pokonkursowej.

Organizatorzy: Civitas Christiana Barbara Gontarska
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 Sukces Declana  Galeny`a ir-
landzkiego biznesmena, w obaleniu 
traktatu lizbońskiego, w Irlandii, 
stał się nadzieją wielu różnorakich 
środowisk w poszczególnych kra-
jach unii Europejskiej na stworzenie 
paneuropejskiego ruchu politycznego 
przeciwnego wprowadzeniu w życie 
tego traktatu. Wizyty Galeny`a w 
Polsce doprowadziły do rejestracji 
partii „Libertas” także w naszym 
kraju. Jest to jedyna partia w Polsce, 
której liderem jest cudzoziemiec nie 
posiadający obywatelstwa polskiego. 
I jest to jedyna partia, która deklaruje 
się jako  część paneuropejskiego ru-
chu politycznego, w przeciwieństwie 
do innych polskich partii, które nawet 
blisko współpracując ze swymi odpo-
wiednikami, zachowują pełną poli-
tyczną, organizacyjną a nawet ideową 
suwerenność.  Partia Galeny`a w po-
szczególnych krajach Unii, skupia w 
swoich szeregach środowiska bardzo 
różne pod względem ideowym i poli-
tycznym. To co ich łączy, to sprzeciw 
wobec traktatu lizbońskiego i pewna, 
dość ogólnikowa, ale wyraźna wizja  
Unii Europejskiej. Otóż zasadniczym 
motywem sprzeciwu irlandzkiego ru-
chu przeciw ratyfikacji  tego traktatu, 
był  zarzut braku w Unii demokracji, 
a ten traktat ten deficyt demokracji 
wyraźnie zwiększa. Otóż jest praw-
dą, że z demokracją w Unii nie jest 

najlepiej. Sam sposób ratyfikacji 
traktatu lizbońskiego o tym świadczy. 
Jest on bowiem tylko kosmetyczną 
zmianą traktatu konstytucyjnego, 
odrzuconego w referendach we 
Francji i w Holandii. Drobne kos-
metyczne zmiany, w prowadzone do 
tego traktatu, uruchomiły ponownie 
proces jego ratyfikacji, pod zmienio-
ną nazwą i pod pozorem, że jest to 
nowy traktat. Żeby przepchnąć jego 
ratyfikację, rządy państw unijnych 
odrzuciły metodę referendum, w 
którym społeczeństwa europejskie 
mogłyby wyrazić swoją decyzję , na-
wet tam jak w Portugalii, czy Wielkiej 
Brytanii, gdzie rządy nawet obiecały 
przeprowadzenie referendum i po-
stanowiono ratyfikować ten traktat 
drogą parlamentarną. Jedyny kraj, 
gdzie konstytucja wymaga referen-
dum ratyfikacyjnego, i gdzie to refe-
rendum przeprowadzono, to Irlandia, 
która odrzuciła traktat.  I pomimo, iż 
wedle prawa europejskiego, sprzeciw 
jednego kraju jest wystarczający do 
odrzucenia traktatu, trwają między-
narodowe naciski na ten kraj, aby po-
nownie przeprowadzić referendum 
i złamać opór Irlandczyków. Warto 
tu także wspomnieć, iż w przypadku 
Francji, dużego kraju unijnego nikt 
nie śmiał nawet sugerować powtór-
nego referendum. To tylko świadczy, 
iż  wbrew europejskiemu prawu, 
państwa i narody europejskie nie są 
traktowane równo.

Odpowiedzią na ten brak demo-
kracji „Libertas” proponuje nowy, 
krótki traktat, który określiłby na 
nowo zasady organizacyjne Unii 
Europejskiej. I tu kryje się największa 
niespodzianka. Bowiem w wielu kra-
jach opór wobec traktatu lizbońskie-
go, nie był wcale motywowany przede 
wszystkim deficytem  demokracji, 
ale obawą przekształcania Unii w 
państwo federalne. Otóż propozycje 
nowego traktatu proponowane przez 
irlandzkiego polityka, nie  odrzuca-
ją federacyjnego modelu Unii, ale 

proponują tylko inne rozwiązania w 
ramach tego modelu. „Libertas” w 
propozycjach formułowanych przez 
swego irlandzkiego lidera proponuje 
wyraźne wzmocnienie centralnych 
władz unijnych, m.in poprzez powo-
łanie prezydenta Unii i wzmocnienie 
kompetencji  ustawodawczych parla-
mentu Europejskiemu, co pozwoli-
łoby Unii skuteczniej niż dotychczas 
narzucać swoje rozwiązania spo-
łeczeństwom europejskim Jest też 
zwolennikiem waluty europejskiej 
euro.

Otóż zasadniczym problemem 
Unii nie jest  deficyt demokracji. W 
instytucji, tak wielonarodowej zakres 
demokratycznej kontroli władz Unii 
nie powiedzie się na poziomie pan-
europejskim. Już dawno teoretycy 
demokracji zauważyli, że rozwój i 
sukces  instytucji demokratycznych 
jest możliwy tylko w społecznościach 
narodowych. W społecznościach 
wielonarodowych demokracja za-
wsze kuleje i jest zagrożona w swoim 
istnieniu. Do jej prawidłowego funk-
cjonowania potrzebny jest narodowy 
konsensus, który jest bardzo trudno 
wypracować w społecznościach 
wieloetnicznych. W tym sensie de-
mokracja ze swej natury jest zawsze 
narodowa. A narody europejskie są 
zbyt silnie  określone narodowo by   
mechanizmy demokratyczne mogły 
skutecznie funkcjonować. Kontrola 
władz Unii i jej instytucji może się 
skutecznie  odbywać się tylko poprzez 
demokratyczną kontrolę rządów 
państw narodowych. Dlatego odpo-
wiedzią na federalistyczne projekty 
zawarte w traktacie lizbońskim nie 
może być postulat demokratyzacji 
Unii, w tym także wzmocnienie kom-
petencji Parlamentu Europejskiego, 
ale  wyraźne wzmocnienie kompe-

tencji rządów i umocnienie prero-
gatyw Rady Europejskiej. To właśnie 
ta płaszczyzna unijnej współpracy 
powinna być dominująca w ustroju 
Unii Europejskiej, a Komisja Europej-
ska powinna być jej znacznie silniej 
podporządkowana. Europa potrze-
buje bliskiej i wielostronnej współ-
pracy , ale ta współpraca nie może 
się odbywać kosztem suwerennych 
prerogatyw państw narodowych. 
Tylko. Poprzez wzmocnienie Rady 
europejskiej jest możliwa współpraca 
oparta wedle proponowanej przez 
marka Jurka zasadzie: tyle wspólnych 
instytucji, ile wspólnych interesów 
i wartości, nigdy odwrotnie. Nie 
można rozbudowywać centralnych 
unijnych instytucji i ich kompetencji, 
bez wcześniej określenia zasad ich 
polityki. Bo w ten sposób, rozbu-
dowując  ich kompetencje godzimy 
się na narzucanie nam rozwiązań, 
których nie akceptujemy i które mogą 
naruszać i w praktyce naruszają nasze 
wartości, naszą tożsamość i nasze 
interesy. 

Siła Europy polega na sile jej państw 
narodowych. Ich osłabienie jest także 
osłabieniem samej Unii. Europa nie 
będzie się dynamicznie rozwijać, je-
żeli Unia dokona erozji państw naro-
dowych, a zarówno traktat lizboński, 
jak i propozycje „Libertas’ prowadzą 
w konsekwencji do osłabienia państw 
narodowych. Sam fakt stworzenia 
pierwszej paneuropejskiej partii jest 
znaczącym gestem wskazującym na 
federalistyczny charakter tego ugru-
powania.  Jest swoistym paradoksem, 
że pierwszą w Polsce formalną partię 
zagraniczną stworzyli politycy, któ-
rzy publicznie deklarowali obronę 
interesów narodowych wobec Unii 
Europejskiej.

Marian Piłka 

Kwiecień w NDK
- 17.04.2009 r. (piątek), godz. 10.00, Nowogardzki Dom Kultury (sala 

widowiskowa) zaprasza na Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz 
Rejonowy Przegląd Muzycznych Zespołów Estradowych i Solistów.

- 18.04.2009 r. (sobota), godz. 10.00, Szkoła Tańca „Flesz” i Nowogardzki 
Dom Kultury zapraszają do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Boh. Warszawy 
78 na VI Nowogardzkie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu 
z okazji nadania praw miejskich miastu Nowogard. Podczas turnieju będzie 
muzyka na żywo oraz odbędzie się występ uczestnika I edycji You Can Dance 
Błażeja Ciszka. Wstęp odpłatny.

Nowogardzki Dom Kultury informuje, że Rejonowe Prezentacje Ama-
torskich Zespołów Teatralnych z dnia 24.04.2009 r. zostają przeniesione na 
09.05.2009 r. (sobota). 

Taneczny szał w Nowogardzie
W sobotę parkiet sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

wypełni się tancerzami z całego kraju. 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, popularnie zwany „Nowo-

gardzkimi Spotkaniami Tanecznymi” rozpocznie się o godz. 10. Tancerzy 
będziemy mogli podziwiać przez cały dzień. Główna gala programu wystartuje 
o godz. 18. Po jej zakończeniu widzowie będą mogli obejrzeć występ uczest-
nika popularnego programu telewizyjnego „You Can Dance” Błażeja Ciszka. 
Organizatorami imprezy są władze Nowogardu, miejscowy Dom Kultury oraz 
zespół taneczny „Flesh”. Serdecznie zapraszamy. 

man

Goleniowski Dom Kultury zaprasza 
Dzisiaj tj. 17 kwietnia o godzinie 18.30 do sali widowiskowej na koncert 

fortepianowy w wykonaniu  MICHAŁA LANDOWSKIEGO młodego szcze-
cińskiego pianisty ucznia Liceum Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego.

W koncercie usłyszymy utwory: J.S. Bacha, W.A. Mozarta, R.Schumanna, 
F.Chopina oraz S.Rachmaninowa.

Wstęp wolny.
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OG£OSZENIA drObNE
NierUCHomoŚCi

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. Cena �0 
tys. zł. Tel. 091 �9 �� 0�7.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, częś-
ciowo umeblowane, cena 225 tys. z 
możliwością kupna garażu. Tel. 880 
34 17 34.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Zdecydowanie kupię teren pod 
budowę garażu na Osiedlu Gryfi-
tów lub garaż samochodowy. Tel. 
697 516 145 lub 091 39 22 329.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,7 m kw. Tel. 603 621 686.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 
m kw na działce 7 arowej, ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie lub zamienię 
z dopłatą na 1/ 2 domku z ogród-
kiem lub mały dom (Nowogard lub 
bliska okolica). Tel. 609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie – suterena 
ok. 45 m kw po kapitalnym remon-
cie, cena 90 tys. zł. Tel. 515 171 584, 
507 023 080.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we w centrum Nowogardu. Tel. 
606 ��� 614.

• wynajmę mieszkanie � pokojowe 
o pow. 4� m kw ul. wiejska, nowe 
budownictwo, umeblowane, pod-
dasze, 600 zł + opłaty. kaucja ��00 
zł. Tel. 660 4�4 9�9.

• Sprzedam: działka budowlana 
1800 m kw, Dębice 20 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

• Wynajmę pokój osobie samotnej. 
Tel. 0601 090 079.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na ul. Wyszyńskiego, 38 m kw, IV pię-
tro. Tel. 091 39 25 664.

• Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościusz-
ki. 602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 
6000 m kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam połowę domu z działką, 
Nowogard, cena do uzgodnienia. 
Tel. 696 444 105.

• Lokal do wynajęcia w pasażu han-
dlowym przy pl. Wolności (pod Bie-
dronką). Tel. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, III piętro. Tel. 668 927 296.

• Wynajmę domek w Nowogardzie. 
Tel. 695 780 299.

• Do wynajęcia pomieszczenie war-
sztatowe 60 m kw z kanałem. Tel. 
785 562 074.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na 
kawalerkę. Tel. 667 320 052.

• Wydzierżawię sklep w Dziwnówku 
na czas  nieokreślony. Tel. 601 70 73 
63.

• Sprzedam 3 działki 1200 m kw 
uzbrojone, z warunkami zabudowy 
w Nowogardzie. Tel. 602 52 16 71.

moTorYzaCJa

•	 Alufelgi 15 cali BMW 5 oraz opony 
po 50 zł sprzedam. 603 852 270.

•	 Sprzedam kosiarkę – traktorek „Sti-
ga”. Tel. 0695 400 600.

•	 Sprzedam Nissan Sunny, 1992, 1,4 
gaz + hak, cena 2 tys. Tel. 606 66 75 
72.

•	 Sprzedam Ford Escort 1987 r., 
benzyna + gaz, cena 1000 zł. Tel. 
665 209 470.

rolNiCTwo

•	 Sprzedam ziemniaki jadal-
ne odmian irga i Bryza. Tel. 
79� �9� 64�.

•	 Sprzedam króliki. 603 353 789.

•	 Sprzedam 5 ha nieużytków rolnych, 
woda, prąd, gaz przy drodze asfalto-
wej; 5 zł/ m kw. Tel. 516 344 450.

•	 Sprzedam sadzeniaki jadalne „Bryza”. 
Tel. 783 48 48 51.

•	 Sprzedam krowę cielną, pszenicę, 
pszenżyto i ziemniaki jadalne. Tel. 
091 39 18 307.

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 
17 334.

USŁUGi

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 �9 
�� 7��, 07�4 79 �� 70.

•	 Józef durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 �9 �� 969, 069� 
�1� ��1.

•	 dYwaNopraNie. 0604 �7� 14�.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
49� ��0.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
�7� 14�.

•	 pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 0604 �7� 14�.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 �7� 14�.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. zielona �. 
091 �9 �07 14.

•	 zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. �0� 60� 0�9

•	 KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 BrUk – liN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowog-
ard.pl.

•	 „dUr-daCH” – pokrycia i re-
monty dachów. Tel. 691 621 141, 
880 243 258.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 miX remoNTowo – BUdowla-
NY – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
607 921 703.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 71� ��9.

•	 „DACHY” pokrycia i remonty, papa, 
blacha, dachówka. Tel. 785 562 104.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika i 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. Tel. 
609 60� 6�1, 60� 16� 6��.

•	 Usługi remontowo – budowlane: 
regipsy, płytki, panele, malowanie, 
itp. Tel. �0� �61 7��.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•	 przywiozę piach, żwir, ziemię tel. 
660 497 �90. 

•	 Masaż i rehabilitacja u pacjenta w 
domu. Tel. 607 621 257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

•	 Usługi ogólnobudowlane, docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 661 390 406.

•	 Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575

•	 Videofilmowanie, na różne okazje, 
profesjonalnie. Tel. 600 653 124.

•	 Hydraulika, centralne ogrzewanie, 
awarie. Tel. 600 653 124.

•	 Usługi – roboty ziemne koparko – ła-
dowarką. Tel. 692 462 654.

•	 Docieplenia budynków 30 zł/ m kw, 
dekarstwo 35-40 zł/ m kw, polbruk 
25 zł/ m kw. Tel. 505 94 17 65.

•	 Sprzedaż: więźby dachowe, tarcica. 
Tel. 79 04 95 018.

•	 Usługi remontowe, docieplenie bu-
dynków, malowanie, szpachlowanie, 
regipsy, płytki, itp. Tel. 602 451 894, 
662 514 785.

•	 Sprzedam drewno opałowe z dowo-
zem. Tel. 889 354 058.

•	 Sprzedam drewno opałowe z dowo-
zem. Tel. 66 33 49 053.

•	 Malowanie, szpachlowanie, regipsy, 
wymiana instalacji. Tel. 506 603 565, 
511 231 102.

•	 pogotowie komputerowe. Tel. 
69� 041 �7�.

•	 wizaż, manicure, tipsy, analiza ko-
lorystyczna. Tel. 791 ��0 6��.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny ELIT zatrudni DJ. Tel. 
503 045 960.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 665 
324 710.

• Poszukujemy pracownika na sta-
nowisko: projektant selektor odzie-
ży. Wymagania: biegła znajomość 
języka ormiańskiego i rosyjskiego, 
pełna dyspozycyjność. Kontakt 
512 131 567.

• Podejmę pracę – sprzątanie miesz-
kań, biur lub do sprzedaży odzieży 
na terenie Nowogardu. Tel. 0608 
143 712.

• Zatrudnię recepcjonistkę – barman-
kę do hotelu. Tel. 602 474 266.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. 091 39 21 538, 605 856 538.

• zatrudnię konsultanta oriflame. 
Tel. 69� �76 �6�.

• Potrzebna opiekunka do dzieci. Tel. 
091 39 23 837 dzwonić do godz. 
19.00.

• Emerytka po 32 latach pracy, średnie 
wykształcenie, podejmie dodatkowe 
zatrudnienie.Tel. 091 39 25 445.

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 430 zł. 
Tel. 728 466 914.

• Sprzedam wózek głęboki TACO, uży-
wany, cena 400 zł do uzgodnienia. 
Tel. 665 324 710.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Regulujemy sprawy:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Załatwiamy renty strukturalne dla rolników
Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

plaNdeki pVC
PRODUKCJA I NAPRAWA
- plandeki samochodowe  
na naczepy i przyczepy
- różnego rodzaju namioty
- oraz inne

Tel. 091 39 20 131, 0601 373 129

USŁUGI 
TAPICERSKIE
Tel. 091 39 20 303

605 276 271

Firma Drewpol Sp. z o.o. 
o ugruntowanej pozycji rynkowej z siedzibą w Osinie, 
obecnie poszukuje osoby  na następujące stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNU
Wymagania:
•	Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane średnie, 
•	Minimum roczne doświadczenie na wskazanym stanowisku,
•	Uprawnienia na wózki widłowe,
•	Podstawy obsługi komputera,
•	Dyspozycyjność.

Oferujemy umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Oferty zawierające CV, oraz list motywacyjny prosimy kierować na 
adres:

Drewpol Sp. z o.o., Osina 27A, 72 – 221 Osina
Lub

m.go@drewpol.pl
Oferty prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Kupię płyty jumb lub płytkę chodni-
kową. Tel. 500 10 66 33.

• Owczarek niemiecki, roczny, czarno 
podpalany z rodowodem, bardzo 
czujny, mocna budowa oraz sucz-
ka 6 miesięcy sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam kamerę Sony DCR -DVD 
110E, na gwarancji, cena: 950 zł, 
tel:605 522 340.

• Sprzedam wieżę ONKYO: amplituner 
TX-SR504E, DVD DV-SP404E, 5 kolumn 
QUADRAL, cena 2900 zł, stan ideal-
ny, tel. 605 522 340.

• Sprzedam TV LG 21’, cena 350 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam aparat fotograficzny FU-
JIFILM S-Fine Pix 6500, etui, karty 
pamięci cena 970 zł, tel 605 522 340. 

• Sprzedam odtwarzacz MP3/radio, 
nowy, cena 110 zł, tel.  605 522 340.

• kupię maszynę do szycia overlock 
�,4,� nitkową. Tel. 601 441 76�.

• Kuchnię elektryczną używaną sprze-
dam. Tel. 091 39 20 737.

• podGrzewaCz wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 1�0, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są � łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 6�6 77�.

• pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewa-
nie, cena 900 zł oraz ogrzewanie 
i ciepła woda (dwufunkcyjne), 
cena 1�00 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
691 6�6 77�.

• elekTrYCzNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd ��0V, 
małe gabaryty, moc 1�-�1 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 1�0 zł. Tel. 0790 
�40 ��0.

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 4�0 zł na 
gwarancji. Tel. 0691 6�6 77�.

• BoJler – podgrzewaczwody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem gazo-
wym lub węglowym firmy Vaillant 
z Niemiec, typ ViH 1�0 lub 1�0 li-
trowy np. domek, � łazienki, cena 
��0 zł. Tel. 0691 6�6 77�.
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Burmistrz Nowogardu 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego 
działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w Gminie Nowogard w 2009 roku.
1. zadania przewidziane do realizacji w ramach organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w 

Gminie Nowogard: 
1)   prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży  w rożnych dyscyplinach, 
2)   organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży -  w tym  także branie udziału m.in. w 

zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym, 
3)   organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem 

obchodów 700-Lecia nadania praw miejskich Nowogardu, 
4)      rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, i młodzieży, 
5) upowszechnianie zdrowego stylu życia i podnoszenie stanu zdrowotności młodego,   pokolenia oraz pro-

pagowanie stylu życia wolnego od uzależnień,
 6)      zagospodarowanie młodym ludziom  wolnego czasu poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku,
  7) organizowanie imprez masowych o charakterze rekreacyjno-sportowym z udziałem mieszkańców Gminy, 
8) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 
9) organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych     od nauki, 
10) organizacja szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą, 
11)wspieranie działalności animatorów oraz organizatorów sportu, 
12) promowanie sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki młodzieżowej, 
13) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacja zadania publicznego, 
14) utrzymanie i obsługa obiektów sportowych, 
15) upowszechnianie sportu zorganizowanego w środowisku wiejskim.  
�. planowane wydatki na powyższe zadanie - �1 �00 złotych (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset zł.) 
�. do konkursu mogą przystąpić: 
a) Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalno-

ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pozn. zm.), 
b) Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowa-

dzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
4. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji zadań publicznych poprzez 

udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji w okresie od 18 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
�. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalo-

ne w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym. 
6. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polity-

ki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 
264, poz. 2207), 

7. wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w cią-
gu �0 dni od upływu terminu do składania ofert. 

�. oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
- spełnienia wymogów formalnych, 
- merytoryczna wartość ofert (celowość, zakres rzeczowy),
- doświadczanie w realizacji podobnych zadań,
- kwalifikacje kadry realizującej zadanie,
- koszty realizacji zdania w stosunku do wartości merytorycznej projektu,
-  zakres programowy oferty,
-  opis planowanych działań wraz z harmonogramem oraz opisanymi planowanymi rezultatami zadania,  
-  udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze źródeł in-

nych niż dotacje z Gminy Nowogard,
- zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu, 
- rangi projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy 

Nowogard, 
 - innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowi-

skach, 
 - zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość rea-

lizacji zadania, 
-  racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów, 
-  rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w okresie wcześ-

niejszym (o ile zadania były zlecane). 
 9. wymagane dokumenty: 
a) Wniosek wraz z załącznikami 1, 2,
b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z pozn. zm.), 
c) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby, 
d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego, 
e) umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania partnera/, 
f ) sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja 

dodatkowa/za ostatni rok. 
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty. 
10. Termin i tryb składania ofert: 
a) Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie �0 dni od daty publikacji 

ogłoszenia tj. do dnia 04.0�.�009 r.: 
 b) przygotowaną oferta wraz z załącznikami należy wpiąć w skoroszyt (teczkę) z europerforacją. Następnie 

włożyć do koperty na której muszą znajdować się następujące informacje: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. 
Wolności 1, 72-200 Nowogard  z dopiskiem „Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

oraz pieczęć organizacji
 b) Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 
 Uwagi: 
1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 
2) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgod-

ności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „Za zgodność z oryginałem” 
nie będą uwzględniane. 

3) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych 
formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z 
ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych. 

4) wymagany jest min. �0 % wkład własny (finansowy lub rzeczowy) 
5) Ewentualne wydatki na zakup sprzętu sportowego (np. piłek, przyrządów gimnastycznych) i remonty nie 

mogą przekroczyć łącznie 50% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.
6) Podmiot wskazany w pkt 3 może złożyć tylko jeden wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na reali-

zację w/w zadania publicznego.
7) w przypadku realizacji zadania publicznego z partnerem wymagany jest jego dokładny opis oraz 

przedsięwzięcie w którym będzie uczestniczył.
 Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 

pod numerem telefonu 091 39 26 293.
Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: www.

bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard 
dotyczącego działalności w zakresie 

prowadzenie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard. 
 1. do konkursu mogą przystąpić:
a) organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), 
 �. planowane wydatki na powyższe zadanie - 14.100 złotych (czternaście tyś. sto zł.) 
 3. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie realizacji zleconych zadań publicznych 

poprzez udzielenie dotacji.
 4. Zadanie publiczne może być realizowane w okresie od 01 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 

2009r. 
 �. zadania przewidziane do realizacji w zakresie prowadzenia opieki społecznej na tere-

nie Gminy Nowogard powinny obejmować: 
a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich, osieroconych, bezdomnych, zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym, chorych, uzależnionych 
c) Wspieranie programów edukacyjno – terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec 

osób niepełnosprawnych ruchowo, oraz z innymi zaburzeniami rozwoju, prowadzenie innowacyjnych 
zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

6. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zo-
staną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym. 

 7. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207), 

 �. wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowo-
gardu w ciągu �0 dni od upływu terminu do składania ofert. 

9. oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
- spełnienia wymogów formalnych, 
- merytoryczna wartość ofert (celowość, zakres rzeczowy)
- doświadczanie w realizacji podobnych zadań;
- kwalifikacje kadry realizującej zadanie;
- koszty realizacji zdania w stosunku do wartości merytorycznej projektu
-  zakres programowy oferty
-  opis planowanych działań wraz z harmonogramem oraz opisanymi planowanymi rezultatami 

zadania  
- udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze 

źródeł innych niż dotacje z Gminy Nowogard
- zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu, 
- rangi projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkań-

ców Gminy Nowogard, 
-  innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych 

środowiskach, 
- zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na moż-

liwość realizacji zadania, 
- racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów, 
- rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w 

okresie wcześniejszym (o ile zadania były zlecane), 
- merytorycznej jakości programu, w tym jego zasięg i przewidywaną skuteczność, 
- zgodność programu z regionalną lub lokalna polityką edukacyjną, 
 10. wymagane dokumenty: 
a) Wniosek wraz z załącznikami 1,2, 
b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 

ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.), 
c) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważ-

nione osoby, 
d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego 
 11. Termin i tryb składania ofert: 
a) Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty 

publikacji ogłoszenia tj. do dnia �9.04.�009 r. na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 
1, 72-200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem: „prowadzenie opieki społecznej”. 

b) Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 
 Uwagi: 
1) podmioty, które otrzymują dofinansowanie zobowiązane są dostarczyć do dnia podpi-

sania umowy zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.
2) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
3) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadcze-

niem o zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za 
zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane. 

4) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na nie-
właściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o do-
kładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych. 

5) Podmiot wskazany w pkt 3 może złożyć tylko jeden wniosek w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację w/w zadania publicznego. 

6) Wymagany jest min. 20% wkład własny (finansowy i rzeczowy).
7) Wydatki na zakup sprzętu (w tym materiałów biurowych) nie mogą przekroczyć  łącznie 30% 

kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.
�) w przypadku realizacji zadania publicznego z partnerem wymagany jest jego dokładny 

opis oraz przedsięwzięcie w którym będzie uczestniczył.
 Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w No-

wogardzie pod numerem telefonu 091 39 26 293 
Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogar-

dzie: www.bip.nowogard.pl 
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Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Ogłoszenie o przetargu 
Zarząd Powiatu Goleniowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na oddanie w najem na okres 3 lat następujący lokal użytkowy:
Oznaczenie nieruchomości, 

położenie, nr księgi 
wieczystej, obciążenia

Powierzchnia 
w m2

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza za 1 m²  
w stosunku miesięcznym

Wysokość 
wadium

Działka nr 146,  w obr. 3 m. 
Nowogard ul. Pl. Wolności 9,  
kw nr 15459 , bez obciążeń 3977

II piętro :
Lokal nr 213

pow. 12,02 m2

Oddanie w najem na okres 3 lat  
z przeznaczeniem na prowadze-

nie działalności gospodarczej

20,00 zł/m² plus podatek 
VAT 22% 24,00 zł

Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat za media.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2009 roku w gmachu  Starostwa  Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (I piętro pokój nr 125), o godz.: 1000 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu tożsamości oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych: 
numeru NIP, REGON, wypisów z rejestrów i stosownych pełnomocnictw.

Wadium  w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego – Bank Spółdzielczy w Goleniowie 15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 
w terminie do dnia 13 maja 2009 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w poczet czynszu za najem.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która wygrała przetarg.
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Goleniowie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy  

ul. Dworcowej 1 ( pokój nr 203) tel. 091 -418-05-12 wew.238.
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

20.04.br. godz. 16.00

P.P.H. REMBUD
ul. Wartcka 1 • Nowogard

SALON ŁAZIENEK 
PROMOCJA „WIOSENNA”

od 1 kwietnia do 30 czerwca
Weź udział w losowaniu nagród RTV i AGD

Promocja dotyczy całego asortymentu materiałów:
− glazury, terakoty, kleje
− meble łazienkowe
− armatura łazienkowa
− panele podłogowe, ścienne oraz inne mat.
Szczegóły promocji w salonie sprzedaży

Ponadto oferujemy tanie usługi transportowe do 5 ton

„Są takie święta raz do roku co budzą życie, budzą czas.
Wszystko rozkwita w słońca blasku
i w naszych sercach radość trwa”

Święta Wielkanocne  
w Przedszkolu nr 3

W  t a k  r a d o s ny m  n a s t ro ju 
2.04.2009r. w Przedszkolu Pub-
licznym nr 3 przebiegło świątecz-
ne przedstawienie pt. „Tradycje i 
zwyczaje Świąt Wielkanocnych”. 
Przedstawienie przygotowała grupa 
dzieci sześcioletnich. Dzieci aktywnie 
pomagały w przygotowaniu sceno-
grafii, piekły wielkanocne babki. W 
przygotowanie uroczystości włączyli 
się również rodzice, którzy przygo-
towali stroje i rekwizyty dla małych 
aktorów. Na przedstawienie zostały 
zaproszone dzieci z całego przedszko-
la wraz z rodzicami.

Starszaki z dużym zaangażowa-
niem odegrali swoje role. Atmosfera 

przedstawienia  wywołała wzrusze-
nie, dumę w oczach rodziców i zapro-
szonych gości. Występy dzieci zostały 
nagrodzone gromkimi brawami.

Celem takich spotkań jest kultywo-
wanie tradycji Świąt Wielkanocnych, 
odczuwanie nastroju świątecznego, 
wzmacnianie więzi rodzinnych po-
przez wspólne przeżywanie uroczy-
stości.

Nieodłączną tradycją naszego 
przedszkola są także świąteczne 
kiermasze, na których rodzice mogą 
zaopatrzyć się w wielkanocne ozdoby. 
Chętnych do zakupu nie brakuje.

Anna Wołosewicz    

reklama
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  14

Rozwiązania krzyżówki nr 13 – TRIDUUM 
PASCHALNE – nadesłali:

Natalia Chruściel, Teresa Powalska, Maria 
Gortat (Czermnica 12 i13), Urszula Skowron, 
Bogumiła Czupryńska, Magdalena Czupryńska, 
Józef Dobrowolski (Dabrowa), Krystyna Zawidz-
ka, Franciszek Palenica, Pelagia Feliksiak, Halina 
Stefańska, Henryk Rosa (Strzelewo), Bogumiła 

Urtnowska (Kulice), Krzysztof Kępa, Jerzy Sied-
lecki, Izabela Gorczyca, Adam Stefański.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu, 
- Magdalena Czypryńska z Nowogardu.
- Józef Dobrowolski z Dąbrowy.   

Gratulujemy! 

w iSToCie
W istocie, rzecz godna podziwu,
/Tu kilka wykrzykników-/
Że działa w jednaj „małej Europie”
Pożal się Boże aż tylu „wielkich polityków”.

prUderia adieU!
Jak donoszą mi osoby zaufane,
Nowe prawo małżeńskie
W Kopenhadze jest dyskutowane.
Pani z panią będzie mogła się pobierać, 
A Pan z panem.
W tym ostatnim stadle widzę
Już ekonomiczne skutki:
Na krawcowej się, co prawda,
Trochę zaoszczędzi,
Ale za to płynąć będzie,
W takim dwupanowym domu,
Wiele więcej wódki.
O tym wszystkim – jak na razie – 
Mówi się na uszko, 
Ale w sumie jest to wszystko 
Niesłychanie słodkież 
Jak tak dalej pójdzie, to kto wie,
Ślub może będziesz brał z papużką,
Z jakąś rybką /polecam welonki!/
Albo z ulubionym kotkiem.
Myśl to może trochę dziwna,
Choć wcale nie płocha,
Przecież się z tym winien wiązać człowiek,
Co najbardziej kocha.
W różnych rzeczach zresztą,
Ludzkość się kochała,
Różne sobie uczuciowe 
Narzucała pęta.
Jeden robił boga z Bucefała,
Drugi robi z żony wiceboga,
Czyli wiceprezydenta.
Miłość to uczucie głupie-
Jak przysłowiowe baje –
Rzecz w tym, że się głupszym
Jeszcze bardziej staje,
Tak coś mi się zdaje.
W końcu 
Idąc za wielkim uczuciowym głodem,
I zrywając z nie modrą pruderią,
Pan będzie brał ślub
Z ukochanym samochodem,
A pani, na przykład,
Z ulubioną biżuterią.   
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

przewóz oSóB - romaN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 �10 �91 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa liNia mikroBUSowa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 �9-�1-��7 lub 091 46-9�-�1�

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 �9�07�7, 091 �9 �7 �7� 
 tel.kom. 600 4�6 �64

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

NOWOGARD 16.04.2009.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiów, Filia NowoGard
1. Kierowca C E
2. Informatyk 1/8 etatu.
3. Pomocniczy pracownik terenów 
zielonych
4. Kosmetyczka
5. Sprzedawca
6. Sprzedawca okularów
7. Listonosz   
8. Geodeta
9. Laborant 
10.Projektant mody.

oFerTY praCY z reJoNU
1. Pracownik pomocniczy produkcji 
(Niemcy)
2. Robotnik w przemyśle spożywczym 
(Niemcy)

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 16�

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTro        tel. �0� 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.��(FP), �.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.4�(FP), 7.4�(FP), 9.��(L1P), 10.4�(L3), 1�.�0(L1), 1�.��(L1), 
16.��(L1P), 1�.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. �0�0�6999, 091�9�69��, po godz. 18.00 - �01 140 0��

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

przewóz oSóB • m.Fedeńczak • kom. 606 14� ���
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele

akUmUlaTorY
ul. Boh. warszawy 10� • NowoGard

www.autopart.pl
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Pomorzanin wiceliderem
Po meczu w Radowie Małym Pomorzanin powrócił do Nowogardu z 

kompletem punktów wygrywając z Radowią, która od jakiegoś czasu nie 
potrafi zdobyć żadnego punktu na własnym terenie.

Już od pierwszych minut była widoczna dominacja naszego zespołu.
Pierwsza bramka padła już  po 10 minutach, a zdobył ją pięknym strzałem 

z „główki”  Łukasz Nosek. Parę minut później bramkę dla Pomorzanina 
zdobywa K. Miklas po podaniu  Noska i jest 0:2. Kolejna groźna akcja dla 
„Pomorka”  - Soska wrzuca piłkę w pole karne, obrońca z Radowa wybija ją 
wprost pod nogi Stefańskiego, a ten bez zastanowienia strzela na bramkę i 
zdobywa 3 gola dla zespołu. 

Druga połowa spotkania była już spokojniejsza. Gra bardziej opierała się na 
kontratakach i obronie bramki Krupskiego dla którego ten mecz był bardzo 
ważny, ponieważ Mateusz jest wychowankiem Radowii.

W sobotę 18 zapraszamy na mecz z Wichrem Brojce.
Tabela: 
1. Korona Stuchowo  18  38  42-25,
2. Pomorzanin Nowogard  18  38  42-12,
3. Ehrle Polska Dobra Szczecińska  18  34  46-24,
4. Flota II Świnoujście  18  33  49-32,
5. KP Chemik II Police  18  31  34-22,
6. Masovia Maszewo  18  29  45-33,
7. Pogoń II Szczecin  18  29  46-30,
8. Ina Ińsko  18  27  39-30,
9. Wicher Brojce  18  27  34-29,
10. Promień Mosty  18  25  34-43,
11. Dąbrovia Stara Dąbrowa  18  24  31-30,
12. Mewa Resko  18  20  13-17,
13. Fagus Kołbacz  18  19  21-34,
14. Światowid Łobez  18  18  31-39,
15. Radowia Radowo Małe  18  10  16-75,
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo  18    3  16-64

Karolina Kubicka

Nowogardzkie kolarstwo

Sukcesy przysłoniły potrzeby
wszystkich szkolnych kolegów i zajął 
II miejsce. Posacki mówi – to pierwszy 
wielki sukces w tym roku i niestety 
ostatni!

Magierecki zmieni barwy klubowe 
– w trosce o jego rozwój zostaje na 
ten sezon wypożyczony do klubu 
Elektrobud Bogo Szczecin. Akurat tam 
jest trzech bardzo silnych zawodników 
– Mateusz jak ulał pasuje do czwórki, 
by powalczyć w drużynie. U nas nie ma 
szans, bo nie ma pieniędzy na rower 
jaki on musi mieć do dyspozycji.

W naszych „Chrabąszczach” pozo-
staje aktualnie trzech bardzo dobrych 
juniorów młodszych (Antczak, Patryk 
Komisarek i Kolasiński). Od nich zale-
żeć będą ewentualne sukcesy klubu.

Szczególny nacisk trener kładzie 
na starty w Pucharze Polski. Wyjazd 
na zawody to koszt nie mniej niż 80 
złotych za tzw. osobodobę. Gdy na 
trzy dni wyjedzie 5 kolarzy (jest dwóch 
dobrych młodzików (Baranowski i 
Mańkowski) to łatwo policzyć, że to 

wydatek 1 200 zł. Ile wyścigów można 
zaliczyć? 

Nieprzychylność wobec kolarzy 
bierze się też z niezrozumiałego 
dla działaczy rozumowania – klub 
„Chrabąszcze” to LUKS, czyli Lu-
dowy Uczniowski Klub Sportowy, a 
skoro Uczniowski to niech rodzice 
finansują kariery swoich dzieci. Nikt 
nie bierze pod uwagę faktu, ze nie 
wszystkich rodziców stać na zakup 
roweru wyczynowego nie mówiąc o 
innych kosztach. Paradoksalnie sport 
to trudna, wymagająca wiele wysiłku i 
poświęceń, wręcz samozaparcia dyscy-
plina sportowa. Dla niezamożnych jest 
szansą na rozwój, dla zamożniejszych 
zbyt trudna – wolą komputer. W tej 
sytuacji powinniśmy pomagać tym, 
którzy chcą i potrafią jeździć – talent 
to w 90% praca i siła woli!

Do tematu będziemy wracać. Proszę 
także o opinie tych, którzy cenią no-
wogardzkie tradycje kolarskie.

Lesław M. Marek

Już niebawem o nowogardzkim 
kolarstwie będziemy mówić w czasie 
przeszłym.

Przyzwyczajeni do sukcesów zapo-
mnieliśmy o potrzebach. Zapomnieli 
włodarze miasta, kibice i Ci, którzy 
mogliby pomóc jako sponsorzy. Z 
dumą mówimy o osiągnięciach tych z 
lat odległego PRL i tych z lat ostatnich. 
Pora postawić dramatyczne pytania 
– dlaczego Zugaj powiesił kolarskie 
buty na kołku? Dlaczego Wojciech 
Ziółkowski po zdobyciu czterech tytu-
łów Mistrza Polski porzuca kolarstwo? 
Gdzie jest Kurkowski zdobywca Op-
timusa? Co dzieje się z Urtnowskim? 

Czy stać nas na marnowanie takich 
talentów?

Artur Komisarek po zdobyciu ty-
tułów mistrzowskich szuka szczęścia 
w Grudziądzu, bo u nas nie może 
liczyć nawet na wyczynowy rower 
nie mówiąc o jakiś gratyfikacjach 
finansowych pozwalających myśleć 
tylko o kolarstwie. Aktualnie mamy 
wybitnego juniora Mateusza Magiere-
ckiego, którego znowu przekazujemy 
innym, zamożniejszym, bo u nas nie 
ma szans rozwoju.

Nikt nie wnikał w szczegóły, nie 
słuchał rzeczowych argumentów 
trenera Ryszarda Posackiego ani 
działacza, członka władz kolarstwa 
zachodniopomorskiego Henryka 
Sawickiego. Odbywało się to zawsze 
na tej samej zasadzie – dostają tyle ile 
dostają – widocznie im to starcza, bo 
są sukcesy…

Czy ktoś pytał ile kosztuje rower i 
jak jest „załatwiany”? Celowo piszę 
„załatwiany” bo nie kupowany! Jest w 
nazwie klubu „Panorama” Warszawa 

- to właśnie stamtąd dzięki  Zbignie-
wowi Szczepkowskiemu można było 
pozyskać ubiory (DHL AUTOR), ro-
wery i części rowerowe. To za przejście 
zawodnika do innego klubu coś można 
utargować – mówi  Ryszard Posacki. 
Każdy wyjazd to szukanie sponsora 
– ktoś użyczy samochodu, ktoś inny 
kupi paliwo, ktoś inny zasponsoruje 
odżywki, psycholog bezpłatnie zmo-
tywuje do walki…

Pieniądze otrzymane z Gminy nie 
starczają na wyjazdy. Aby uzyskiwać 
wysokie miejsca w klasyfikacji Za-
chodniopomorskiej Ligi Szosowej i 
Ligi Torowej trzeba brać udział we 

wszystkich zawodach tej rangi i punk-
tować –  gdy nie jedziemy to nawet po 
wygraniu kilku wyścigów punktów jest 
mało i nie możemy liczyć na wysokie 
miejsca w punktacji i wsparcie ze 
strony PZKol. Jeszcze dramatyczniej 
jest w Pucharze Polski. Wyjazdy są 
kosztowne bo wyścigi odbywają się 
w odległych rejonach kraju. Nie ma 
startów, nie ma punktów, nie liczymy 
się w kraju….

Pamiętam rozmowę z trenerem 
Posackim pod koniec marca. Mówił z 
przejęciem i poważną obawą – pienię-
dzy nie mam (jeszcze nie podzielono), 
a chłopcy już są w rejonie Jeleniej 
Góry na obozie. Jeżdżą tam co roku i 
co roku startują w inauguracji sezonu 
kolarskiego w Polsce – Sezon otwierają 
wyścigi w Dzierżoniowie i Sobótce.

W tym roku na te zawody przyje-
chało ponad 800 zawodników z całego 
kraju. 

Mateusz Magierecki (uczeń Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego, tegorocz-
ny maturzysta) zdeklasował wprost 

Mateusz Magierecki na drugim miejscu podium w Ogólnopolskim Kryterium 
Ulicznym w Dzierżoniowie  inaugurującym sezon kolarski w Polsce. Trener 
Posacki mówi – to pierwszy wielki sukces w tym roku i niestety ostatni!

Olimpia u siebie
Już 18.04.2009 (sobota)  o godzinie 14.00 na boisku  w Wierzbięcinie, lider 

B-klasy Olimpia Nowogard będzie podejmowała Orły Kliniska. Zespół gości 
zajmuje 6 lokatę z dorobkiem zaledwie 7 punktów. Liderująca grupie Olimpia 
zdobyła 21 pkt.

Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej.
Karolina Kubicka
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

20 kwietnia 2009 r. godz. 16.30
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Czytaj s. 3

Turystyczna perełka naszego 
miasta stała się przystankiem dla 
wandali. Za kilka dni władze mia-
sta podpiszą umowę z dzierżawcą 
ośrodka wypoczynkowego. 

Wystarczy wybrać się na plażę, by 
zobaczyć jak niszczeje jej wyposaże-
nie i ile już zdewastowano. Miejsce, 

w którym znajdował się bar zarosło 
trawą. W pobliżu toalet usypano 
kupki z gruzu i śmieci. Na odpady, 
szkło, puste butelki można natknąć 
się zresztą wszędzie. Małe molo 
sprawia wrażenie jakby zaraz miało 
się zawalić. Zepsute schody na nie-
czynną, uszkodzoną ślizgawkę nie są 

Plaża,  dzika  plaża…
zabezpieczone. Młodzież ze swobo-
dą wchodzi na górę i biega po niej. 
Z placu zabaw zostały tyko resztki. 
Znikło ogrodzenie zabezpieczające 
pomieszczenie Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, do 
którego w ostatnim czasie włamali 
się nieznani sprawcy. Przy domkach 
każdego wieczoru trwają balangi 
młodzieży. 

Mieszkańcy Promenady skarżą 
się, że przez hałas imprezującej mło-
dzieży nie mogą zasnąć. Nie poma-
gają nawet interwencje policji. 

- W pobliżu domków młodzież zro-
biła sobie miejsce do głośnych zabaw. 
Krzyki, piski, śpiew, a nawet palenie 
starych kanap – mówi mieszkaniec 
Promenady.

Plaża nie ma właściciela już od 
roku. Wtedy miasto wypowiedziało 
umowę ówczesnemu dzierżawcy. 

- Problemy plaży są nam dobrze 
znane. Wynajęliśmy firmę ochro-
niarską odpowiedzialną za jej stan i 
bezpieczeństwo. Niestety niewiele to 

daje – mówi Tadeusz Fiejdasz, dy-
rektor miejskiego Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska.

Problemy z plażą zmierzają jed-
nak ku końcowi. W poprzedni pią-
tek otwarto dwie oferty, które były 
odpowiedzią na przetarg.

- Jedna została złożona po terminie, 
więc odpadła z przyczyn formalnych. 
Druga jest badana i jeżeli urzędnicy 
nie znajdą w niej uchybień to w ciągu 
kilku dni podpiszę umowę z nowym 
dzierżawcą – informuje burmistrz 
Kazimierz Ziemba.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że potencjalnym dzierżawcą zosta-
nie osoba związana z Nowogardem 
poprzez sport. Umowa o dzierżawie 
ośrodka rekreacyjnego (terenu, na 
którym stoją domki wypoczynko-
we) obowiązywać będzie przez 10 
lat. Plaża natomiast ma pozostać 
miejska. Wejście na kąpielisko bę-
dzie darmowe.

marcin Nieradka 

Nowogard 
bez herbu?
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Z życia parafii pw. WNMP
- Od poniedziałku, 20 kwietnia, aż do końca maja po każdej mszy świętej 

wieczornej w dni powszednie i mszach świętych niedzielnych, przed błogo-
sławieństwem śpiewać będziemy Suplikacje i odmawiać dziesiątkę różańca w 
intencji prowadzonych bardzo trudnych rozmów i starań mających na celu 
uratowanie  szeroko rozumianego przemysłu stoczniowego w naszym regionie. 
Takie jest zarządzenie Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.

- W sobotę, 9 maja w Bazylice Katedralnej w Szczecinie podczas mszy 
świętej, która rozpocznie się o godz. 10.00 ks.abp. Andrzej Dzięga  udzieli 
święceń kapłańskich  diakonom naszej Archidiecezji. Wśród nich będzie 
diakon z naszej parafii Łukasz Wdowczyk. Na te święcenia organizujemy 
wyjazd. Neoprezbiter Łukasz odprawi mszę świętą promicyjną w naszym 
kościele, w niedzielę 10 maja, o godzinie 13.00 (nie będzie wówczas mszy o 
godz. 12.30).

Uwaga – Pielgrzymka!
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana organizuje pielgrzymkę 

– trasą objazdową Licheń – Częstochowa – Oświęcim – Wadowice – Kalwaria 
Zebrzydowska – Kraków – Łagiewniki.

Koszt wyjazdu -  250 złotych plus opłaty za noclegi.
Wyjazd 28 maja o godz. 23.30, planowany powrót 31 maja.
Informacje dodatkowe pod nr. telefonu:
0 91 39 20 284, lub  komórkowy: 0 606 347 899
oraz w czwartki w świetlicy ZBK przy ul. 700-lecia 14 w godz. 16-18.

Barbara Gontarska

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

 DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
 
Środa 22.04.2009         9:00- 15:00
Czwartek 23.04.2009   9:00 – 15:00
Piątek 24.04.2009        9:00 – 15:00 
 Dla podopiecznych OPS z miasta i terenów wiejskich. 
Zapraszam do siedziby przy 700-Lecia 14. w podwórzu ZBK  z aktualnym 

skierowaniem z OPS, wpisaną  ilością osób w rodzinie i dokumentem toż-
samości.

 Pastor
Cezary Komisarz

Passat w rowie
W niedzielę, 19 kwietnia na krajowej szóstce kierowca volkswagena 

passata z niewiadomych przyczyn zjechał do rowu. Jadący samochodem 
14-latek został śmigłowcem przetransportowany do szpitala.

 Do zdarzenia doszło około godziny 15.00 na odcinku drogi między Ol-
chowem a Kikorzami. Jadący passatem kierowca z niewiadomych przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas ruchu po czym wylądował w rowie. Podróżujący 
samochodem 14-latek doznał urazu klatki piersiowej i śmigłowcem został 
przetransportowany do szpitala.

Okoliczności zdarzenia bada policja.
Foto. Piotr Wierzbicki

9 kwietnia godz.12.00 Nowo-
gard

Zgłoszono wyłudzenie od starszej 
osoby doładowania konta telefonu 
komórkowego w sieci „Orange” na 
kwotę 500 zł. Nieznany mężczyzna 
podał się za kuzyna i poprosił o 
zakupienie karty doładowującej i 
wysłanie numeru. Pierwsza próba 
dokonania wyłudzenia miała miejsce 
niedawno, kiedy to kobieta zakupiła 
karty różnych sieci, o wartości 1500 
zł. Nie wysłała jednak kodów dołado-
wujących. Policja ostrzega: „Wygląda 
to mniej więcej tak, że ktoś dzwoni, 
wyciąga dane. Pyta się, nie wiesz kto 
mówi? A, wnuczek? Tak, to ja. Mam 
prośbę. Kup mi kartę i wyślij numer 
doładowujący. Wieczorem oddam ci 
pieniądze. 

Takie „doładowania” są w kilka 
minut sprzedawane na aukcjach 
internetowych. Np. kartę wartą 50 zł 
wyłudzający sprzedaje za 30 zł. 

9 kwietnia Nowogard pl. Szarych 
Szeregów

Włamano się do mieszkania, skąd 
skradziono 0,7 litra wódki Bols oraz 
sztangę papierosów o wartości 150 
zł.

10 kwietnia godz. 9.00 Nowogard 
Wyszyńskiego

Podczas kontroli zatrzymano Ry-
szarda R., kierującego VW Golf,  
który miał aktywny zakaz sądowy 
kierowania pojazdami mechanicz-
nymi

10  kwietnia godz. 17.40 Nowo-
gard Żeromskiego

NN mężczyzna poinformował, że 
nietrzeźwy ojciec zajmuje się trójką 
małych dzieci. Policja stwierdziła, że 
miał prawie 2 promile alkoholu we 
krwi. Dzieci przekazano matce, która 
była w tym czasie w pracy. Sprawą 
zajmie się sąd rodzinny. 

10 kwietnia godz. 11.00 Nowo-
gard Warszawska

Kradzież wózka dziecięcego o war-
tości 500 zł z klatki schodowej.

11 kwietnia (sobota):
- godz. 10.50 - Kradzież w su-

permarkecie Lidl. Sprawca ukarany 
mandatem

- godz. 14.40 – Włamanie do piwni-
cy przy ul. Warszawskiej. Skradziono 
narzędzia elektryczne, glazurę, tera-
kotę i sprzęt budowlany. Wszystko o 
wartości 3250 zł.

12 kwietnia (niedziela):
- godz. 11 – W Świerczewie zatrzy-

mano kierowcę samochodu Audi, 
który poruszał się z dużą prędkością. 
Kontrola wykazała brak dokumentów 
i OC. Samochód odholowano.

- godz. 23.50 – W restauracji 
„Przystań” doszło do kradzieży 
portfela z zawartością 70 z i dowodu 
osobistego. 

13 kwietnia (poniedziałek)
- godz. 1.05 – Skradziono samo-

chód (czarny Golf 5)zaparkowany 
pod dyskoteką „Przystań”. 

- godz. 19.45 – W okolicach Woj-
cieszyna zatrzymano nietrzeźwego 
kierowcę skutera. Kontrola wyka-
zała 2,04 promila w wydychanym 
powietrzu.

14 kwietnia (wtorek)
- godz. 14.50 - Kradzież wódki w 

Biedronce. Sprawca ukarany man-
datem. 

15 kwietnia (środa)
- godz. 6.35 - Włamanie do piw-

nicy przy ul. Bohaterów Warszawy. 
Kradzież czterech rowerów, sprzętu 
wędkarskiego, dekodera telewizyj-
nego i kosiarki. 

- godz. 15.00 – Kradzież wódki w 
supermarkecie Lidl. Sprawca ukarany 
200 złotowym mandatem. 

- godz. 17 – Włamanie do piwnicy 
na os. Gryfitów. Skradziono hulajno-
gę elektryczną o wartości 600 zł.

18 kwietnia (sobota)
- godz. 8.30 – Włamanie do garażu 

przy ul. Gen. Bema. Skradziono 30 l 
oleju o wartości 1010 zł.

- godz. 9. – Kradzież drzewek owo-
cowych z ogrodów działkowych przy 
ul. 15 Lutego.  

Odszedł komendant 
Komendant nowogardzkiego Komisariatu Policji podinsp. Stanisław 

Saniuk w miniony piątek zakończył pracę.
Powodem jest przejście na emeryturę. Obowiązki komendanta przejął 

dotychczasowy zastępca Leszek Nowak. Następcę komendanta Saniuka po-
winniśmy poznać w ciągu najbliższych tygodni. 

man
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Termin i miejsce szkolenia:  Nowogard 19-21.05.2009
Szczegó³owe informacje: tel. 091 489 20 50, E-mail: szkolenia@spnt.pl , www.spnt.pl

Cz³owiek - najlepsza inwestycja

Nowogard bez herbu?
Po 700-latach istnienia miasta, nikt oficjalnie nie zarejestrował jego 

herbu. 
Większość polskich miast rejestruje swe herby w Komisji Heraldycznej przy 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ich władze robią to, by 
nikt bez ich zgody nie mógł wykorzystywać herbu. Istnienie samej komisji 
ma na celu zunifikowanie wszystkich polskich herbów. Włodarze Nowogardu 
chcieli zarejestrować herb naszego miasta kilka lat temu. Po kilku miesiącach 
starań jednak zrezygnowały. 

projekty, a później sama je odrzuca. 
Jej członkowie potrafią się niekiedy 
przyczepić do najmniejszych szczegó-
łów. To utrudnia pracę i sprawia, że 
staje się bardziej kosztowna. Zdarzało 
się, że odrzucano prace najlepszych 
heraldyków – twierdzi heraldyk, który 
z uwagi na krytykę komisji pragnie 
zachować anonimowość. 

Opracowanie zmian herbu kosztuje 
średnio sześć tys. zł. 

- To nieopłacalna praca. Każdy 
element herbu wymaga wielu opraco-
wań historycznych. Komisja potrafi 
czepiać się do szczegółów, władze 
gmin dostają szału a my razem z nimi. 
Zmiany wymagają wiele cierpliwości. 

Nie zdarzyło się by jakikolwiek projekt 
przeszedł bez poprawki.

Teraz nasz herb może być wyko-
rzystywany do różnych celów bez 
zgody miasta.

- Niczego się nie obawiam. Im więk-
sza skala wykorzystywania herbu, tym 
większa promocja dla miasta – uważa 
Marek Krzywania.

Próbowaliśmy skontaktować się, 
choć z jednym członkiem Komisji 
Heraldycznej. W swej siedzibie są 
jednak rzadko obecni. W poprzedni 
piątek, mimo obrad nikt nie odebrał 
telefonu. 

Marcin Nieradka

- Wysłaliśmy nasz herb do komisji. 
Ta jednak go odesłała. W jej wersji 
było tyle zmian, że herb stał się niepo-
dobny do dzisiejszego – mówi Marek 
Krzywania, przewodniczący Rady 
Miejskiej Nowogardu. 

Według zaleceń komisji z herbu 
miało zniknąć jedenaście lilijek, 
mury obronne stały się niższe, a gryf 
rodu Ebersteinów (historycznych 
właścicieli miasta) srebrny. By herb 
mógł zostać zarejestrowany zmia-
nie musiała ulec także jego tarcza. 
Według komisji kształtem powinna 
przypominać tarczę warszawską. 

- Stwierdziliśmy, że po takich zmia-
nach nasz herb straci na wartości i 
utraci to, co najpiękniejsze. Zrezygno-
waliśmy z rejestrowania go w MSWiA 
– twierdzi Krzywania.

Przewodniczący zwraca także 
uwagę na kosztowność opracowania 
zmian i problem w osiągnięciu poro-
zumienia z komisją. 

- Znam wiele przypadków, w któ-
rych komisja wstępnie akceptowała 
projekty po zmianach, a później je 
odrzucała. Wszystko trwało bardzo 
długo i było kosztowne – mówi.

Z opinią Krzywani zgadza się je-
den z najbardziej znanych w naszym 
kraju heraldyków, który posiada 
biuro zajmujące się opracowywaniem 
herbów. 

- Jestem za tym, by komisja zajmo-
wała się unifikacją herbów. W Polsce 
mamy bowiem wiele nieudanych 
przypadków. Problem zaczyna się 
wtedy, gdy komisja najpierw akceptuje 
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Serdeczne podziękowania 
księdzu Piotrowi 

Gronostajowi 
za pełne wzruszeń słowa 

w ostatniej drodze 

śp. Katarzyny 
Sachryń  

oraz księdzu kapelanowi 
Jackowi Czekańskiemu 

i ministrantom 
składa 

rodzina

Wszystkim przyjaciołom, 
sąsiadom i znajomym, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Katarzyny 
Sachryń 

serdeczne 
podziękowania 
składa pogrążona 
w smutku rodzina

PodziękowaNia PodziękowaNia

Uwaga konkurs!
Stowarzyszenie Forum Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Nowogardz-
kiej ogłasza konkurs na zaprojekto-
wanie loga/znaku  kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej pod hasłem 
„Nasza firma – wspólną szansą”. 
Głównym celem kampanii będzie 
zbudowanie patriotyzmu konsumen-
ckiego wśród mieszkańców gminy 
Nowogard, promocja podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych i 
działających na jej terenie oraz wspie-
ranie gminnej gospodarki i lokalnego 
rynku pracy (szczegółowe informacje 
o kampanii zostaną podane w póź-
niejszym terminie). 

Prace konkursowe mogą być wy-
konane dowolną techniką plastyczną 
(rysunek, grafika komputerowa, itd.). 
Format prac - maksymalnie A4. 
Głównym tematem pracy jest miasto 
Nowogard. Uczestnikami konkursu 
mogą być zarówno dzieci jak i do-
rośli (bez ograniczeń wiekowych). 
Jedna osoba może przesłać kilka 
prac. Każda nadesłana praca powinna 

zawierać imię i nazwisko autora, wiek 
oraz dokładny adres i nr telefonu 
kontaktowego. Prace przyjmowane 
są w sklepie Biurex przy ul. 700-lecia 
w Nowogardzie (przy przejeździe 
kolejowym). 

Konkurs potrwa do 31 maja 2009 
roku. O jego wyniku organizatorzy 
poinformują na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego. Autor loga, które 
zdaniem organizatorów konkursu, 
najbardziej trafnie odda ideę i cele 
kampanii, otrzyma nagrodę pienięż-
ną w kwocie 500 zł oraz torbę pełną 
niespodzianek. Fundatorami nagród 
są lokalni przedsiębiorcy zrzeszeni w 
Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Go-
spodarczego Ziemi Nowogardzkiej. 

Ewentualne pytania w sprawie 
konkursu proszę kierować na adres e-
mail: nowogard.forum@gmail.com. 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Forum Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Nowogardz-
kiej

Nowe chodniki 
wzdłuż ul. Leśnej

W piątek 17 kwietnia 2009 r., Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba dokonał 
odbioru prac związanych z przebudową chodnika na ul. Leśnej w Nowogardzie. 
Nowy chodnik, na odcinku ulicy o długości 405,80 m wraz z dojściami do 
budynków mieszkalnych od nr 1 do nr 6, został wykonany z kostki brukowej 
betonowej typu POLBRUK o grubości 6,0 cm, kostki koloru szarego z ele-
mentami dekoracyjnymi w postaci rombów z kostki czerwonej. Wymieniono 
wszystkie zniszczone obrzeża trawnikowe na nowe i ustawiono obrzeża na 
przedłużeniu chodnika. Wykonano nowy krawężnik drogowy przy krawędzi 
jezdni oraz podniesiono poziom chodników na dojściach do budynków. 
     Prace wykonała firma P.P.U.H. „Szach” z Goleniowa, a jej koszt (wraz z 
dokumentacją i nadzorem) wyniósł 160 764,07 zł.

Opr. LMM, 
foto Andrzej Sawicki

Przebudowa 
ulicy Bema

W piątek 17 kwietnia 2009 r., Bur-
mistrz Nowogardu Kazimierz Ziem-
ba przekazał wykonawcy robót teren 
budowy przy ul. Generała Bema w 
Nowogardzie. Przebudowa ulicy i jej 
elementów polegała będzie na uregu-
lowaniu krawędzi jezdni, ustawieniu 
krawężników i obrzeży, wykonaniu 
podbudowy, wyrównaniu profilu 
masą z betonu asfaltowego i ułoże-
niu na całej szerokości jezdni war-
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
Zostaną zastosowane elementy uspo-
kojenia ruchu w postaci wynie-
sionych powierzchni skrzyżowań. 
Wyniesienia na skrzyżowaniach będą 
wyróżniać się kolorystyką i będą po-
łączone z przejściami dla pieszych. 
Przy wprowadzaniu elementów 
uspokojenia ruchu w postaci wynie-
sionych powierzchni uwzględniono 
elementy odwodnienia – zaprojek-
towano dodatkowe wpusty uliczne. 
Po stronie lewej ulicy zaprojektowany 
został nowy chodnik dla pieszych. 
Na istniejącym chodniku po stronie 
prawej zaprojektowano wykonanie 
jego remontu poprzez kompleksową 

wymianę prefabrykatów betonowych. 
Po stronie prawej zaprojektowano 
przy jezdni parkingi o łącznej liczbie 
132 stanowisk postojowych. Dodat-
kowo przy kościele zaprojektowano 
oddzielony od jezdni parking po-
siadający 31 stanowisk postojowych 
z placem do zawracania i drogą 
dojazdową. Chodniki dla pieszych, 
parkingi, drogę dojazdową i mane-
wrową, zjazdy do posesji, zatoki auto-
busowe zaprojektowano o nawierzch-
ni z kostki brukowej betonowej. 
Wykonawcą robót wyłonionym w 
przetargu nieograniczonym jest PRD 
POL DRÓG NOWOGARD S.A. 
Koszt zadania (wraz z dokumentacją 
i nadzorem) wyniesie 2.049.930,42 zł. 
Projekt dofinansowany z budżetu 
państwa w ramach Programu Wie-
loletniego pod nazwą: „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 - 2011” w 50%, pozostałe koszty 
poniosą 25% Starostwo Powiatowe i 
25% Gmina Nowogard.

opr.red. LMM
foto Andrzej Sawicki
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Turniej Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym w Nowogardzie!

Szkoła Podstawowa z Orzechowa i 
Gimnazjum nr 1 z Nowogardu zwy-
ciężyło w powiatowych eliminacjach 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym.

Eliminacje XXXII Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego odbyły się w miasteczku 
drogowym na placu Szarych Szere-
gów w Nowogardzie.

Wystartowało łącznie 31 drużyn  re-
prezentujących szkoły i gimnazja z 
terenu całego powiatu goleniowskie-
go. W młodszej kategorii wiekowej 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa z 
Orzechowa przed Szkołą z Klinisk 
i Szkołą Podstawową nr 2 w Gole-
niowie. Indywidualnie największą 
wiedzą z zakresu ruchu drogowego 
i najlepszą techniką jazdy rowerem 
wykazał się reprezentant zwycięskiej 
szkoły Cezary Pluta.

Wśród gimnazjów bezkonkuren-
cyjne okazało się Gimnazjum nr 1 z 
Nowogardu, które zwyciężyło przed 
Gimnazjum nr 1 z Goleniowa i Gim-
nazjum z Maszewa. Indywidualnie 
najlepszy był Jakub Jurzykowski z 
Gimnazjum nr 3 z Nowogardu, który 
podobnie jak zwycięzca w kategorii 
podstawówek otrzymał w nagrodę 
rower.

Zwycięskie zespoły będą repre-
zentować nasz powiat w zawodach 
wojewódzkich.

Organizatorem zawodów była 
Komenda Powiatowa Policji w Go-
leniowie przy dużym udziale Stowa-
rzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa 
powiatu goleniowskiego, Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie, Urząd 
Gminy w Nowogardzie, a także na-
uczyciele nowogardzkich szkół.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów

Dobrzy politycy
Prezentujemy Państwu najnowszy ranking polityków. Dzisiaj pokażemy 

także polityków wojewódzkich i powiatowych.
Komentarza nie będzie – Czytelnicy doskonale wiedzą, że jest to raczej 

ranking lubianych lub nie lubianych, a niekoniecznie dobrych polityków. 
Zwróćcie Państwo uwagę na trzy fakty:

- w dziesiątce cenionych w województwie jest Marek Słomski, który prze-
cież nie jest ani posłem, ani radnym Sejmiku. Aktywność polityczna pro-
centuje!

- fakt drugi to bardzo niskie notowania polityków Platformy Obywatel-
skiej, a jest to formacja rządząca w kraju, województwie i powiecie. O noto-
waniach w Nowogardzie zamilczę…

- i wreszcie fakt trzeci – przy tak niskich ocenach w sondażach wybor-
czych Platforma otrzymuje poparcie ponad 50%! Kogo ankieterzy pytają?

Mimo wszystko życzę miłej lektury – mam nadzieję, że nawet radni z dol-
nych rejonów tabelki nie załamią się, a raczej popracują nad odzyskaniem 
zaufania.

LMM

Czołowa dziesiątka polityków województwa zachodniopomorskiego:
1 Kotlęga Jerzy Waldemar - 3.23
2.Hoc Czesław - 2.98
3.Preiss Sławomir Piotr - 2.97
4.Masłowska Mirosława Jolanta - 2.75
5.Brudziński Joachim Stanisław - 2.70
6.Goliński Marian Tomasz - 2.69
7.Zydorowicz Marcin - 2.66
8.Obrycki Norbert Piotr - 2.65
9.Zaremba Krzysztof Piotr - 2.64
10.Słomski Marek - 2.64

Najwyżej oceniani w powiecie goleniowskim:
1 - 3.69 - Włodarczyk Wojciech 
2 -3.69 - Lembas Kazimierz Ignacy 
3 - 3.65 - Korkosz Józef Dariusz 
4 - 3.17 - Fedeńczak Adam 
5 - 3.09 - Heland Zygmunt 
6 - 2.97 - Siwek Czesław 
7 - 2.96 - Bednarz Józef 
8 - 2.94 - Kołodziejek Marek Jan 
9 - 2.56 - Torzewski Rafał Ryszard 
10 - 2.54 - Domaradzka Danuta Elżbieta 

Ranking radnych RM Nowogard
1 Laskowski Mieczysław - 3.52 
2. Kucal Sławomir Tomasz - 3.41 
3. Krzywania Marek - 3.41 
4. Bociarski Michał Jan - 3.39 
5. Paśko Rafał Marcin - 3.38 
6. Czapla Robert Antoni - 3.38 
7. Ziemba Kazimierz - 3.37 
8. Jurek Lech Józef - 3.33 
9. Kazuba Stanisław Ignacy - 3.32 
10. Augustynek Robert Bogusław -  3.30 
11. Bielida Antoni - 3.30 
12. Kubicki Jerzy - 3.30 
13. Szkołuda Anna -  3.14 
14. Fedeńczak Jan -  2.95 
15. Wysoszyńska Krystyna -  2.86 
16. Mularczyk Jan - 2.08 
17. Kaczmarski Jerzy Lucjan - 1.90 
18. Szafran Tomasz - 1.49 
19. Szpilkowski Rafał Marek - 1.44 
20. Wasiak Andrzej - 1.41 
21. Kosiński Krzysztof Leszek - 1.41 
22. Kłosowska Krystyna Bożena  - 1.32 
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

DZIEŃ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W ZSP
Drugiego kwietnia 2009 roku Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Nowo-

gardzie, brał czynny udział w projekcie „Dzień przedsiębiorczości” zorgani-
zowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpra-
cy Kancelarii Prezydenta RP.

Organizacja przedsięwzięcia od-
była się w kilku prostych krokach. 
Pierwszym z nich było zgłoszenie 
szkoły do projektu drogą interne-
tową. Następnie zebrano zgłosze-
nia zainteresowanej młodzieży oraz 
oferty firm, po czym przydzielono 
uczniom firmy i stanowiska. Po od-
powiednim przygotowaniu uczest-
ników, poprzez przeprowadzenie 
lekcji na temat weryfikacji marzeń 
zawodowych w kontekście wyboru 
drogi edukacji, spędzili oni jeden 
dzień w wybranym przedsiębior-
stwie, obserwując zasady i warunki 
jego funkcjonowania. Ostatnim kro-
kiem, zamykającym działania zwią-
zane z tegorocznym dniem przed-
siębiorczości było szkolne podsu-
mowanie projektu.

 Główna ideą „Dnia przedsię-
biorczości” jest włączenie środo-
wisk przedsiębiorców w edukację 
młodzieży, stworzenie nowatorskiej 
płaszczyzny przekazywania młodym 

ludziom wiedzy o funkcjonowaniu 
na rynku pracy oraz zbudowanie 
mostów porozumienia między szko-
łą a miejscem pracy.

 Organizowanie w szkołach akcji 
„Dnia przedsiębiorczości” umoż-
liwia ich uczniom bezpośrednie 
poznanie wymagań stawianych 
pracownikom na różnych stanowi-
skach w danej branży. Unaocznia 
związek między wykształceniem i 
karierą zawodową, motywując ucz-
niów do zainteresowania się nauką 
i samokształceniem. Pozwala rów-
nież porównać wyobrażenia o da-
nym zawodzie, stanowisku pracy z 
rzeczywistością i je zweryfikować, 
co sprzyja podejmowaniu trafnych 
decyzji w planowaniu dalszej drogi 
edukacyjnej i zawodowej. Ponadto 
pomaga przygotować się do poszu-
kiwania pracy w Polsce i innych kra-
jach Unii Europejskiej. 

Kasia Modrzejewska III TH

Informacja o Dniu Przedsiębiorczości wzbudziła zainteresowanie wśród uczniów

Karolina i Sylwia oraz właścicielka sklepu Pani Małgorzata Saja 

Ola w hurtowni Demgrad

Sylwia poznaje tajniki pracy w sklepie
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w obiektywie Jana korneluka  - 40 lat temu...

PANIE Z NOWOGARDU I OKOLIC
SAMORZĄDOWA FUNDACJA OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE W 

NOWOGARDZIE PRZY UDZIALE CENTRUM RADIOLOGII I DIAG-
NOSTYKI OBRAZOWEJ SZCZECIN-ZDROJE

ORGANIZUJE TRWAJĄCE DO KOŃCA ROKU
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
DLA KOBIET W WIEKU 50-69 LAT
OFERTA SKŁADA SIĘ Z KOMPLEKSOWEJ PORADY: 
 - BADANIE MAMMOGRAFICZNE PIERSI, 
 - WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA LEKARSKA
NAJBLIŻSZY TERMIN WYJAZDU
25.KWIETNIA 2009r.
Panie zainteresowane badaniem po zarejestrowaniu zostaną dowiezione 

bezpłatnie do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej mieszczącego 
się w Szczecin Zdrojach.

W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE 

PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE DO WYPEŁNIE-

NIA ANKIET
Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji prowadzo-

nej przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 
godzinach od 8.30 do 14.00 tel. 091 39 21356 i Lidię Bogus od 14.00 do 
18.00 tel. 0505393636

Dobrowolna wpłata 5 zł na cele statutowe fundacji . 
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Rodzinne Ogrody Działkowe

W obronie Prezesa
„Można ogłaszać, że nie ma działek przy ul. 15 Lutego, bo faktycznie ich 

nie ma. Jest 20 działek nie uprawianych, ale opłaconych, a ich użytkownicy 
deklarują chęć uprawy.

Jeżeli działki te byłyby w dalszym ciągu nie uprawiane i tak Zarząd nie może 
ich przydzielić innym użytkownikom. Przepis „mówi”, że opłaconej działki nie 
można zabrać, tym bardziej, że użytkownik deklaruje chęć uprawy. Ktoś kto 
nie zna przepisu od razu wini za tę sytuację pana Wajka. Najpierw należałoby 
zorientować się w sytuacji od strony prawnej, a nie od razu niesłusznie kryty-
kować Prezesa.

Ogół działkowców jest bardzo zadowolony z nowego Zarządu. W tak krótkim 
czasie na ogrodach dokonano wielu korzystnych zmian:

- są zamykane bramy i nie ma spacerów z psami, zmniejszyły się kradzieże, 
są liczniki na wodę, została odebrana od dzierżawcy świetlica, za którą płacił 
grosze, a straszyła wyglądem. Teraz jest odnowiona, zostały wstawione okna 
PCV i służy działkowcom. Dzięki operatywności Prezesa przynosi ona zyski.

Do wiadomości działkowców:
W każdy wtorek i piątek, od godziny 14.00 do 18.00 w biurze można składać 

skargi i wnioski.”
W podpisie 

trzy podpisy wieloletnich działkowiczek 
do wiadomości redakcji.
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OGŁOSZENIA drObNE
NierUCHomoŚCi

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. Cena �0 
tys. zł. Tel. 091 39 �� 0��.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Zdecydowanie kupię teren pod 
budowę garażu na Osiedlu Gryfi-
tów lub garaż samochodowy. Tel. 
697 516 145 lub 091 39 22 329.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,7 m kw. Tel. 603 621 686.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 
m kw na działce 7 arowej, ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie lub zamienię 
z dopłatą na 1/ 2 domku z ogród-
kiem lub mały dom (Nowogard lub 
bliska okolica). Tel. 609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie – suterena 
ok. 45 m kw po kapitalnym remon-
cie, cena 90 tys. zł. Tel. 515 171 584, 
507 023 080.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we w centrum Nowogardu. Tel. 
�0� ��� �14.

• wynajmę mieszkanie � pokojowe 
o pow. 4� m kw ul. wiejska, nowe 
budownictwo, umeblowane, pod-
dasze, �00 zł + opłaty. kaucja ��00 
zł. Tel. ��0 4�4 9�9.

• Sprzedam: działka budowlana 
1800 m kw, Dębice 20 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na ul. Wyszyńskiego, 38 m kw, IV pię-
tro. Tel. 091 39 25 664.

• Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościusz-
ki. 602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 
6000 m kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam połowę domu z działką, 
Nowogard, cena do uzgodnienia. 
Tel. 696 444 105.

• Lokal do wynajęcia w pasażu han-
dlowym przy pl. Wolności (pod Bie-
dronką). Tel. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, III piętro. Tel. 668 927 296.

• Do wynajęcia pomieszczenie war-
sztatowe 60 m kw z kanałem. Tel. 
785 562 074.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na 
kawalerkę. Tel. 667 320 052.

• Wydzierżawię sklep w Dziwnówku 
na czas  nieokreślony. Tel. 601 70 73 
63.

• Sprzedam 3 działki 1200 m kw 
uzbrojone, z warunkami zabudowy 
w Nowogardzie. Tel. 602 52 16 71.

• Wynajmę pomieszczenie na gabinet 
kosmetyczny przy zakładzie fryzjer-
skim. Tel. 607 647 240.

moTorYzaCJa

•	 Alufelgi 15 cali BMW 5 oraz opony 
po 50 zł sprzedam. 603 852 270.

•	 Sprzedam kosiarkę – traktorek „Sti-
ga”. Tel. 0695 400 600.

•	 Sprzedam Ford Escort 1987 r., 
benzyna + gaz, cena 1000 zł. Tel. 
665 209 470.

•	 Sprzedam skutera na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 888 603 612.

•	 Sprzedam Forda Transita na 9 
osób, cena do uzgodnienia. Tel. 
888 603 612.

•	 Sprzedam opony letnie 16' KUHMO, 
tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam alufelgi 16' do opla vectry 
C, omegi, tel.  605 522 340.

rolNiCTwo

•	 Sprzedam króliki. 603 353 789.

•	 Sprzedam 5 ha nieużytków rolnych, 
woda, prąd, gaz przy drodze asfalto-
wej; 5 zł/ m kw. Tel. 516 344 450.

•	 Sprzedam sadzeniaki jadalne „Bryza”. 
Tel. 783 48 48 51.

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 
17 334.

•	 Sprzedam prosięta. Tel. 885 974 930.

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 0668 
434 849.

•	 Sprzedam kuca, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 692 760 328.

USŁUGi

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
�� ��3, 0��4 �9 �� �0.

•	 Józef durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 �� 9�9, 0�9� 
�1� ��1.

•	 dYwaNoPraNie. 0�04 3�3 143.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0�01 
493 ��0.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0�04 
3�3 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 0�04 3�3 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. �04 3�3 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. zielona 3. 
091 39 �0� 14.

•	 zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. �03 �0� 0�9

•	 KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 BrUk – liN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.pl.

•	 „dUr-daCH” – pokrycia i re-
monty dachów. Tel. 691 621 141, 
880 243 258.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 miX remoNTowo – BUdowla-
NY – wszelkiego rodzaju remon-
ty. Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 
607 921 703.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
�09 �1� �39.

•	 „DACHY” pokrycia i remonty, papa, 
blacha, dachówka. Tel. 785 562 104.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika i 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. Tel. 
�09 �0� ��1, �0� 1�� ���.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię tel. 
��0 49� 390. 

•	 Masaż i rehabilitacja u pacjenta w 
domu. Tel. 607 621 257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

•	 Usługi ogólnobudowlane, docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 661 390 406.

•	 Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575.

•	 Videofilmowanie, na różne okazje, 
profesjonalnie. Tel. 600 653 124.

•	 Hydraulika, centralne ogrzewanie, 
awarie. Tel. 600 653 124.

•	 Usługi – roboty ziemne koparko – ła-
dowarką. Tel. 692 462 654.

•	 Docieplenia budynków 30 zł/ m kw, 
dekarstwo 35-40 zł/ m kw, polbruk 
25 zł/ m kw. Tel. 505 94 17 65.

•	 Sprzedaż: więźby dachowe, tarcica. 
Tel. 79 04 95 018.

•	 Usługi remontowe, docieplenie bu-
dynków, malowanie, szpachlowanie, 
regipsy, płytki, itp. Tel. 602 451 894, 
662 514 785.

•	 Sprzedam drewno opałowe z dowo-
zem. Tel. 889 354 058.

•	 Sprzedam drewno opałowe z dowo-
zem. Tel. 66 33 49 053.

•	 Malowanie, szpachlowanie, regipsy, 
wymiana instalacji. Tel. 506 603 565, 
511 231 102.

•	 Pogotowie komputerowe. Tel. 
�9� 041 ���.

•	 wizaż, manicure, tipsy, analiza ko-
lorystyczna. Tel. �91 330 �3�.

•	 Zakładanie i urządzanie ogrodów. 
513 690 314.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 665 
324 710.

• Poszukujemy pracownika na sta-
nowisko: projektant selektor odzie-
ży. Wymagania: biegła znajomość 
języka ormiańskiego i rosyjskiego, 
pełna dyspozycyjność. Kontakt 
512 131 567.

• Podejmę pracę – sprzątanie miesz-
kań, biur lub do sprzedaży odzieży 
na terenie Nowogardu. Tel. 0608 
143 712.

• Zatrudnię recepcjonistkę – barman-
kę do hotelu. Tel. 602 474 266.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. 091 39 21 538, 605 856 538.

• zatrudnię konsultanta oriflame. 
Tel. �93 ��� 3��.

• Emerytka po 32 latach pracy, średnie 
wykształcenie, podejmie dodatkowe 
zatrudnienie.Tel. 091 39 25 445.

• Zatrudnię fachowca do kładzenia te-
rakoty. Tel. 091 39 25 147.

• Zatrudnię do dociepleń i kładzenia 
płytek. Tel. 782 860 130.

iNNe

• Sprzedam Playstation ii, 2 pady, 
8 gier, mata do tańczenia. Cena 
430 zł. Tel. 728 466 914.

• Sprzedam wózek głęboki TACO, uży-
wany, cena 400 zł do uzgodnienia. 
Tel. 665 324 710.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam kamerę Sony DCR -DVD 
110E, na gwarancji, cena: 950 zł, 
tel:605 522 340.

• Sprzedam wieżę ONKYO: amplituner 
TX-SR504E, DVD DV-SP404E, 5 kolumn 
QUADRAL, cena 2900 zł, stan ideal-
ny, tel. 605 522 340.

• Sprzedam TV LG 21’, cena 350 zł, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam aparat fotograficzny FU-
JIFILM S-Fine Pix 6500, etui, karty 
pamięci cena 970 zł, tel 605 522 340. 

• Sprzedam odtwarzacz MP3/radio, 
nowy, cena 110 zł, tel.  605 522 340.

• kupię maszynę do szycia overlock 
3,4,� nitkową. Tel. �01 441 ��3.

• Kuchnię elektryczną używaną sprze-
dam. Tel. 091 39 20 737.

• PodGrzewaCz wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
1�0, 190 litrowy, do domku gdzie 
są � łazienki, prysznic, kuchnia – to 
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

reklama

reklama

komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0�91 ��� ���.

• PieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewa-
nie, cena 900 zł oraz ogrzewanie 
i ciepła woda (dwufunkcyjne), 
cena 1�00 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
�91 ��� ���.

• elekTrYCzNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 3�0V, 
małe gabaryty, moc 1�-�1 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 1�0 zł. Tel. 0�90 
�40 ��0.

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 4�0 zł na 
gwarancji. Tel. 0�91 ��� ���.

• BoJler – podgrzewaczwody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem gazo-
wym lub węglowym firmy Vaillant 

z Niemiec, typ ViH 1�0 lub 1�0 li-
trowy np. domek, � łazienki, cena 
��0 zł. Tel. 0�91 ��� ���.

• Poszukuję gruzu (kupię). Tel. 091 
39 103 15.

• Drzewo kominkowe (co) z dowozem, 
pocięte w klocki, ok. 5 m kw, cena 
350 zł. Tel. 501 385 072.

• Sprzedam meble sklepowe. Tel. 
606 703 451.

• Ja, małgorzata kowalska – drożdż 
oświadczam, że nie odpowiadam 
za zobowiązania finansowe, któ-
re są i nadal mogą być zaciągane 
przez firmę budowlaną PTaH, któ-
ra jest własnością mojego męża 
dariusza  d.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Mistrzostwa Pierwszej  
Pomocy Polskiego  
Czerwonego Krzyża 

XII Rejonowe Mistrzostwa Pierw-
szej Pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża przeprowadzone będą w No-
wogardzie, w dniu 28 kwietnia 2009 
roku na terenie Ośrodka Wodno-
Rekreacyjnego i Placu Szarych Sze-
regów. Uroczyste rozpoczęcie Mi-
strzostw godz. 9.50, a start drużyn o 
godz. 10.00.

Celem Mistrzostw jest propa-
gowanie zasad udzielania pomocy 
przedlekarskiej wśród mieszkańców 
Miasta i Gminy Nowogard, szcze-
gólnie wśród młodzieży szkół gim-
nazjalnych i Ponadgimnazjalnych 
oraz zachęcenie jej do podnoszenia 
poziomu swoich umiejętności w 
tym zakresie. Rywalizacja zespo-
łów ratowniczych składających się 
z młodzieży gimnazjalnej i szkół 
ponadgimnazjalnych ma wyłonić 
najlepszy zespół, który będzie mógł 
uczestniczyć w akcjach ratowniczych 
niosąc profesjonalną pomoc oso-
bom poszkodowanym w wypadkach 
i rannym oraz chorym. Oby nie było 
takiej potrzeby. Ponadto reprezen-

tował będzie nasz rejon na Mistrzo-
stwach Okręgowych w Szczecinie. 
Pragnieniem Zarządu jest ujedno-
licenie doktryny pierwszej pomocy 
nauczanej w kursach PCK, lekcjach 
przysposobienia obronnego w szko-
łach i w trakcie szkolenia członków 
Obrony Cywilnej.

Polski Czerwony Krzyż posiada 
jako jedyny spośród organizacji i 
instytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
Certyfikat i logo Unii Europejskiej 
w zakresie nauczania pierwszej po-
mocy.

Wszelkie informacje dotyczące or-
ganizacji Mistrzostw można uzyskać 
w siedzibie ZR PCK tel. 39 21 701 
lub kom. O 693 128 082.

Z czerwonokrzyskim 
pozdrowieniem 

Kierownik Biura PCK 
Klaudia Jarząb

Od redakcji:
Z przyjemnością informujemy, 

że jako patron medialny zamieści-
my obszerną relację z mistrzowskich 
zmagań.

UWAGA KWESTA!  
– Nowogard dla Kamienia

W najbliższą sobotę na ulicach Nowogardu zbierane będą pieniądze, które 
zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom pożaru hotelu socjalnego w Kamie-
niu Pomorskim. Zbiórka trwać będzie od godz. 9.00 do 13.30. Kwestować 
będzie młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Pondgim-
nazjalnych nr II. Organizatorem kwesty jest Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Nowogardzie.

man 

Szalony „drwal”
Kto wyciął dwa młode drzewka 

rosnące wzdłuż deptaka między 
plażą a szpitalem i jedno przy boisku 
na pl. Szarych Szeregów? Drzewka 
rosły jeszcze w sobotę. W niedzielę 

natomiast leżały już na ziemi. Policja 
jeszcze nie ustaliła sprawcy. Brakuje 
cenzuralnych słów by określić jego 
czyn...

man
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 39�0���, 091 39 �� ��� 
 tel.kom. �00 43� 3�4

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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NOWOGARD 06.04.2009.
oFerTY PraCY 

PUP GoleNiÓw, Filia NowoGard
1. Kierowca C E
2. Informatyk 1/8 etatu.
3. Pracownik produkcji
4.Kosmetyczka
5.Sprzedawca         
6.Sprzedawca okularów
7.Listonosz   
8.Geodeta
9.Laborant 
10.Projektant mody.

oFerTY PraCY z reJoNU
1. Pracownik pomocniczy produkcji (Niem-
cy)
2. Przedstawiciel  (nieruchomości)
3. Fryzjer damski (Goleniów)
4. Pracownik gospodarstwa agroturystycz-
nego (Komańcza)
5. Pracownik gospodarstwa agroturystycz-
nego (Osławica)
6. Kucharz(Międzywodzie)
7. Pomoc kuchenna(Międzywodzie)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

PrzewÓz oSÓB - romaN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0�0� 310 �91 

od PoNiedziaŁkU do PiąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY busów

reGUlarNa liNia mikroBUSowa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-�1-��� lub 091 4�-9�-31�

regularna linia meTro        tel. �0� �19 �00
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.��(FP), �.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.4�(FP), �.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.�0(L1), 1�.��(L1), 
1�.3�(L1P), 1�.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. �0�0��999, 09139��9��, po godz. 18.00 - �01 140 0��

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrzewÓz oSÓB • m.Fedeńczak • kom. �0� 14� 3�3
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Pomorzanin - Wicher  
Brojce 2:1 (2:0)

Pomorzanin: Krupski -Tomporowski, M. Miklas, Soska, Nieradka, Nosek, 
T. Marszałek, Ł. Marszałek, Galus (83’Cyran), Gołdyn, K. Miklas (87’ Gro-
nowski).  Bramki dla Pomorzanina: K. Miklas, Gołdyn.

Pierwsza połowa w wykonaniu obu drużyn nie cieszyła kibiców zgroma-
dzonych na stadionie chociaż nasi zawodnicy byli stroną przeważającą  i 
sprawili, że bramkarz M. Krupski mógł spokojnie obserwować poczynania 
swoich kolegów.

Wszystko zmieniło się w 20 minu-
cie - T. Marszałek bezbłędnie ode-
grał piłkę do biegnącego K. Miklasa, 
a ten wykorzystał podanie i umieścił 
piłkę w bramce gości - 1:0.

10 minut później Ł. Nosek otrzy-
mał piłkę na bocznej stronie pola 
karnego, jego precyzyjne, a zarazem  
efektowne podanie trafiło do Gołdy-
na  i zrobiło się 2:0!

Wynik spotkania uległ zmianie 
dopiero  w 60 minucie - w idealnej  
sytuacji  znalazł  się zawodnik  z dru-
żyny  przyjezdnych i strzałem  z linii 
pola karnego zdobył gola kontakto-
wego. Od tego momentu zawodni-
cy z Brojc poczuli wiatr w żaglach i 
zaczęli grać dużo śmielej, ale żadnej 
akcji nie potrafili wykorzystać. Ak-

cje przeplatały się - raz atakowali 
gospodarze, to znów goście. Kilka 
dogodnych sytuacji nie wykorzy-
stał K. Miklas Po jednym ze strza-
łów piłka trafiła w poprzeczkę... W 
ostatnich minutach Nosek strzałem  
z poza pola karnego zdobył gola, ale 
sędzia  dopatrzył się u niego „ręki” 
w trakcie przyjęcia piłki i bramki nie 
uznał.

Trzy punkty zostały  w Nowogar-
dzie, co sprawiło że nasz zespół po 
tej kolejce zajmuje pierwsze miejsce 
w Lidze Okręgowej. Korona Stucho-
wo,  nasz do  tej  pory  największy 
przeciwnik  w tabeli poległ na włas-
nym boisku przegrywając z Dąbro-
vią Stara Dąbrowa 0:2. 

Karolina Kubicka

Olimpia liderem,  
a w Wierzbięcinie 
nadal remont

Trwa dalszy remont stadionu w 
Wierzbięcinie. 

Prace ruszyły wraz z nadejściem 
wiosny. Największe wrażenie robią 
zamontowane niedawno budki dla 
zawodników rezerwowych. Na jednej 
z trybun zamontowano nowe ławki. 
Cały czas trwa instalacja ogrodzenia 
oddzielającego kibiców od boiska. 

- Chcemy awansować do A-klasy. 
Piłkarze muszą postarać się o to na 
boisku, a działacze stworzyć im jak 
najlepsze warunki. Bez płotu i budek 
do gry w A-klasie nie dopuściłby nas 
związek piłkarski – mówi Mirosława 
Wnuczyńska, prezes Olimpii No-
wogard.

Trwają także prace w budynku 
klubowym. Niedawno zakończyło 
się montowanie instalacji elektrycz-
nej. W jednym ze zdewastowanych 
pomieszczeń wylano także nową po-
sadzkę. Wszystkie prace wykonywa-
ne są społecznie, lub za symboliczne 
pieniądze.

B-klasowa Olimpia na swą siedzibę 
- wierzbięciński stadion wybrała w 
maju zeszłego roku. Od tamtej pory 
trwają prace remontowe, kompletnie 
zdewastowanego stadionu.

- Dziś nasz zespół lideruje w B-
klasie, a stadion pięknieje z dnia na 
dzień. Na początku mało kto wróżył 
nam sukces – mówi Roman Golema, 
wiceprezes klubu.

W sobotę piłkarze Olimpii pokona-
li na własnym stadionie Orły Kliniska 
5:1. Raczej słabe widowisko z trybun 
oglądali burmistrz Kazimierz Ziemba 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Krzywania.

- Najważniejsze jest zwycięstwo, 
bo ono daje nam trzy punkty. Z gry 
nie jesteśmy za bardzo zadowoleni, 
bo stać nas na więcej – podsumował 
Mariusz Stachowiak, strzelec jednej 
z bramek.   

man

Siatkówka
Memoriał Mieczysława 
Dobrowolskiego

W miniony weekend w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie został 
rozegrany V Memoriał Mieczysława Dobrowolskiego w piłce siatkowej 
mężczyzn. W Memoriale udział wzięły trzy zespoły: Oldboy, LZS Wojcie-
szyn i LZS Nowogard. Wśród gości byli przedstawiciele  najbliższej rodziny 
Mieczysława Dobrowolskiego.

Organizatorami turnieju byli: Miej-
sko Gminny Związek LZS oraz Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Nowogardzie, a 
nad prawidłowym przebiegiem spot-
kań czuwali: Jerzy Kusiek i Grzegorz 
Tandecki

Wyniki spotkań:
Oldboy - LZS Wojcieszyn 3:0 

(25:20; 25:17; 25:20)

LZS Nowogard - LZS Wojcieszyn 
3:1 (25:23; 25:27; 25:20; 26:24)

Oldboy - LZS Nowogard 3:0 (25:13; 
25:13; 25:15)

Tabela:
1.Oldboy
2.LZS Nowogard
3.LZS Wojcieszyn

Karolina Kubicka
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− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz
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27.04. br. godz. 16.00

Informujemy, że 

�� kwietnia �009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Marsz dla życia
W dniu 19 kwietnia w ponad półkilometrowym pochodzie młodych ludzi 

z flagami i symbolicznymi żaglami oraz z 3. tysiącami kolorowych balonów 
wzięło udział ok. 6 tys. osób, którzy przeszli z Jasnych Błoni do Bazyliki 
katedralnej w szczecińskim Marszu dla Życia. Marsz poprowadził Ksiądz 
Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.

Hasło przewodnie - „Rzeka życia, 
wypłyń na głębię”, w swojej sym-
bolice nawiązuje do tych wątków 
nauczania Ojca Świętego Jana Pa-
wła II, które poruszył m.in. w cza-
sie homilii na Jasnych Błoniach w 
Szczecinie w 1987 r. i wielokrotnie 
powtarzał na spotkaniach z mło-
dymi. Znamienne słowa papieża o 
żeglarzu i zmaganiu się człowieka 
z wichrami „słabości i namiętno-
ści” i wypłynięciu na głębię stały się 
głównym przesłaniem tegorocznego 
Marszu dla Życia. W Marszu wzięły 
udział ruchy, stowarzyszenia, insty-

tucje stojące na straży życia i jego 
godności, parafie, a nawet poszcze-
gólne rodziny. Na przygotowanych 
żaglach składane były podpisy przez 
osoby, które świadomie przyjęły po-
stawę obrony życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci. Wielość, rozmiar 
i różnorodność żagli, a także ilość 
złożonych podpisów odzwiercied-
lała stopień dojrzałości chrześcijań-
skiej uczestników.

O licznym udziałe nowogardzian 
w tym niepowtarzalnym marszu na-
piszemy w kolejnym wydaniu „DN”.

LMM,  foto – Adrian Kierasiński
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Najserdeczniejsze 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

śp. Zofii 
KUBIK 
całej Rodzinie 
składa firma 

Usługi Pogrzebowe 
Jerzy Furmańczyk

Wszystkim 
przyjaciołom, 

sąsiadom i znajomym, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Zofii 
KUBIK 

serdeczne 
podziękowania 
składa rodzina

pODZIękOWaNIakONDOleNcJe

Wybory 
do Parlamentu Europejskiego               

Dotyczy  udziału obywateli pol-
skich w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 
7 czerwca 2009 roku 

Obywatel polski, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat, ma 
prawo udziału w głosowaniu, jeżeli:

- jest zameldowany na pobyt stały 
na obszarze gminy lub

- złożył wniosek o wpisanie do spisu 
lub rejestru wyborców w gminie, na 
terenie której zamieszkuje

- nie został pozbawiony praw pub-
licznych prawomocnym orzeczeniem 
sądu

- nie został pozbawiony praw wy-
borczych prawomocnym orzeczeniem 
Trybunału Stanu

- nie został ubezwłasnowolniony 
prawomocnym orzeczeniem sądu.

Osoby chcące brać udział w gło-
sowaniu, stale zamieszkałe na tere-
nie miasta i gminy Nowogard  bez 
zameldowania na pobyt stały, lub 

posiadające zameldowane na pobyt 
czasowy, mogą:

- w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 28 maja 2009 roku złożyć wniosek 
o wpisanie do (jednorazowego) spisu 
wyborców, lub

- w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 5 czerwca 2009 roku złożyć wnio-
sek o wpisanie do (stałego) rejestru 
wyborców. 

Wnioski składa się osobiście w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich tutejszego 
Urzędu, pok. Nr 6 – w godzinach 
pracy Urzędu. Proszę zabrać dowód 
osobisty.

Wyborcy niepełnosprawni mogą: 
- w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 28 mają 2009 roku złożyć wniosek 
o dopisanie ich do spisu wyborców 
w wybranym obwodzie głosowania 
dostosowanym do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. 

(ogłoszenie UM opr. LMM)

Szaleńcza jazda!
Goleniowska „drogówka” zatrzy-

mała kierującego autem, który jechał 
z prędkością 233 km/h i motocykli-
stę z 201 km/h. Skierowano wnioski 
o ukaranie do Sądu Grodzkiego. 
Grozi im kara grzywny do 5 000 zł.

Nieoznakowany  radiowóz go-
leniowskiej policji, wyposażony w 
wideorejestrator pełnił służbę na 
krajowej „trójce”. W poniedziałek po 
godzinie 12.00, na wysokości miej-
scowości Rurka, policjanci zauwa-
żyli pojazd, który jechał z ogromną 
prędkością. W miejscu, gdzie obo-
wiązuje prędkość 110 km/h kieru-
jący Daimlerchryslerem jechał 233 
km/h. Wykroczenie zostało zareje-
strowane na wideorejestratorze. Kie-

rującym okazał się 33-letni mieszka-
niec gminy Chojna Arkadiusz N.

Następnego dnia policjanci „na-
grali” motocyklistę, który mknął z 
prędkością 201 km/h. Został zatrzy-
many także na krajowej „trójce”, na 
wysokości miejscowości Kliniska. 
Cezary W. lat 40 kierował motocy-
klem marki Suzuki.

Na obu kierujących skierowano 
wnioski o ukaranie do Sądu Grodz-
kiego w Goleniowie za popełnione 
wykroczenia drogowe. Grozi im 
kara grzywny do 5 000 zł.

Na obu kierujących, którzy prze-
kroczyli dozwoloną prędkość nało-
żono po 10 pkt karnych.

Nadkom. Wiesław Ziemba

Okazać serce  
dla „Serduszka”

Do naszej redakcji dotarł list pisany przez Stowarzyszenie „Serduszko”, 
a skierowany do redakcji biuletynu „Nasz Profil” wydawanego przez orga-
nizację powiatową SLD.

W ostatnim numerze biuletynu autor (nie podpisany ) sugeruje, że Sto-
warzyszenie „Serduszko” otrzymało gminne pieniądze tylko dlatego, że 
radna Anna Szkołuda popiera koalicję rządzącą w Nowogardzie.  Treść 
listu prezentujemy w całości:

List otwarty
Droga pani, drogi panie, czy drodzy państwo, „Redakcjo”!
Trudno odpowiadać na pytania zawarte w artykule „Gratulujemy sukcesów” 

opublikowanym w numerze 21 kwiecień 2009 r. w biuletynie Społeczno—Po-
litycznym „Nasz Profil” wydawanym przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
Powiatu Goleniowskiego. Trudność wynika z okoliczności, że osoba (osoby) 
podpisująca się pod artykułem nie potrafiła wykazać cywilnej odwagi i po-
dać swojego nazwiska. W każdym szanującym się czasopiśmie obowiązuje 
niewątpliwie godna i niezwykle ceniona zasada: masz odwagę krytykować to 
miej odwagę podpisać się pod krytyką.

Autor czy autorzy artykułu widocznie tej zasady nie znali, albo też nie byli 
pewni prawdziwości zawartych w artykule kąśliwych i niestosownych uwag, 
co dla szanującego się dziennikarza czy redaktora jest jasne.

Niezależnie od tych spostrzeżeń pragniemy podziękować „Redakcji” za 
„cenne” zainteresowanie się losem Stowarzyszenia dla dzieci niepełnospraw-
nych „Serduszko”. Według nas to zainteresowanie byłoby bardziej cenne i 
stosowne gdyby „Redakcja” przejawiła zatroskanie problemami z jakimi 
spotyka się ta organizacja, zamiast rzucać „kłody pod nogi” Stowarzysze-
niu. Szanowna „Redakcjo” po prostu „zakasać rękawy” i zaangażować się w 
rozwiązywanie tych problemów. Takim problemem jest chociażby sprawa 
miejsca, gdzie niepełnosprawne nasze dzieci (nasze, bo to mieszkańcy naszej 
gminy) miałyby możliwość rehabilitacji, rozwoju psycho-fizycznego, stymu-
lacji wielozmysłowej.

Szanowna „Redakcjo” łatwo jest (to nic nie kosztuje) wyrazić krytykę na 
działanie osób, które niosą pomoc Stowarzyszeniu. Trudniej jest zaangażo-
wać się społecznie w czynienie dobra dla niepełnosprawnych dzieci. Jeszcze 
trudniej jest odpowiadać na niesmaczne aluzje, że osoby pomagające Stowa-
rzyszeniu działają z pobudek politycznych.

Czy wszystko sprowadza się do polityki i koalicji rządzącej? Jeśli tak  Sto-
warzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych  „Serduszko” jest koalicją małych, 
wymagających naszej troski dzieci rządzących sercami mieszkańców naszej 
Gminy. A z taką koalicją może dumnie trzymać każdy mieszkaniec naszej 
Gminy.

Prezes Stowarzyszenia  - Dorota Banach,
Wiceprezes – Zbigniew Szkołuda
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BLACHARZA  
SAMOCHODOWEGO

z doświadczeniem lub do przyuczenia

ZATRUDNIĘ
Tel. 605 276 271

„Absolutnie dobry” 
burmistrz

Zdecydowana większość radnych na wtorkowej sesji Rady Miasta do-
brze oceniła działalność burmistrza Nowogardu Kazimierza Ziemby. 

W głosowaniu nad udzieleniem 
absolutorium burmistrza poparło 
nawet dwóch radnych opozycji –An-
drzej Wasiak i Jan Mularczyk. Radni 
podjęli taką decyzję po wysłuchaniu 
sprawozdania (za drugie półrocze 
2008 r.) burmistrza na temat działal-
ności i rozliczenia finansowego. Do-
tyczyło ono realizacji zeszłorocznego 
budżetu. Jego dochody to 52.174.203 
zł (100, 6 proc.), a wydatki 49.365.389 
zł (88, 3 proc.) . Wykonanie wydatków 
inwestycyjnych za cały, 2008 r. wynosi 
zaledwie 53, 8 proc.

Najbardziej krytyczne oceny za 
realizację budżetu Kazimierz Ziem-
ba zebrał od klubu radnych Platfor-
my Obywatelskiej: - Burmistrz trak-
tuje uchwałę budżetową jak swoją 
zabawkę. Po co wpisywać do budżetu 
zadania z założeniem, że nic się przy 
nich nie będzie robić? Może po to by 
zachęcić pewnych radnych do pozo-
stawania w koalicji? – pytał radny 
Rafał Szpilkowski.

Przewodniczący klubu PO wy-
mienił szereg zapisanych w budżecie 
inwestycji, które nie zostały roz-
poczęte. Chodziło m.in. o budowę 
chodników w Karsku i Żabowie, 
ścieżki rowerowej z Nowogardu do 
Olchowa, ściany na urny na cmenta-

rzu w Nowogardzie, oświetlenia we 
wsi Osowo.

Radny Platformy zarzucił burmi-
strzowi także pozorowanie działań 
w realizacji niektórych zapisów. 
Chodziło o opóźnienia w powstaniu 
boiska „Orlik 2012” i placu zabaw na 
plaży miejskiej. 

- W dziwny sposób tak się złożyło, 
że do przetargów na obie inwestycje 
nie było żadnych chętnych. Burmistrz 
Ziemba po prostu wie jak się rozpisu-
je przetargi tak, aby nikt nie zgłosił do 
nich oferty – stwierdził Szpilkowski. 

Za realizację wydatków skrytyko-
wali burmistrza także radni klubu 
Lewica.

- Nasz klub wskazywał, że są one 
źle planowane, a przy ich układaniu 
nie były brane pod uwagę przesłanki 
merytoryczne, ani potrzeby miesz-
kańców – powiedział radny Robert 
Czapla. Szef klubu Lewica zwrócił 
także uwagę na bardzo znikome 
pozyskiwanie środków z Unii Euro-
pejskiej. – Jeśli pan burmistrz wraz 
ze swoimi służbami w dalszym ciągu 
będzie zaniedbywał tak wiele moż-
liwości rozwoju Nowogardu, grozi 
nam ostatnie miejsce na mapie woje-
wództwa – zauważył Czapla. 

W podsumowaniu burmistrz 

Ziemba przyznał, że niewykona-
nie wielu inwestycji spowodowane 
jest brakiem pozyskania środków 
zewnętrznych. - Liczyliśmy, że uda 
nam się pozyskać ich więcej – powie-
dział. 

Lewica skrytykowała burmistrza 
także za zbyt duże zadłużenie gmi-
ny. Obecnie zadłużenie gminy wy-
nosi 16 mln zł. Niewyegzekwowane 
dotychczas zobowiązania mieszkań-
ców liczą  4 mln zł.

- Wobec wszystkich toczą się postę-

powania komornicze. Większość firm 
jednak już nie istnieje – tłumaczył 
burmistrz.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocz-
nym, wrześniowym głosowaniu o 
udzieleniu burmistrzowi absoluto-
rium zaważył jeden głos. Wtorkowe 
głosowanie świadczy, że burmistrz 
od tamtego czasu dorobił się stabil-
nego zaplecza politycznego w Radzie 
Miejskiej.

marcin Nieradka

Czy to kryzys?

Firmy powstają, firmy padają…
Od 16 grudnia na terenie Gminy Nowogard zarejestrowano 76 nowych 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W tym samym czasie 
zlikwidowano 51 firm. Aktualnie (na dzień 20 kwietnia) na terenie Gminy 
prowadzi działalność 2 629 podmiotów gospodarczych.

Wydano również 46 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
LMM
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Jałowa gadka 
o szpitalu 

Nowogardzcy radni nie podjęli 
jeszcze decyzji o dokończeniu bu-
dowy nowej części szpitala. 

Rada Miejska ma przeznaczyć 500 
tys. zł na zaktualizowanie (powstały 
one ponad 10 lat temu) planów, 
dzięki którym zostanie dokończona 
budowa „nowej” części szpitala. 
Jednak decyzja jeszcze nie zapadła. 
Radni odłożyli ją do następnej sesji. 
Na wtorkowej sesji mieliśmy okazję 
wysłuchać burzliwej, aczkolwiek 
mało merytorycznej dyskusji. Za-
częło się od krytyki stanowiska klubu 
radnych Lewica. Kilka tygodni temu 
jego przewodniczący Robert Czapla 
skrytykował burmistrza Kazimierza 
Ziembę za chęć inwestowania w 
rewitalizację terenów wokół jeziora 
i jednoczesne zaniedbywanie miej-
skiego szpitala. Wtorkową decyzję 
Rady poprzedziła ostra, choć mało 
rzeczowa dyskusja nad losami szpi-
tala. Rozpoczęła się ona od krytyki 
stanowiska Lewicy przez radnego 
Rafała Szpilkowskiego:

- Lewica źle zaczęła debatę nad 
przyszłością szpitala. Na rewitaliza-
cję terenów wokół jeziora gmina ma 
wydać tylko 3 mln zł [12 mln ma 
pozyskać funduszy zewnętrznych: 
- red]. Czy chcecie dobrego szpitala, 
czy jedynie zamieszania. Przestań-
cie twierdzić, że jesteście jedynymi 
obrońcami szpitala. Do budżetu nie 
złożyliście jednak żadnego wniosku 
w sprawie szpitala – stwierdził szef 
klubu radnych Platformy Obywatel-
skiej.  Szpilkowski nie był wielkim 
zwolennikiem przeznaczania 500 
tys. zł na plany renowacji „nowej” 
części. Uznał, że samo przeznaczanie 
pieniędzy, bez konkretnej koncepcji 
nie zmierza do niczego dobrego.

 - Zastanówmy się dłużej jak roz-
wiązać problem szpitala – zauważył 
Lewicę skrytykował także radny 
Krzysztof Kosiński.

- Szpital będzie istniał. Proszę nie 
straszyć, że zostanie zlikwidowany i że 
ktokolwiek  chce go zamknąć. Do 2012 
r. w naszej opiece zdrowotnej może 
wydarzyć się jeszcze wiele. Wymogi 
unijne mogą się zmienić – mówił. 

Kosiński zaproponował budowę 
całkiem nowego szpitala.

- Sprzedajmy starą bryłę. Za te 
pieniądze zrobimy projekt nowego 
szpitala i wybudujemy go w  innym 
miejscu. Przeróbki zawsze są trzy raz 
droższe od budowy nowego szpitala 
– stwierdził.  

Natomiast radny Andrzej Wasiak 
zaproponował stworzenie specjalne-
go zespołu radnych do spraw szpitala, 
który zadecyduje o jego przyszłości. 

Na koniec dyskusji głos zabrał 
dyrektor nowogardzkiego szpitala 
Kazimierz Lembas. 

- Zdruzgotała mnie ta dyskusja. 
Myślałem, że będzie to rozmowa na 
temat aktualnej dokumentacji. My 
w niej niczego nie chcemy zmieniać. 
W najbliższych dniach przeprowadzę 
rozmowy z lekarzami, by ci zaopi-
niowali koncepcję jego modernizacji 
– mówił.

Dyrektor Lembas stwierdził, iż w 
nowej części szpitala będą znajdo-
wać się cztery dotychczas istniejące 
oddziały. Zagospodarowanie starej 
ma być odłożone na później. 

Nowogardzki szpital zniknie z 
Krajowej Listy Szpitali, jeżeli do 2012 
r. nie spełni wymogów narzuconych 
przez Unię Europejską. Oznacza to, 
że będzie musiał zostać zamknięty. 

Marcin Nieradka

Uwaga – Pielgrzymka!
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana organizu-

je pielgrzymkę – trasą objazdową Licheń – Częstochowa 
– Oświęcim – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków 
– Łagiewniki.

Koszt wyjazdu -  250 złotych , w tym opłaty za noclegi.
Wyjazd 28 maja o godz. 23.30, planowany powrót 31 maja.
Informacje dodatkowe pod nr. telefonu: 0 91 39 20 284, lub  

komórkowy: 0 606 347 899 oraz w czwartki w świetlicy ZBK 
przy ul. 700-lecia 14 w godz. 16-18.

Barbara Gontarska 

700-lecie miasta
Na obchody 700-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich zaproszono 

gości z miast partnerskich. Przyjadą 9 osobowe delegacje z Heide i Gutzkow 
z Niemiec, Kavlinge ze Szwecji i Gornij Mianować z Serbii. Zamówiono dla 
nich miejsca hotelowe w Kamenie i Przystani. W delegacji Gutzkow prze-
widziano drużynę piłki ręcznej dziewcząt, która rozegra mecze z zespołami 
nowogardzkich gimnazjalistów.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców na koncert  do kościoła...

...oraz proponują płatne przedstawienie Teatru Polskiego ze Szczecina.

Nowogardzki Dom Kultury informuje, że ruszyła przedsprzedaż bile-
tów na spektakl w wykonaniu Teatru Polskiego ze Szczecina pt. „Śpiew-
nik domowy Jana Kaczmarka”. 

Spektakl odbędzie się w dniu 03 maja br. o godz. 19.30 w sali widowi-
skowej Nowogardzkiego Domu Kultury. Cena biletu – 15 zł. 

Kasa NDK czynna jest codziennie w godz. 14.00-18.00.

Pełny program obchodów znajdziecie Państwo w następnym, okazjonal-
nym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, który ukaże się we wtorek 28 
kwietnia.

LMM

Z okazji imienin kochanemu mężowi 

Jerzemu Salwie 
moc najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, 

pogody ducha i uśmiechu na co dzień 
składa żona z dziećmi 

Nowogard dla Kamienia
W najbliższą sobotę na ulicach Nowogardu zbierane będą pieniądze, 

które zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom pożaru hotelu socjalnego 
w Kamieniu Pomorskim. Zbiórka trwać będzie od godz. 9 do 13.30. Kwe-
stować będzie młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół 
Pondgimnazjalnych nr II. Organizatorem kwesty jest Zarząd Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie.

W niedzielę po każdej mszy świętej, przy wszystkich nowogardzkich 
kościołach na rzecz ofiar pożaru w Kamieniu kwestować będą członko-
wie Caritas. 

Pogorzelcom z Kamienia pomogli już nasi radni. Na ostatniej sesji 
Rady Miasta zadecydowali o przekazaniu 20 tys. zł. 

man 

ŻYcZeNIa
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Rokicki: Nie dyskutować, 
tylko modernizować 

Rozmowa z Tomaszem Rokickim, ordynatorem Oddziału Wewnętrznego 
nowogardzkiego szpitala

nizacja szpitala jest nieopłacalna. 
Może należy sprzedać stare budynki 
i wybudować nowy szpital?

- To zły pomysł. Przecież my mamy 
zbudowany nowy szpital. Skoro np. 
nowy Oddział Wewnętrzny nie bę-
dzie wymagał modernizacji, to, po 
co budować coś nowego. Mamy już 
nowy budynek spełniający standardy 
i wystarczy go skończyć. Mamy zacząć 
budować drugi, podobny? Przecież to 
nielogiczne i nieekonomiczne. 

Co będzie znajdować się w nowej 
części?

- Tylko oddziały. Ona będzie w pełni 
kompatybilna ze starą. W starej, w 
przyszłości mogą znajdować się pra-
cownie rentgenowskie, endoskopowe, 
kardiologiczne, USG, tomografy 
– sprzęt tego typu. Zakładając bu-
dowę nowego szpitala musielibyśmy 
wybudować to od podstaw. Tylko, po 
co skoro już to mamy? Jeśli starą część 
wykorzystamy w taki sposób, a do tego 
wpuścimy kapitał prywatny to szpital 
spokojnie sobie poradzi. Jeżeli na sta-
rych, przeniesionych oddziałach uda 
się stworzyć opiekę długoterminową 
– o czym myślimy – to będzie świetnie. 
Nowogard jest jedynym miastem, w 
którym nie ma takiego oddziału. Star-
szych, potrzebujących opieki ludzi po 
prostu nie ma gdzie umieszczać.

W nowej części mają znaleźć się 
cztery oddziały?

- Nie, bo po prostu się tam nie 
zmieszczą. Na samej górze zaplanowa-
no oddział położniczy, na pierwszym 
piętrze chirurgiczny z salami operacyj-
nymi i na samym dole wewnętrzny i 
izbę przyjęć. Będzie ona bardzo roz-
budowana - z izolatkami, gipsownią. 
Myślimy jeszcze czy w ramach dużej 
powierzchniowo izby nie dałoby się 
umieścić tzw. „sali intensywnego nad-
zoru”. Ginekologia i pediatria muszą 
zostać w starym budynku.

Cztery oddziały to nie za dużo 
jak na szpital finansowany przez 
gminę?

- Można tak myśleć, tylko wszystkie 
z tych oddziałów są podstawowymi w 
opiece zdrowotnej. Uważam, że jak to 
wszystko jest razem, to wtedy opieka 
w stopniu jest w miarę optymalna. 

Nie ma sensu kombinować i myśleć 
o likwidacji jakiegokolwiek oddziału. 
Lekarzom rodzinnym, którzy tutaj 
pracują przydają się wszystkie oddzia-
ły. Chodzi o dostępność podstawowych 
usług zdrowotnych. Małe szpitale, 
czteroddziałowe załatwiają około 90 
proc. usług medycznych. Zapotrze-
bowanie na usługi naszego szpitala 
jest bardzo duże. Musimy odsyłać 
pacjentów, bo Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie finansuje aż takiej ilości 
usług. Robimy badania, dajemy leki, 
podleczamy i musimy odesłać pa-
cjenta. By sprostać zapotrzebowaniu 
musielibyśmy mieć dwa razy większy 
kontrakt z NFZ-tem. Bierzemy jeszcze 
na siebie odpowiedzialność za jego 
zdrowie. Likwidacja jakiegokolwiek 
oddziału z punktu widzenia medycyny 
jest bezsensowna. Przecież wszystkie 
szpitale rejonowe w małych miastecz-
kach można zamknąć i zostawić tylko 
wielkomiejskie kliniki.

Uważam, że to błąd, że środowi-
sko lekarskie nie bierze udziału w 
publicznej dyskusji nt. przyszłości 
szpitala. 

- Zawsze będziemy podejrzewani. 
Gdyby lekarz zaczął przedstawiać 
swoje argumenty, to zawsze będzie 
podejrzewany o jakiś ukryty interes. 
Znajdą się ludzie, którzy zrobią 
wszystko by pokazać, że wcale nie 
myślimy o interesie społecznym tylko 
o swoim. To, że my mieszkamy w 
Nowogardzie, to nie znaczy, że nie 
znajdziemy sobie pracy poza miastem 
po ewentualnym zamknięciu szpitala. 
Jeśli walczymy o byt tego szpitala, to 
nie dlatego, że nie możemy znaleźć 
pracy gdzie indziej. Przecież przenie-
sienie z dyżuru w Nowogardzie, do Go-
leniowa daje dwukrotnie większy zysk. 
Nas i pielęgniarki wszędzie przyjmą 
z otwartymi ramionami, bo w kraju 
brakuje doświadczonych ludzi w tym 
zawodzie. A mieszkańcy w najgor-
szym wypadku zostaną bez szpitala. 
Jak zaczniemy chodzić na sesję Rady 
Miasta, to stworzy się jedna wielka 
pyskówka. Jak słucham pomysłów o 
budowie nowego szpitala, to nie wiem 
czy śmiać się czy płakać.

Rozmawiał Marcin Nieradka

Kontynuujemy debatę o przyszłości 
szpitala w Nowogardzie. Tym razem 
czas na głos fachowca. - Jak słucham 
pomysłów o budowie nowego szpitala, 
to nie wiem czy śmiać się czy płakać 
– mówi lekarz Tomasz Rokicki, or-
dynator Oddziału Wewnętrznego w 
nowogardzkim szpitalu.

Marcin Nieradka: Możemy być 
spokojni o istnienie szpitala po 
2012 r.?

Tomasz Rokicki: Tak, jeżeli nikt 
nie będzie miał argumentów, że nie 
spełnia on podstawowych norm: unij-
nych, sanepidowskich, jakichkolwiek. 
Do tego potrzebne jest dokończenie 
budowy nowej części. Odpadnie 
wtedy groźba zamknięcia szpitala 
przez zewnętrze czynniki. Z sytuacją 
wewnętrzną nie mamy problemów. 
Jest stabilna kadra lekarska i pielęg-
niarska. Sprzęt też nie jest na tyle zły, 
by obawiać się likwidacji. 

Czy opłaca się wydawanie pienię-
dzy na zaktualizowanie dokumen-
tacji i kończenie budowy „nowej” 
części szpitala?

- Myślę, że nie ma wyjścia. Trzeba 
będzie to zrobić. Dla środowiska lekar-
skiego to oczywista sprawa. Do 2012 
r. szpital będzie musiał spełnić normy 
unijne. W innym razie może mieć 
kłopoty z istnieniem. Mam nadzieję, 
że nikt nie odważy się i nie będzie 
wygłaszał absurdów o tym, że szpital 
w Nowogardzie jest niepotrzebny. Te 
standardy wymyślono nie dla służby 
zdrowia tylko dla pacjenta. W nowej 
części sale będą po prostu większe. 
Ilość łóżek pozostanie taka sama jak 
dziś.

Ta dokumentacja ma już ponad 
10 lat. Czy ona na prawdę spełnia 
najwyższe standardy?

- Po przyjrzeniu się tym planom nie 

mam żadnych uwag. Mimo upływu aż 
10 lat Oddział Wewnętrzny zaprojek-
tujemy bez zmian. Oddział będzie li-
czył 25 łóżek, ale sale, korytarze, węzły 
sanitarne będą znacznie większe.

Władze miasta przystępują za 
późno?

- Jeszcze nie jest zbyt późno. To 
odpowiedni czas by zacząć myśleć o 
dostosowaniu szpitala do wysokich 
standardów. Obecnie w naszym szpita-
lu pracują lekarze spoza Nowogardu. 
Jeśli dojeżdżający dowiedzą się o bra-
ku szans dla istnienia szpitala dwa lata 
przed 2012 r., to po prostu będą musieli 
zacząć szukać pracy gdzie indziej. Po 
co jeździć do szpitala, który możne 
zostać zamknięty.

Radni wstrzymali się z prze-
znaczeniem pieniędzy na plany. 
Chcą poznać koncepcję rozwoju 
szpitala.

- Tu nie ma, nad czym się zasta-
nawiać, tylko jak najszybciej przy-
stępować do modernizacji. Koncepcję 
rozwoju? Co to jest? Współczuje dy-
rektorowi szpitala, bo to tak jakby ktoś 
pytał kogoś, po co chodzi do pracy. 

Wszystko wskazuje na to, że po 
modernizacji szpital zostanie częś-
ciowo sprywatyzowany. Jak będzie 
wyglądać to w praktyce?

- Tego jeszcze dokładnie nie wia-
domo. Głównym właścicielem będzie 
gmina, która będzie dzierżawić część 
pomieszczeń prywatnym podmiotom. 
Przypuszczam, że gmina będzie czer-
pała z tego zyski. Jeżeli znajdzie się 
taki podmiot prywatny, który będzie 
zarabiał dla siebie i dla gminy to 
będzie to opłacalne. Taka prywatyza-
cja zmusza dyrekcję do zachowania 
reżimu finansowego i nie pozwala na 
zadłużanie szpitala. 

Niektórzy uważają, że moder-
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Kolarstwo  

Dzielą i tną
Ile kosztuję sukces ? Odpowiedź już znamy. Kosztował nas 10 tys. zł. 

Dokładnie o tyle komisja dzieląca środki na sport ograniczyła nam dotację 
na statutową działalność. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Chrabąszcze 
Nowogard istnieje od 12 lat. W ciągu tych lat może się pochwalić wieloma 
sukcesami. Jednak początki były bardzo trudne. 

Skromna dotacja 3 tys. zł z budżetu 
gminy nie zabezpieczała podsta-
wowych potrzeb. Jednak społeczna 
praca i upór wielu ludzi , działaczy, 
rodziców , sponsorów procentowała 
wynikami sportowymi. W miarę 
odnoszonych sukcesów Burmistrz 
zwiększał dotację która w roku 2008 
wyniosła 30 tys. złotych , co stanowi 
1/3 budżetu klubu. Pozostałe 2/3 wy-
pracowaliśmy sami. Składało się na to 
społeczna praca członków zarządu , 
rodziców , sympatyków kolarstwa , a 
przede wszystkim samych zawodni-
ków którzy za swoje wyniki powoły-
wani są na zgrupowania szkoleniowe 
kadry Wojewódzkiej i kadry Polski. 
Za wyniki sportowe z Polskiego 
Związku Kolarskiego otrzymujemy 
prawie co roku sprzęt w postaci ro-
werów dla młodzieży. 2008 rok był 
dla nas najlepszym rokiem w historii 
Klubu - nasz najlepszy zawodnik 
Artur Komisarek święcił triumfy w 
juniorach zdobywając 4 medale Mi-
strzostw Polski w tym 1 złoty. Przez 
ostatnie 2 lata był członkiem Kadry 
Narodowej Juniorów. Reprezentował 
nasz kraj na Szosowych i Torowych 
Mistrzostwach Europy. Ponadto inni 
zawodnicy zdobywali kwalifikacje 
do Mistrzostw Polski i Olimpiady 

Młodzieży. Np. w kategorii młodzik 
kolarze z Nowogardu jako jedyni z 
woj. Zachodniopomorskiego stawali 
3-krotnie na podium w Mistrzo-
stwach Makroregionu zdobywając 
cenne punkty w rywalizacji dzieci i 
młodzieży. W związku z powyższym 
z uwagi na wyniki jakimi nie może 
pochwalić się niestety żaden inny 
klub w gminie byłem przekonany 
że dotacja z Urzędu będzie wyższa. 
Niestety okazało się że komisja 
dzieląca środki na sport przyznała 
nam 20 tys. zł o 10 tys. zł mniej niż 
w roku ubiegłym. Jeden z członków 
komisji argumentował te cięcia cy-
tuję: „Macie za małe oddziaływanie 
społeczne”. Informuję pana członka z 
ramienia komisji, że na całym świecie 
działalność sportową ocenia się po 
wynikach sportowych. Okazuję się, 
że nie w Nowogardzie. W związku 
z powyższym musimy ograniczyć 
starty , zakup sprzętu itp. Osobiście 
odczuwam brak klimatu i przychyl-
ności pewnych środowisk władzy do 
tej dyscypliny sportu , która ma w 
Nowogardzie wielkie tradycje ale nie 
ma przyszłości.
Prezes LUKS Panorama-Chrabąszcze 

Nowogard
Henryk Sawicki

Po prostu  
t a ń c z !

Od soboty, 18 kwietnia w naszym mieście trwają warsztaty taneczne, 
prowadzone m.in. przez finalistę pierwszej edycji You Can Dance Błażeja 
Ciszka. By wziąć w nich udział trzeba było wygrać casting prowadzony na 
zasadach tego popularnego tanecznego show.

 Pomysłodawcą warsztatów jest 
wiceburmistrz Jerzy Kaczmarski. W 
jego imieniu znany instruktor tańca 
Mikołaj Kubiak wraz z małżonką 
i Błażejem Ciszkiem prowadzili w 
nowogardzkich szkołach castingi. 
Polegały one na tym, że chętni 
uczniowie tańczyli prezentowany 
układ, a wprawne oko instruktorów 
wyławiało z tłumu uczniów talenty. 
Tym najlepszym wręczano bilet na 

warsztaty. Podobnie jak w przypadku 
telewizyjnego show były wybuchy 
radości i łzy tych, którzy odpadli.

W ten sposób wyłowiono 45 osób 
– uczestników trwających warsztatów 
czyli bardzo intensywnych ćwiczeń. 
Efekty swojej pracy zaprezentują 1 
maja, podczas obchodów 700-lecia 
nadania praw miejskich naszemu 
miastu.

LMM

W kinie „Orzeł” 

KOCHAJ 
I TAŃCZ

 
Muzyczny, obyczajowy, 
Polska 2009, 123 min 
12 zł od lat 15
24.04.2009 godz. 19.00
25.04.2009 godz. 19.00
26.04.2009 godz. 19.00

Uwaga konkurs!
Stowarzyszenie Forum Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Nowogardz-
kiej ogłasza konkurs na zaprojekto-
wanie loga/znaku  kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej pod hasłem 
„Nasza firma – wspólną szansą”. 
Głównym celem kampanii będzie 
zbudowanie patriotyzmu konsumen-
ckiego wśród mieszkańców gminy 
Nowogard, promocja podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych i 
działających na jej terenie oraz wspie-
ranie gminnej gospodarki i lokalnego 
rynku pracy (szczegółowe informacje 
o kampanii zostaną podane w póź-
niejszym terminie). 

Prace konkursowe mogą być wy-
konane dowolną techniką plastyczną 
(rysunek, grafika komputerowa, itd.). 
Format prac - maksymalnie A4. 
Głównym tematem pracy jest miasto 
Nowogard. Uczestnikami konkursu 
mogą być zarówno dzieci jak i do-
rośli (bez ograniczeń wiekowych). 
Jedna osoba może przesłać kilka 
prac. Każda nadesłana praca powinna 

zawierać imię i nazwisko autora, wiek 
oraz dokładny adres i nr telefonu 
kontaktowego. Prace przyjmowane 
są w sklepie Biurex przy ul. 700-lecia 
w Nowogardzie (przy przejeździe 
kolejowym). 

Konkurs potrwa do 31 maja 2009 
roku. O jego wyniku organizatorzy 
poinformują na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego. Autor loga, które 
zdaniem organizatorów konkursu, 
najbardziej trafnie odda ideę i cele 
kampanii, otrzyma nagrodę pienięż-
ną w kwocie 500 zł oraz torbę pełną 
niespodzianek. Fundatorami nagród 
są lokalni przedsiębiorcy zrzeszeni w 
Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Go-
spodarczego Ziemi Nowogardzkiej. 

Ewentualne pytania w sprawie 
konkursu proszę kierować na adres e-
mail: nowogard.forum@gmail.com. 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Forum Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Nowogardz-
kiej

Czytelnicy piszą…

Apel do dzieci
Jestem już dziadkiem i pradziadkiem. Ciężko pracowałem dniami 

i nocami, żeby moje dorastające dzieci miały pieniądze na jedzenie 
i ubranie, na zaspakajanie podstawowych potrzeb, na lekarstwa gdy 
chorowały. Żona i dzieci były najważniejsze…

Od kilku lat jestem sam – żona nie żyje. Ze smutkiem powtórzę – je-
stem sam! A przecież mam dzieci , wnuki i prawnuki. Ja je mam – one 
mnie nie mają…

Rodzice starzy i schorowani są zapominani. Niby najbliści, a nawet 
nie zapytają „jak się masz stary? Nie powiedzą „Cześć tato!” Nie jest 
dla mnie pocieszeniem fakt, że dzieci innych robią podobnie. Czy nie 
mogą młodzi zrozumieć starego człowieka, schorowanego, nie mogącego 
wykupić leków, bo i za co…

A tak chciałbym pochwalić się wnukami, porozmawiać z nimi…
Z poważaniem dla wszystkich dzieci i wnuków 

Dziadek

Uwaga  
Emeryci i Renciści

Z przyjemnością przypominam, 
że bal „Zielonego Karnawału” roz-
pocznie się w restauracji „Przystań” 
w dniu 27 kwietnia (poniedziałek) 
o godzinie 15.30.

Przyjmujemy również zapisy na 
pielgrzymkę do Lichenia.

w biurze Związku w każdy po-
niedziałek i piątek w godzinach 
9.00 – 15.00.

Alina Ochman
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana korneluka  - Tak odbudowywaliśmy Nowogard

Syn Katarzyny 
Barszcz 
ur. 15.04.09 
z Lęborka

Córka Marty Bąk 
ur. 20.04.09 
z Olchowa

Córka Kamili 
Gwizdała 
ur. 21.04.09 
z Redła

Syn Doroty 
i Jarosława Świątczak 
ur. 19.04.09 
z Nowogardu

Kalinka córka 
Agnieszki i Rafała 
Niedośmiałek 
ur. 17.04.09 
z Nowogardu

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl
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Egzaminy 
gimnazjalistów 

W środę egzamin sprawdzający 
ich wiedzę humanistyczną, w czwar-
tek druga część egzaminu - test z 
wiedzy matematyczno-przyrodni-
czej, a w piątek trzecia - test z języka 
obcego.

Egzamin z wiedzy humanistycznej 
rozpoczął się o godz. 9. Trwał dwie 
godziny, dla uczniów z dysfunkcja-
mi (np. dysleksją) jego czas mógł być 
przedłużony o dodatkową godzinę.

Wszyscy uczniowie w Polsce pi-
sali taki sam test. Prace zostaną 
zakodowane; sprawdzać je będą eg-
zaminatorzy z okręgowych komisji 
egzaminacyjnych. Arkusze testu 
rozwiązywanego przez gimnazja-
listów jeszcze w środę po południu 
CKE  opublikowała na swojej stro-
nie internetowej www.cke.edu.pl.

Przystąpienie do egzaminu jest 
warunkiem ukończenia szkoły. Je-
śli uczeń z powodu choroby lub 
ważnych wypadków losowych nie 
może do niego przystąpić, będzie 
musiał napisać go w dodatkowym 

terminie w czerwcu. Jeśli uczeń 
przystąpi do egzaminu i napisze go 
słabo, a równocześnie uzyska oce-
ny pozytywne na świadectwie na 
zakończenie III klasy, to i tak ukoń-
czy gimnazjum. Powtórka egzami-
nu gimnazjalnego nie jest możliwa. 
Wynik egzaminu z części humani-
stycznej i matematyczno-przyrod-
niczej będzie miał wpływ na przyję-
cie ucznia do wybranej przez niego 
szkoły ponadgimnazjalnej. Test z 
języka obcego ma tylko diagnozo-
wać jego znajomość przez ucznia. O 
przyjęciu do szkoły ponadgimnazjal-
nej decydują: liczba punktów uzy-
skanych przez kandydata za oceny 
na świadectwie z wybranych przed-
miotów i za inne osiągnięcia odno-
towane na świadectwie ukończenia 
gimnazjum oraz liczba punktów za 
wyniki egzaminu gimnazjalnego. 
Uczeń może ubiegać się o przyję-
cie do trzech szkół jednocześnie. 
Wyniki egzaminu uczniowie pozna-
ją w połowie czerwca.

Proponujemy Państwu zabawę – sprawdźcie swoją wiedzę na podstawie 
jednego z bloków pytań części humanistycznej pisanej w środę.

Oto zadanie: Tekst II 
Prośba o wyspy szczęśliwe 
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, 
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, 
zacałuj, ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, 
otumań, we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu. 
Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
 dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
 myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością. 
Konstanty Ildefons Gałczyński, Prośba o wyspy szczęśliwe, [w:] Serwus, 

madonna. Wiersze i poematy, Warszawa 1984. 
Zadanie 10. (0-1) 
W którym z zacytowanych wersów bezpośrednio ujawnia się podmiot 

liryczny? 
A. Wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj. 
B. Dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul. 
C. We śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu. 
D. Myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością. 
Zadanie 11. (0-1) 
Osoba mówiąca w wierszu 
A. planuje realną podróż. 
B. tęskni za biblijnym rajem. 
C. marzy o szczęściu w miłości. 
D. rozmyśla o samotnym życiu. 
Zadanie 12. (0-1) 
Nastrój, w jakim jest podmiot liryczny, najtrafniej wyrażają określenia: 
A. ukojenie i nadzieja. 
B. obojętność i niechęć do działania. 
C. zwątpienie i rozpacz. 
D. radość i pewność siebie.
Miłej zabawy. Wyniki podamy w kolejnym wydaniu „DN”

Lesław M. Marek

Konkurs Czytelniczy „W krainie Koszmarnego Karolka” 

Rozczytani 
drugo – i trzecioklasiści

We wtorek, 21 kwietnia,  ucznio-
wie klas drugich i trzecich z ośmiu 
szkół podstawowych spotkali się na 
konkursie czytelniczym w gościn-
nych murach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Głównym celem kon-
kursu  jest rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych dzieci w młodszym 
wieku szkolnym, zgodnie z mak-
symą: „Nikt nie rodzi się czytelni-
kiem, czytelnika trzeba wychować”. 
Było to już piąte spotkanie miłośni-
ków przygód Koszmarnego Karol-
ka, które pokazało, że dzieci wbrew 
obiegowym opiniom bardzo lubią 
czytać. W tej edycji konkurs obej-
mował znajomość przygód Karolka 
z tomiku pt. „Koszmarny Karolek i 
Sraszliwy Śniegowy Potwór”. Każ-
da szkoła zgłosiła trzech reprezen-
tantów, którzy wygrali eliminacje 
szkolne. Uczniowie rozwiązywali 
ciekawe zadania konkursowe przez 
godzinę i walczyli indywidualnie o 
najwyższe miejsca i wyróżnienia. 

Komisja konkursowa wyłoniła 
laureatów: 

I miejsce Natalia Kosmalska ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie, II miejsce Wiktor Jackow-

ski ze Szkoły 
Podstawowej nr 
3 w Nowogar-
dzie, III miejsce 
Klaudia Pasik 
ze Szkoły Pod-
stawowej w 
Orzechowie, IV 
miejsce Marcel 
Żukowski ze 
Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w 
Nowogardzie, 

V miejsce Iga Bajkowska ze Szko-
ły Podstawowej w Błotnie oraz VI 
miejsce Marcin Ogiewa ze Szkoły 
Podstawowej w Orzechowie. 

Wyróżnieni zostali: Dawid Para-
dziński, Kinga Panek, Filip Olejnik, 
Jakub Heland, Julia Gwiazdowska, 
Bartosz Gajda, Oskar Kośmider. 

Laureaci i wyróżnieni uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe, a pozostali uczest-
nicy dostali nagrody pocieszenia. 
W czasie przerwy dzieci spożywały 
słodki poczęstunek oraz wesoło spę-
dziły czas oglądając nowość – kres-
kówki z przygodami Koszmarnego 
Karolka. Organizatorzy konkursu, 
nauczycielki ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Nowogardzie (Iwona 
Wiśniewska, Ewa Antczak, Dorota 
Gurgul i Aneta Drążewska) oraz 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej Pani Zofia Pilarz  serdecznie 
dziękują opiekunom za przygotowa-
nie dzieci do udziału w konkursie i 
za tak liczne uczestnictwo. 

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i zapraszamy do spotkania 
za rok!  

Organizatorzy
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Ta b l i c a 
na miarę czasów

Jeżdżąc palcem po mapie byłem 
ostatnio na mszy w kosciółku w 
Glicku. Oprócz mnie przybyli wszy-
scy mieszkańcy Miętna, Lestkowa i 
Grabina, którzy kościołów nie mają. 
Natomiast nad rzeką Włoszczenicą 
złowiłem szczupaka. Przysięgam, 
że przed napisaniem tych zdań nie 
wypiłem nawet kieliszka. 

Wiele osób może stwierdzić ina-
czej. Przecież w Glicku nigdy nie 
było kościoła. W Miętnie, Lestko-
wie i Grabinie stoją natomiast od 
lat. Rzeka Włoszczenica nazywa 
się Wołczenica. To nie prawda. Na 
tablicy informacyjnej w pobliżu 
hotelu jest kościół w Glicku i rzeka 
Włoszczenica. W Miętnie, Lestkowie 
i Grabinie kościoły znikły. Każdy 
może sprawdzić.

W życiu nie zauważyłem wielu 
oczywistych rzeczy. Dostrzegłem 
natomiast fakty, którymi większość 
się nie zgodziła. To nic. Zdarza się. 

Mapie koło hotelu będę wierzył na-
dal. W najbliższą niedzielę wybiorę 
się na mszę do Glicka, a później nad 
Włoszczenicę. na wycieczkę zaproszę 
burmistrza. Wypijemy kilka piwek, 
wrócimy do Nowogardu, spojrzymy 
na mapę przy hotelu. I co...? I stwier-
dzimy, że wszystko gra. Może na 
takie wyprawy będziemy wybierać się 
cyklicznie? Może dołączą mieszkańcy 
gminy? Może wybudujemy kościół w 
Glicku i zmienimy nazwę rzeki? 

Tablicy jednak nie zmienimy. Dla-
czego? „Bo to jest tablica na miarę 
naszych możliwości. My tą tablicą 
otwieramy oczy niedowiarkom! Mó-
wimy: to jest nasza tablica, przez nas 
zrobiona, i to nie jest nasze ostatnie 
słowo!”

Swoją drogą, kto i ile za tę tablicę 
zainkasował. Sprawdzimy to i po-
damy. 

marcin Nieradka
fot. Jan korneluk

UWAGA WĘDKARZE
Z okazji 700-lecia Nowogardu Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard za-

prasza na zawody wędkarskie „spiningowe z łodzi” na jeziorze w Nowogardzie 
w dniu 1 maja 2009 r. Spotkanie zawodników koło „neptuna” o godz. 6. Zapisy 
w sklepie „Wędkarz” do dn. 29.04.2009 r. Startowe 5 zł. 

ZARZĄD

Rafał Rychert  
mistrzem M-G Koła PZW!

W dn. 18.04.2009 r. rozegrano w 
Kamieniu pomorskim zawody węd-
karskie spławikowe o Mistrzostwo 
Koła. Rywalizowało w nich 42 zawod-
ników. Zwyciężył Rafał Rychert, przed 
Tomaszem Stankiewiczem (pierwszy 
wicemistrz, który wyholował lina o 
wadze 1,5 kg.) i Krzysztofem Pędzisz-
czakiem (II wicemistrz). 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
puchary, a pierwszych 22-ch zawod-
ników upominki w postaci sprzętu 
wędkarskiego.

Henryk Szczupak 

SP 2

Dzień Ziemi 
W Szkole Podstawowej nr 2 od wielu lat podejmuje się działania eko-

logiczne, które przejawiaja się w angażowaniu dzieci w wielu akcjach na 
rzecz środowiska naturalnego. Jedna z akcji był obchodzony 21 kwietnia 
Dzień Ziemi.

Z tej okazji uczniowie Szkolnego 
Koła Ligi Ochrony Przyrody przygo-
towali inscenizacje ukazująca w jaki 
sposób ulega degradacji środowisko 
naturalne i w jaki sposób można temu 
zapobiegać.

Nastepnie uczniowie w towarzy-
stwie zaproszonych gości – Prezesa 
Zarządu LOP Marka Heisera i przed-
stawiciela Lokalnej Agendy XXI udali 

się na wcześniej wybrane miejsca by 
zasadzić drzewka.

Przez cały czas czynna była szkolna 
kawiarenka.

Na całością obchodów czuwali 
opiekunowie – Grażyna Jackowska 
– Wojtala, Anna Buczyńska , Anna 
Kowalczyk – Krzywania oraz Jolanta 
Andrzejewska.

Inf. własna.
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Dokąd ta droga 
prowadzi?

Niedawno minęły Święta Wielkanocne, minęły po raz kolejny, jak co roku 
na wiosnę. W tym roku przy sprzyjającej - a przecież można też powiedzieć, 
że wspaniałej - pogodzie.

W poświąteczne wtorkowe przedpołudnie szedłem utartym szlakiem, któ-
rym niemal codziennie zmierzam w okolice Placu Wolności. Pozdrowiłem 
często na tej trasie spotykane osoby, z niektórymi zamieniłem kilka zdań. 
Spotkałem też kilku znajomych, z którymi tylko w szczególnych okolicznoś-
ciach krzyżują się nasze ścieżki. Tym razem wymiana zdań była nieco bar-
dziej rozbudowana, w zależności od stopnia zażyłości. No cóż, życie toczyło 
się normalnie.

W pewnej chwili zauważyłem jednak, że nie wszystko jest takie normalne, 
że w atmosferze poświątecznego dnia wisi jakaś niepewność. Zacząłem ana-
lizować kilka zasłyszanych przed chwilą opinii i... mozolnie dochodzić do 
pewnych (nie mam niestety pewności, czy właściwych) wniosków.

Przerwałem na jakiś czas swoje rozważania, aby zajrzeć do Nowogardz-
kiego Domu Kultury i upewnić się, czy harmonogram moich zajęć nie uległ 
jakimś nieprzewidzianym wcześniej zakłóceniom. Dowiedziałem się, że do-
piero od godziny szesnastej będę miał tu co robić -postanowiłem wrócić do 
domu.

Wracałem tym samym traktem, ale niekoniecznie po tych samych stronach 
ulic. Spotkałem kolejną grupę znajomych, zakodowałem kolejną garść opi-
nii, informacji, ciekawostek. Nie sposób zatem, aby nie wróciła przerwana 
wcześniej próba zdiagnozowania szczególnej atmosfery mijającego dnia.

Z pokaźnym bagażem jeszcze nie do końca uporządkowanych wniosków 
wróciłem do domu nieco przed porą obiadową. Jestem człowiekiem tutej-
szym, a jedno z wielu naszych porzekadeł głosi, że kto głodny ten zły, a.... W 
oczekiwaniu na obiad spróbowałem pooglądać coś w telewizji. „Przelecia-
łem” niemal cały zestaw propozycji i zrezygnowałem! Szkoda czasu i ner-
wów. Tym razem nawet na kilku ambitniejszych kanałach nie potrafiłem się 
zakotwiczyć.

Trochę więcej szczęścia miałem przeglądając prasę. Natomiast po obiedzie 
spróbowałem uciąć sobie drzemkę, z której jednak niewiele wyszło, bo zbyt 
dużo natrętnych myśli kołatało się po mojej głowie, zbyt wiele pytań czekało 
na jakąś odpowiedź.

Co Bóg da, człowiek potrafi zabrać! - tak mógłbym podsumować część 
zasłyszanych żalów i opinii. Większość tak formułowanych pretensji kiero-
wana była pod adresem polityków, pracodawców, urzędników, także lekarzy 
i duchownych, a nawet krewnych.

Na taką ilość ludzkiego niechlujstwa, pogardy dla bliźniego czy wprost 
głupoty, to i boskiej opatrzności braknie! - to kolejna konkluzja wypowia-
dana najczęściej w kontekście tragicznego w skutkach pożaru, w pobliskim 
Kamieniu Pomorskim, ale przecież nie tylko.

Jak na pierwszy dzień poświąteczny to wprost zastraszający pakiet nie-
spełnionych ludzkich nadziei, których nie ukoiły nawet dwa kolejne świą-
teczne dni. Jaki z tego można wysnuć wniosek? Czy kolejne dwa dni wolne 
od pracy proponowane przez niektóre ugrupowania polityczne rozwiążą 
którykolwiek z poruszonych tu problemów? Może zwiększy się oglądalność 
w TVP.(?)

W powyższym kontekście zacząłem zastanawiać się także nad tym, co my 
jeszcze potrafimy zrobić „wspólnym, gromadnym trudem”? Przecież już go-
łym okiem widać, że wśród nas jest coraz więcej takich, co to „sami sobie 
rzepkę skrobią”.

Kolejne natrętnie nasuwające mi się pytanie, na które nie znalazłem jeszcze 
jasno sprecyzowanej odpowiedzi, brzmi: Czy nie pozwoliliśmy sobie (jako 
społeczeństwo) na narzucenie złego stylu bycia? Przecież jesteśmy na dro-
dze, która może nas zaprowadzić tylko tam, gdzie wszyscy będą mieć pre-
tensje do wszystkich - o wszystko! I co dalej?

Może warto głębiej zastanowić się nad opinią nieżyjącego już ks. Józefa 
Tischnera: Jeżeli uwierzymy w Boga, a nie uwierzymy w człowieka, nasza 
wiara będzie wiarą milczącą (...) Będzie to wiara, która nas od świata od-
dali, a nie przywróci światu.

Lech Jurek

Marsz dla Życia
Dzisiaj prezentujemy zdjęcia z Marszu dla Życia ze szczególnym uwzględ-

nieniem skromnej niestety delegacji mieszkańców Nowogardu. Pokazujemy 
inicjatorów akcji czyli przedstawicieli Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Zdjęcia wykonał Andrzej Leszczyński.
LMM
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gryfi-
cach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w Do-
brej, ul. Traugutta. cena �0 tys. zł. Tel. 091 
39 �� 0�7.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m kw na 
działce 7 arowej, ul. Żeromskiego w Nowogar-
dzie lub zamienię z dopłatą na 1/ 2 domku z 
ogródkiem lub mały dom (Nowogard lub bli-
ska okolica). Tel. 609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 m kw 
po kapitalnym remoncie, cena 90 tys. zł. Tel. 
515 171 584, 507 023 080.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w cen-
trum Nowogardu. Tel. �0� ��� �14.

• Wynajmę mieszkanie � pokojowe o pow. 
4� m kw ul. Wiejska, nowe budownictwo, 
umeblowane, poddasze, �00 zł + opłaty. 
kaucja ��00 zł. Tel. ��0 4�4 9�9.

• Sprzedam: działka budowlana 1800 m kw, Dę-
bice 20 zł/ m kw. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na ul. Wyszyń-
skiego, 38 m kw, IV piętro. Tel. 091 39 25 664.

• Sprzedam działki budowlane 11,5 arowe, me-
dia w działkach, Kościuszki. 602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 6000 m kw. 
Tel. 662 120 052.

• Sprzedam połowę domu z działką, Nowogard, 
cena do uzgodnienia. Tel. 696 444 105.

• Lokal do wynajęcia w pasażu handlowym 
przy pl. Wolności (pod Biedronką). Tel. 601 47 
29 47.

• Do wynajęcia pomieszczenie warsztatowe 60 
m kw z kanałem. Tel. 785 562 074.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na kawaler-
kę. Tel. 667 320 052.

• Wydzierżawię sklep w Dziwnówku na czas  
nieokreślony. Tel. 601 70 73 63.

• Sprzedam 3 działki 1200 m kw uzbrojone, z 
warunkami zabudowy w Nowogardzie. Tel. 
602 52 16 71.

• Wynajmę pomieszczenie na gabinet kos-
metyczny przy zakładzie fryzjerskim. Tel. 
607 647 240.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 57,8 m kw, 
słoneczne, dogodna lokalizacja, I piętro, bal-
kon, liczniki na wodę, cena do negocjacji. Tel. 
510 811 067.

• Wynajmę pokój osobie samotnej. Tel. 0601 
090 079.

• Wynajmę poddasze na działalność gospodar-
czą. Tel. 0601 090 079.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 poko-
je, 58 m kw, 3700 zł m kw, wysoki standard, 
częściowo umeblowane, meble pod zabudo-
wę, ul. Tadeusza Kościuszki. Tel. 660 200 720.

• Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 86 m kw, sta-
re budownictwo w centrum sprzedam. Cena 
195 tys. do negocjacji. Tel. 697 412 804.

• Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
�0� �7� �71.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 80 m kw 
przy ul. Zamkowej, częściowo umeblowane, 
cena 225 tys., z mozliwością kupna garażu. 
Tel. 880 34 17 34.

• Kupię garaż w centrum. Tel. 697 30 69 69.

• Jenikowo – dom 180 m kw, dwa duże budynki 
gospodarcze, działka 77 arów, 255 000 zł. Tel. 
501 307 666.

• Sąpolnica – 6 km od Nowogardu działka 2300 
m kw pod budowę lub działalność, 55 000. 
Tel. 725 899 426.

• Działki rolne na obrzeżach Nowogardu 1,50 
ha, 2,55 ha i 7 ha, mozliwość zabudowy lub 
podziału na mniejsze, cena od 9 do 15 zł/ m 
kw. Tel. 502 103 432.

• Nowogard – Dobra – dom na wsi, 100 m kw 
z dużą działką. Wskazany remont, ok. 100.000 
zł. Tel. 783 53 46 77.

mOTOrYZacJa

• Alufelgi 15 cali BMW 5 oraz opony po 50 zł 
sprzedam. 603 852 270.

• Sprzedam Ford Escort 1987 r., benzyna + gaz, 
cena 1000 zł. Tel. 665 209 470.

• Sprzedam skutera na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 888 603 612.

• Sprzedam Forda Transita na 9 osób, cena do 
uzgodnienia. Tel. 888 603 612.

• Sprzedam opony letnie 16' KUHMO, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam alufelgi 16' do opla vectry C, ome-
gi, tel.  605 522 340.

• Sprzedam opony letnie używane, dwie sztu-
ki, Good Year 215/55 R 16, stan bdb, 180 zł. 
507 524 047.

• Sprzedam koła „13” na oponach letnich 
165/70. Tel. 696 116 744.

• Sprzedam Renault Laguna, 1996 r. i przyczep-
kę samochodową. Tel. 782 445 148.

• Sprzedam motocykl Suzuki GS 500, 1991 r., 
cena 3499 zł. Tel. 692 457 299.

rOlNIcTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam 5 ha nieużytków rolnych, woda, 
prąd, gaz przy drodze asfaltowej; 5 zł/ m kw. 
Tel. 516 344 450.

• Sprzedam prosięta. Tel. 885 974 930.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 0668 434 849.

• Sprzedam kuca, cena do uzgodnienia. Tel. 
692 760 328.

• Sprzedam pszenżyto i owies oraz siewnik do 
nawozu. Tel. 603 895 622.

USŁUGI

• malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 �� 7�3, 07�4 79 �� 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 �� 9�9, 0�9� �1� ��1.

• DYWaNOpraNIe. 0�04 373 143.

• Transport, profesjonalne przeprowadzki 
– wnosimy – znosimy. 0�01 493 ��0.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�04 373 143.

• pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0�04 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. �04 373 143.

• czyszczenie uszu za pomocą świecowania. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 �07 14.

• Zespół muzyczny acOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. Tel. �03 �0� 0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe wykoń-
czenia domów. 784 053 493.

• BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.pl.

• „DUr-DacH” – pokrycia i remonty dachów. 
Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• mIX remONTOWO – BUDOWlaNY – wszel-
kiego rodzaju remonty. Solidnie, dokładnie, 
tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. �09 71� �39.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, blacha, 
dachówka. Tel. 785 562 104.

• kompleksowe wykończenia wnętrz, regip-
sy, malowanie, szpachlowanie, szpachle 
dekoracyjne, glazura, hydraulika i elek-
tryka, zabudowa poddaszy, kompletne 
łazienki, docieplanie budynków, szybko i 
solidnie. Tel. �09 �0� ��1, �0� 1�� ���.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• przywiozę piach, żwir, ziemię tel. ��0 497 
390. 

• Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. Tel. 
607 621 257.

• rusztowania – wynajem, montaż, demontaż, 
transport. Tel. 603 995 140.

• elewacje, docieplenie, malowanie, odgrzy-
bianie. Tel. 603 995 140.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i wewnętrz-
ne, glazura i terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Tel. 661 390 406.

• Wykonam usługi minikoparką – prace ziemne, 
wykopy pod kable, wodę, fundamenty. Tanio, 
fachowo, szybko. Tel. 790 243 575.

• Usługi – roboty ziemne koparko – ładowarką. 
Tel. 692 462 654.

• Docieplenia budynków 30 zł/ m kw, dekar-
stwo 35-40 zł/ m kw, polbruk 25 zł/ m kw. Tel. 
505 94 17 65.

• Sprzedaż: więźby dachowe, tarcica. Tel. 79 04 
95 018.

• Usługi remontowe, docieplenie budynków, 
malowanie, szpachlowanie, regipsy, płytki, 
itp. Tel. 602 451 894, 662 514 785.

• pogotowie komputerowe. Tel. �9� 041 �7�.

• Wizaż, manicure, tipsy, analiza kolory-
styczna. Tel. 791 330 �3�.

• Zakładanie i urządzanie ogrodów. 
513 690 314.

• Regipsy, docieplenia. 696 07 07 08.

• Tynki tradycyjne. 604 721 638.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i wewnętrz-
ne, glazura i terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Tel. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, wnosze-
nie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 697 345 666.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 39 
20 737.

• Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakiernika 
samochodowego na bardzo dobrych warun-
kach. Tel. 091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-
walent urlopowy, Niemcy, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• Poszukujemy pracownika na stanowisko: pro-
jektant selektor odzieży. Wymagania: biegła 
znajomość języka ormiańskiego i rosyjskiego, 
pełna dyspozycyjność. Kontakt 512 131 567.

• Podejmę pracę – sprzątanie mieszkań, biur 
lub do sprzedaży odzieży na terenie Nowo-
gardu. Tel. 0608 143 712.

• Zatrudnię recepcjonistkę – barmankę do ho-
telu. Tel. 602 474 266.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 091 
39 21 538, 605 856 538.

• Zatrudnię konsultanta Oriflame. Tel. 
�93 �7� 3��.

• Zatrudnię fachowca do kładzenia terakoty. 
Tel. 091 39 25 147.

• Zatrudnię do dociepleń i kładzenia płytek. Tel. 
782 860 130.

• Przyjmę do pracy stolarza. Tel. 091 39 21 828.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywcze-
go. Tel. 602 474 266.

• Szukam ludzi do prac polowo – ogrodniczych. 
Tel. 091 39 23 259 lub 51 44 51 525.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E na paszowóz, 
praca w Łobzie. Informacje, tel. 661 879 011.

• Potrzebny fachowiec z cykliniarką do wy-
cyklinowania podłogi (stare deski). Tel. 
889 406 676.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Pomagamy w sprawach:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

reklama

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Informujemy, że 

�� kwietnia �009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

SKLEP REMO 
Nowogard, ul. Żeromskiego 20 
Tel. 510 002 318, 504 026 071
promocja rolet mini

- rolety w kasetach
- rolety do okien dachowych

- rolety bambusowe
- żaluzje poziome i pionowe

reklama

• przyjmę ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego. Tel. �0� ��1 ��0.

INNe

• Sprzedam playstation II, 2 pady, 8 gier, mata 
do tańczenia. Cena 430 zł. Tel. 728 466 914.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam kamerę Sony DCR -DVD 110E, na 
gwarancji, cena: 950 zł, tel:605 522 340.

• Sprzedam wieżę ONKYO: amplituner 
TX-SR504E, DVD DV-SP404E, 5 kolumn 
QUADRAL, cena 2900 zł, stan idealny, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam TV LG 21’, cena 350 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam aparat fotograficzny FU-
JIFILM S-Fine Pix 6500, etui, karty 
pamięci cena 970 zł, tel 605 522 340. 

• Sprzedam odtwarzacz MP3/radio, nowy, cena 
110 zł, tel.  605 522 340.

• kupię maszynę do szycia Overlock 3,4,� 
nitkową. Tel. �01 441 7�3.

• pODGrZeWacZ wody – bojler gazowy sto-
jący, zasobnik typ 130, 1�0, 190 litrowy, 
do domku gdzie są � łazienki, prysznic, 
kuchnia – to komfort ciepłej wody za 40 
zł miesięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. Tel. 0�91 
��� 77�.

• pIece gazowe c.o. firmy Vaillant z Niemiec, 
wiszące, ogrzewanie, cena 900 zł oraz 
ogrzewanie i ciepła woda (dwufunkcyjne), 
cena 1�00 zł mieszkanie, domek, gwaran-
cja serwisowa. Tel. �91 ��� 77�.

• elekTrYcZNe przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 3�0V, małe gabaryty, 
moc 1�-�1 kw, z Niemiec, ekonomiczne, 
idealne do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 1�0 zł. Tel. 0790 �40 ��0.

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, wi-
szący do mieszkania, domku, firmy Vail-
lant z Niemiec, mało używany, cena 4�0 zł 
na gwarancji. Tel. 0�91 ��� 77�.

• BOJler – podgrzewaczwody, stojący, za-
sobnik z wężownicą do podłączenia go z 
piecem gazowym lub węglowym firmy Va-
illant z Niemiec, typ VIH 1�0 lub 1�0 litro-
wy np. domek, � łazienki, cena ��0 zł. Tel. 
0�91 ��� 77�.

• Poszukuję gruzu (kupię). Tel. 091 39 103 15.

• Drzewo kominkowe (co) z dowozem, po-
cięte w klocki, ok. 5 m kw, cena 350 zł. Tel. 
501 385 072.

• Sprzedam meble sklepowe. Tel. 606 703 451.

• Sprzedam wózek głęboki na dużych kołach 
firmy „Polak” z dodatkami, cena 250 zł. Tel. 
604 183 160.

• Zgubiono dwa kluczyki od samochodu. 
Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt. Tel. 
609 464 332.

• Świadków włamania i kradzieży dokumentów 
i tablic rejestracyjnych z czarnej Lancii Thesis 
zaparkowanej ul. Leśna proszę o kontakt z po-
licją.

• Ja, małgorzata kowalska – Drożdż oświad-
czam, że nie odpowiadam za zobowiązania 
finansowe, które są i nadal mogą być zacią-
gane przez firmę budowlaną pTaH, która 
jest własnością mojego męża Dariusza  D. 
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Panie Dyrektorze, współpraca społeczna to 
bardzo szerokie pojęcie, czym konkretnie zajmu-
je się Wydział Współpracy Społecznej?

Działalność Wydziału Współpracy Społecznej to 
przede wszystkim realizacja zadań wynikających z 
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uza-
leżnieniom na lata 2006-2015. Prze-
ciwdziałanie uzależnieniom to nie 
tylko profilaktyka i leczenie odwy-
kowe. Uzależnienie od alkoholu czy 
narkotyków wpływa na najważniejsze 
obszary życia jak rodzina, praca, 
nauka, zdrowie, finanse. Dlatego tak 
ważna jest współpraca wielu instytucji  
i środowisk w realizacji zadań, ma-
jących przeciwdziałać problemom 
wynikającym z uzależnienia. Ponadto 
Wydział zajmuje się współpracą z 
organizacjami pozarządowymi. 

W jaki sposób podczas kierowa-
nia Wydziałem wykorzystuje Pan 
wiedzę i doświadczenie wynikające 
z pełnienia funkcji wojewódzkiego 
eksperta ds. informacji o narko-
manii?

Zależy mi, aby praca Wydziału 
była przede wszystkim odpowiedzią 
na bieżące potrzeby środowiska w 
zakresie problematyki uzależnień. 
Przy ustalaniu zadań i prioryte-
tów bierzemy pod uwagę aktual-
ne wyniki badań socjologicznych 
czy policyjne statystyki. Uczulam 
swoich pracowników nie tylko na 
śledzenie bieżących informacji, ale 
także na obserwację otaczających 
nas zjawisk, wiążących się ze specy-
fiką naszej pracy. Jako ekspert wiem,  
że tylko rzetelna wiedza i aktualne informacje, 
pozwolą na wytyczenie celów zgodnych z potrze-
bami środowiska.

Jakie są wobec tego aktualne problemy związa-
ne z uzależnieniami? Czy do takich zaliczy Pan 
głośny ostatnio temat „dopalaczy”? 

Jest to rzeczywiście problem ważny w ostatnim 

półroczu, zwłaszcza w dużych miastach, w których 
od 2008 r. zaczęły pojawiać się sklepy oferujące 
„dopalacze”. Problem jednak dotyczy wszystkich, 
ponieważ środki te są dostępne również przez 
Internet. Dopalacze to środki bardzo szkodliwe 
dla zdrowia, których działanie jest porównywalne 
z działaniem narkotyków. Większość tego rodzaju 
specyfików zawiera benzylopiperazynę (BZP). To 
składnik działający podobnie jak amfetamina, 
niosący skutki uboczne i uniemożliwiający po 
zażyciu racjonalną ocenę sytuacji. Sklepy promu-
jące i sprzedające dopalacze wykorzystują luki w 
prawie oraz niewiedzę i chęć zdobywania nowych 
doświadczeń przez młodych ludzi. Czy w związ-
ku z aktualnością tematu Pana Wydział podjął 
jakieś działania zmierzające do ograniczenia 
zażywania dopalaczy?

W styczniu 2009 r. Krajowe Biuro Prze-
ciwdziałania Narkomanii rozpoczęło akcję 
informacyjno-edukacyjną „Dopalacze mogą 
cię wypalić”. Od początku bierzemy udział  
w propagowaniu akcji. Zorganizowaliśmy spot-
kanie dla zachodniopomorskich uczelni, ro-
zesłaliśmy plakaty promujące akcję, śledzimy i 
uczestniczymy w dyskusjach na temat zmian w 
ustawodawstwie, mających ograniczyć dostępność 

dopalaczy. W wyniku prac legislacyjnych nad 
nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii BZP została wprowadzona na listę substancji 
objętych kontrolą prawną. Ostatnio opiniowali-
śmy również projekt ustawy o obrocie i reklamie 
środków zawierających substancje psychotropowe  
i odurzające. 

Czy „dopalacze” zdominowały, niestety ciągle 
funkcjonujący, narkotykowy rynek? 

Jest to zjawisko niezwykle groźne, ze względu 
na jego dostępność. Nadal jednak istnieje problem 
zażywania marihuany, amfetaminy, leków połączo-
nych z alkoholem. Są to ciągle środki najłatwiej 
dostępne, a zarazem najtańsze. Tak naprawdę nie 
ma znaczenia substancja, której się używa, a raczej 
zdrowotne i społeczne skutki zażywania i problemy 
wynikające z uzależnienia.   

Problem uzależnienia, nie tylko od narko-
tyków, ale także od alkoholu, tak naprawdę 
może dotknąć każdego z nas, naszych bli-
skich, osoby z otoczenia. Gdzie szukać rady  
i pomocy w takiej sytuacji? 

Przede wszystkim należy w takich sytuacjach 
reagować zdecydowanie i szybko. Nie należy ukry-
wać problemu, udawać, że nie istnieje. Infrastruk-
tura pomocowa w zakresie leczenia uzależnień 
jest w naszym województwie stosunkowo dobrze 
rozwinięta. W każdej gminie działają komisje i 
pełnomocnicy ds. przeciwdziałania uzależnieniom, 
ponadto funkcjonują poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, 
placówki lecznictwa odwykowego, czy wreszcie 
punkty informacyjno-konsultacyjne. Wykaz placó-

wek, w których można i należy szukać 
pomocy dostępny jest na stronie in-
ternetowej Urzędu Marszałkowskiego 
– www.um-zachodniopomorskie.pl

Na wszelką działalność potrzebne 
są nakłady finansowe. Czy w pracy 
Wydziału odczuwa Pan skutki desta-
bilizacji gospodarczej? 

Budżet Wydziału w dużym stopniu 
oparty jest na środkach pozyskiwa-
nych z tytułu opłat za wydawanie 
zezwoleń na hurtowy obrót napojami 
alkoholowymi do 18%. Spowolnie-
nie gospodarcze wpłynęło także na 
sytuację hurtowników. Do tej pory 
realizujemy jednak wszelkie zapla-
nowane wcześniej działania, łącznie 
z udzielaniem dotacji dla placówek 
lecznictwa odwykowego oraz dla 
organizacji pozarządowych. Na re-
alizację zadań publicznych przez te 
organizacje przyznaliśmy już w tym 
roku 490 000 zł. 

Jakie przesłanie chciałby Pan 
przekazać naszym czytelnikom na 
zakończenie rozmowy?

Realizacja celów Wydziału Współ-
pracy Społecznej i osiąganie wymier-
nych efektów możliwe jest tylko przy 
zrozumieniu i akceptacji społeczeń-
stwa oraz przy chęci współdziałania  
w obszarze jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz 
biznesu. Dlatego zachęcam do poznawania dzia-
łalności Urzędu Marszałkowskiego, wynikających  
z niej możliwości i współpracy w realizacji za-
dań. 

Dziękuję za rozmowę. 

Wywiad z Krzysztofem Falińskim, p.o. Dyrektora Wydziału Współpracy Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, wojewódzkim  
ekspertem ds. informacji o narkotykach i narkomanii

arTYkUŁ SpONSOrOWaNY
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Danfarm ’94 is seeking 
for FARM SECRETARY

Danfarm ’94 is located near Resko, Zachodniopomorskie Province, 
are looking for FARM SECRETARY to take care and run a larger 
farm with 1.400 hectares and 5 full time employees.
We have several of different crops in our production, and we are 
looking young male/ female with forming experience (if you don’t 
have experience, we offer you training to the right person) and abil-
ity to grow in this job.
This is a genuine opportunity for the right person to your capacity 
and to lern from a well – respected team of farming profossionals 
will be the key to your success.
You will have one person to reporting and you will have free hand 
to make your career.
We offer you long – term employment and an attractive salary.
Make an application to:

Morten Laursen (english speaking)
Danfarm ‘94

Phone: 60 22 260 69 or 00 45 40 33 91 24 
or mail: MEL50@LIVE.DK

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
Zaprasza organizacje pozarządowe 

w dniach 1-2 maja do pawilonu wystawionego 
z okazji Obchodów 700 - lecia 

nadania praw miejskich 
w celu zaprezentowania swojej działalności:

„Jesteśmy, działamy, mamy osiągnięcia”
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze NFOP 

plac Wolności 1 pod nr tel. 091 39 �7 �40. 

prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji pozarządowych
Mieczysław Cedro

Klub Motorowy „CISY” 
ogłasza przetarg 

na zabezpieczenie gastronomii 
podczas Otwartych Mistrzostw Polski 

w Motocrossie, 
które odbędą się dnia 10 maja 2009 r. 

w Nowogardzie.
 

 
Informacje tel. 510 244 072.

Videofilmowanie, 
zdjęcia cyfrowe 
na różne okazje, 
profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

27.04.br. godz. 16.00

reklama

„Egzaminy gimnazjalne są 
proste, gdy rodzic się troszczy”

Po raz pierwszy w publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy 
w Nowogardzie realizowany jest projekt unijny, który wdrożono dzięki za-
angażowaniu grona pedagogicznego i rodziców. Wniosek na konkurs POKL 
z działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” 
opracowały właścicielki firmy szkoleniowej Jovela: Jowita Pawlak i Elżbie-
ta Ceranka. Firma Jovela również koordynuje przebieg projektu. W ramach 
projektu działania nauczycieli skupiają się na poszerzaniu oferty edukacyj-
nej, dzięki czemu można zaproponować uczniom nowe i atrakcyjne formy 
nauki, pracy i spędzenia wolnego czasu. Ponadto, co jest bardzo istotne, pro-
jekt zakłada pomoc klasom trzecim w przygotowaniu do nadchodzących eg-
zaminów gimnazjalnych oraz wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów 
przy pomocy rodziców uczestniczących z dziećmi w zajęciach. Dodatkowo 
każdy z uczestników otrzymał niezbędne pomoce dydaktyczne (podręczni-
ki, zeszyty, długopisy), a także ma zapewniony dowóz po zajęciach.

 Uroczysta inauguracja projektu „Egzaminy gimnazjalne są proste, 
gdy rodzic się troszczy” odbyła się 2 kwietnia 2009 r. o godz. 13. Do gimna-
zjum przybyło wielu gości, w tym wicestarosta Tomasz Kulinicz. Zostali oni 
przywitani przez młodzież gimnazjalną, która przygotowała występ recyta-
torski składający się z wierszy Zbigniewa Herberta. Następnie właścicielki 
firmy Jovela zaprezentowały pokaz multimedialny i omówiły korzyści pły-
nące z udziału w realizacji projektów unijnych i wykorzystywaniu dotacji 
rozwojowych dla szkół. 

Michalina Kielan
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  15

Rozwiązania krzyżówki nr 14 – TRAGEDIA 
W KAMIENIU – nadesłali: Natalia Chruściel, 
Bogumiła Czupryńska, Halina Stefańska, Henryk 
Rosa (Strzelewo), Zdzisława Sosnowska, Stanisła-
wa Pokorska, Władysław Kubisz, Jerzy Zawadzki 
(Orzechowo), Teresa Młynarska (Słajsino), Franci-
szek Palenica, Adam Stefański, Teresa Januszonek, 
Pelagia Feliksiak, Urszula Skowron, Katarzyna 
Krakowska, Maria Gortat (Czermnica), Józef Ko-
chelski (Błotno), Jerzy Siedlecki, Halina Szwal (13 

i 14), Barbara Bartosik (13 i 14), Józef Górzyński 
(13 i 14), Andrzej Czarnowski (Osowo – 13 i 14), 
Jolanta Gruszczyńska  (Błotno -13).

Prenumeraty DN na maj wylosowali:
- Henryk Rosa ze Strzelewa,
- Jolanta Gruszczyńska z Błotna,
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu.

Gratulujemy!

mODlITWa
Modliłem się o coś
Długo, żarliwie, gorąco – 
Aż sam Bóg się odezwał
Spośród chmur i gradobić:
- Proszę się pomodlić
Znowu w przyszłym miesiącu 
Zobaczymy,
Co na 700-lecie da się zrobić...

pOmNIk
Sam kiedyś pomnikiem być chciałem,
Ale zrezygnowałem.
Jeszcze mi długopis odłupią 
I dopiero będę wyglądał głupio...

GDZIe SIę ZBIera kOkOSY
Na pomysły kombinatorów, „biznesmenów „,
Pięść się zaciska, stają dęba włosy,
Że na zwykłym ugorze zbierać można kokosy.
Dla jednych to pole z włoskimi orzechami,
Dla drugich to farma z prądotwórczymi wiatrakami!

WIOSeNNY rOZkWIT
Nikt się nie oprze tobie wiosno,
Na zew twój ziemia sen porzuca,
Ileż to scen jest, ile odsłon,
W tej sztuce do wzruszenia wzbudza.
Hejże hop! Śmigaj chyżo ptakiem,
Pękaj pąkami, strzelaj w liście,
Każdy zakątek olśnij kwiatem,
I po radosnej krąż orbicie.
Niech sunie w tańcu wiatr swawolnie,
I ciepłym wiewem niebo syci,
Wznieć czystych uczuć jasny płomień,
I żagle daj pogodnej myśli.

pIeDeSTaŁ
Chociaż wybitne jednostki,
Utrwala się w spiżu lub skale,
Obawiam się, że coraz mniej
Będzie chętnych,
Do stania na piedestale.   
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

prZeWóZ OSóB - rOmaN BIŃcZYk - linia regularna
Tel. 0�07 310 �91 

OD pONIeDZIaŁkU DO pIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOckI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja pkS 
091 39-�1-��7 lub 091 4�-9�-31�

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 39�07�7, 091 39 �7 �7� 
 tel.kom. �00 43� 3�4

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OpS - Ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

NOWOGARD 23.04.2009.
OFerTY pracY 

pUp GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD
1. Kierowca C E
2. Informatyk 1/8 etatu.
3. Pomocniczy pracownik terenów 
zielonych
4. Mechanik maszyn i urządzeń
5. Sprzedawca
6. Sprzedawca okularów
7. Pakowacz   
8. Geodeta
9. Laborant 
10. Kierowca ciągnika rolniczego
11. Magazynier
12. Kasjer bankowy
13. Kucharz
14. Diagnosta
15. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
16. Nauczyciel informatyki  
 17. Nauczyciel języka angielskiego
18. Nauczyciel matematyki

OFerTY pracY Z reJONU
1. Robotnik w przemyśle spożywczym 
- Niemcy
2. Sprzedawca paliw-Dobra

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 1��

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. �0� �19 �00
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), �.��(FP), �.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.4�(FP), 7.4�(FP), 9.3�(L1P), 10.4�(L3), 13.�0(L1), 1�.��(L1), 
1�.3�(L1P), 1�.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. �0�0��999, 09139��9��, po godz. 18.00 - �01 140 0��

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

prZeWóZ OSóB • m.Fedeńczak • kom. �0� 14� 3�3
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Olimpia z Danone
W czwartek 16 kwietnia na boisku przy Szkole Podstawowej nr 37 w 

Szczecinie rozegrano mecze pierwszej rundy turnieju „Danone Cup” w któ-
rych wzięła udział drużyna Olimpii Nowogard 98. Podopieczni Gracjana 
Golemy po raz pierwszy mieli okazję zmierzyć się z zespołami  z poza na-
szego województwa co było dużym przeżyciem dla młodych piłkarzy. 

Pomorzanin 
z „Promieniem” 
w Mostach

W najbliższy weekend naszą dru-
żynę czeka ciężka przeprawa w Mo-
stach. Promień zajmuje wprawdzie 
dopiero 11 lokatę w tabeli ale jest 
bojowo nastawiony aby w Mostach 
został komplet punktów.

W meczu pierwszej rundy padł 
remis 2-2 więc tym bardziej Pomo-
rzanin będzie chciał pokazać na co 
go stać i utrzymać fotel lidera.

Korona Stuchowo (wicelider) 
zmierzy  się na wyjeździe z Dobrą 
Szczecińską.

Mecz Seniorów rozpoczyna się o 
godzinie 16.00 w sobotę 25.04.2009 
na boisku  w Mostach.

Karolina Kubicka

UKS „Trójka” walczy o półfinał MP

Memoriał Artura Deca 
Finał Powiatowej Ligi 
Gimnazjalnej Koszykówki

W sobotę 18 kwietnia rozegrano  
w Goleniowskim Liceum finałowe 
mecze Powiatowej Ligi Gimnazjal-
nej Koszykówki o  Memoriał Artura 
Deca. 

Mecz o siódme miejsce -  Gimna-
zjum  z Osiny  pokonało Gimnazjum 
z Klinisk.

Mecz o  5 miejsce - Gimnazjum  z 
Maszewa pokonało Gimnazjum nr 3 
z Goleniowa

W meczu  o 3 miejsce stanęły obie 
drużyny  

z Nowogardu. Gimnazjum nr 3  
w swoim składzie miało wicelidera 
strzelców zawodów i on  właśnie po-
prowadził ten zespół do  zwycięstwa 
zdobywając 25 pkt.

W meczu finałowym spotkali 
się przedstawiciele goleniowskich 
gimnazjów  nr 1 i nr 2. Sytuacja 
zmieniała się jak w kalejdoskopie. 
Po wspaniałych akcjach z jednej i 
drugiej strony publiczność oklaska-
mi nagradzała zdobywców koszy. 
Na przerwę w lepszych nastrojach 
schodzili zawodnicy z Jedynki pro-
wadząc 25:22. Po przerwie emocje 
były jeszcze większe, zarówno na 

trybunach jak i na parkiecie. Za pięć 
przewinień boisko musiał opuścić 
Łukasz Kuciński z Gimnazjum nr 
2, co znacznie osłabiło zespół. Dwie 
trójki rzucone przez Mateusza Jachy-
ma dały wiarę i dodatkowy zastrzyk 
energii zespołowi z Gimnazjum nr 
1. Ich przewaga z minuty na minutę 
rosła. Po ostatnim gwizdku sędziów 
ręce w geście zwycięstwa podnieśli 
zawodnicy z Gimnazjum nr 1 w Go-
leniowie zostając Mistrzem Ligi.

Po zakończonych spotkaniach od-
była się oficjalna część zakończenia 
Memoriału i wręczenie nagród ta-
kich jak puchary, medale oraz na-
grody indywidualne które wręczała 
Barbara Dec i zaproszeni goście.

Wyniki spotkań:
Gimnazjum Osina -Gimnazjum 

Kliniska 44-16,
Gimnazjum Maszewo -Gimna-

zjum nr 3 Goleniów 37-11,
Gimnazjum nr 3 Nowogard -Gim-

nazjum nr 1 Nowogard 58-43,
Gimnazjum nr 1 Goleniów -Gim-

nazjum nr 2 Goleniów 63-47
Karolina Kubicka

Drużyna została  rozlosowana do 
grupy F i rozegrała mecze z Błękit-
nymi Stargard 97 (niestety wysoka 
porażka 0:8) i FC Wrocław (dużo 
lepsza gra ale również porażka 1:2).

Pierwsze miejsce w grupie dla pił-
karzy ze Stargardu i to oni grać będą 
w drugiej rundzie w Poznaniu.

„Każdy taki turniej jest dla nas 
doświadczeniem. Przegraliśmy swoje 
mecze z zespołami od nas starszymi. 

Mimo to jestem zadowolony, że mo-
gliśmy uczestniczyć w takim dużym 
turnieju. Za rok na pewno weźmie-
my udział w kolejnej edycji. Każdy 
uczestnik imprezy został nagrodzony 
paczką, w której znalazła się koszul-
ka reklamowa i piłka.” - powiedział 
Gracjan Golema.

foto/info -www.olimpiand.za.pl
opracowała -Karolina Kubicka

Pełen skład Pomorzanina Nowogard

Jak już informowaliśmy nasze 
młode koszykarki klubu UKS „Trój-
ka” wywalczyły awans do ćwierć-
finałów Mistrzostw Polski. Obok 
„Trójki” awans uzyskaly zespoły:

MKS MOS Konin, Olimp Rawicz 
i Olimpia Poznań. 

Nasz zespół występuje już dalej 
jako Poznań II i trafia do grupy

III.(grup jest 8 po 4 zespoły)

GRUPA III
ŁÓDŹ I;  POZNAŃ II;  WARSZA-

WA III;  GDAŃSK IV
W dniach 8-10 maja czeka nasz zespół da-

leki wyjazd najprawdopodobniej do Łodzi i 
gra o awans do półfinału Mistrzostw Polski. 
Z grupy wychodzą dwa zespoły. Trzymajmy 
kciuki za awans do dalszych gier ! 

W dniach 24-26 04 dziewczyny jadą na 
turniej do Bojanowa. Obok nas wystąpią 
tam:

UKS ŻAK-WACTUR NOWY 
SĄCZ

UKS TRÓJKA NOWOGARD
STOW. KOSZ. MAG-RYS 

ZGIERZ
DWÓJKA ZIĘBICE 
BASKET ALEKSANDRÓW 

ŁÓDZKI
SZOK BOJANOWO

Karolina Kubicka
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

27 kwietnia 2009 r. godz. 16.30

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. �0� ��� 00�, 091 3� �1 39�

ZakŁaD 
OGólNOBUDOWlaNY

DOmY GaraŻe WIaTY...
r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 1��
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700 lat Nowogardu

Krytyczny  
alfabet  
700-letniego 
Nowogardu 

Następny numer DN ukaże się 5 maja br.

Wydanie 

Świąteczn
e

W te dni bądźmy razem 
Nadchodzący majowy weekend w tym roku nasycony jest bogactwem 

przeżyć  – w ogólnopolskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
wpisują się miejscowe obchody 700-lecia nadania praw miejskich naszemu 
miastu, a na dodatek 4 maja odbędą się wielkie uroczystości kościelne – kon-
sekracja świątyni w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Emocjonalny ładunek tych wydarzeń jest ogromny. Aż ciśnie się pytanie 
jak je przeżyjemy. Zachęcamy do pozostania w mieście na te dni, mimo, że 
praktyka ostatnich lat pokazuje, iż wolimy wypady na dłuższy wypoczynek 
poza granice gminy.

Zachęcamy, ponieważ uczestnictwo w obchodach jest wyrazem naszej 
tożsamości z tym co ma tak istotne znaczenie dla naszej społeczności lokal-
nej. Zachęcamy tym bardziej, że ofert przeróżnych imprez jest w programie 
obchodów co niemiara. Przybliżamy je na naszych łamach.

Marek Słomski
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Informacje 
Straży Pożarnej

20 Kwietnia godz. 12.10 Nowogard 
Pl. Wolności

Kolizja Passata z VW Cany.
21 kwietnia godz. 6.45 Olchowo
Kierująca skuterem uderzyła w Vv 

Golfa. Skuter odholowano ze względu 
na brak ważnego OC.

 21 kwietnia godz. 15.00 droga nr 6 
za Wojcieszynem

Kolizja Opla i Samochodu marki Re-
nault. Obydwaj kierowcy zostali ukarani 
mandatami.

21 kwietnia godz. 20.20 droga nr 6 
za Nowogardem

Kolizja Peugot 406 ze zwierzyną 
leśną.

21 kwietnia godz. 20.52 trasa Ogo-
rzele – Błotno

Kolizja Renault Megane ze zwierzyną 
leśną.

22 kwietnia godz. 4.45 okolice 
Kikorzy

Kolizja Nissana Almera ze zwierzyną 
leśną.

22 kwietnia godz. 12.20 Nowogard 
Gimnazjum nr 2

Kobieta zgłosiła kradzież z pod gim-
nazjum roweru kolarskiego marki Track 
o wartości 2 tys. zł na szkodę klubu 
kolarskiego „Panorama Chrabąszcze” 
w Nowogardzie.

22 kwietnia godz. 14.30 Nowogard 
parking Lidl

Kierujący Fiatem 126p uderzył w Vv 
Turan i oddalił się z miejsca zdarzenia.

23 kwietnia Nowogard Biedronka
Kradzież sklepowa. Sprawcę ukarano 

mandatem karnym.
24 kwietnia godz. 11.00 Nowogard 

Biedronka
Dokonano kradzieży wódki o warto-

ści 20 zł. Sprawcę ukarano mandatem.

24 kwietnia godz. 19:30 Wierzbięcin
Kradzież z włamaniem do byłej go-

rzelni, motocykl kolor fiolet 2 sztuki 
papy bitunicznej 4200.

24 kwietnia godz. 19:20 Nowogard 
ul. 700-lecia

W sklepie mięsnym dokonano kra-
dzieży w formie pieniężnej – 340 zł. 

25 kwietnia godz. 2:00 Bienice
Kolizja Renault 19 z Oplem Omega.
25 kwietnia godz. 12:30 Droga 6  

przy 87 stacji paliw.
Kolizja Opla Astra i Volvo.
25 kwietnia 20:22 Orlen
Mazda uderzyła w Audi 100.
26 kwietnia godz. 3:20 Dąbrowa
Przez nieznanego sprawcę zostały 

uszkodzone drzwi balkonowe w bloku 
mieszkalnym.

26 kwietnia godz. 15:15 Ostrzyca
Włamanie do pomieszczeń mieszkal-

nych przez wybicie szyby w oknie
Nieletni sprawca zbiegł na oczach 

właściciela, jednakże został zatrzyma-
ny.

26 kwietnia godz. 15:22 Redło
Z szopy skradziono dwa koła od 

roweru. 
26 kwietnia godz. 5:55 Lidl
Dokonano kradzieży. Sprawca został 

ukarany mandatem w wysokości 300 
zł.

26 kwietnia godz. 19:20 Droga 6 
Olchowo

Miał miejsce wypadek. Najprawdo-
podobniej kierowca stracił panowanie 
nad pojazdem pod wpływem zbyt 
dużej prędkości, na skutek czego Seat 
OS Citroen zjechał na pobocze jezdni, 
a następnie tyłem uderzył w drzewo. 
Straż pożarna zabezpieczała miejsce, 
a pasażer został przetransportowany 
śmigłowcem do szpitala. 

Kronika policyjna 

20 kwietnia godz. 12:14 Nowo-
gard Pl. Wolności

Straż pożrna zabezpieczyła miej-
sca, w którym miała miejsce kolizja 
Passata z Vv Cany. oraz usuwała 
pozostałości z wypadku.

23 kwietnia godz. 17:32 
OSP Olchowo gasiła pożar trawy 

na nieużytkach.
24 kwietnia godz. 3:14 Nowogard 

ul. Kościelna
Straż pożarna gasiła pożar w śmiet-

niku. 
24 kwietnia godz. 14:58 ul. Nowo-

gard Dworcowa
Straż  pożarna gasiła palące się 

trawy przy torach. 
25 kwietnia godz. 15:53 Warn-

kowo
OSP Błotno gasiła płonący styro-

pian na posesji PSP Nowogard
25 kwietnia godz. 17:51 Osina
OSP Ostrzyca i OSP Węgorze gasiła 

pożar trawy na nieużytkach.
26 kwietnia godz.13:05 Struga-

Wołowiec
OSP Osowo dowoziła wodę do 

pojazdu od firmy hodowlanej ze 
względu na awarię studni.

26 kwietnia godz. 16:30 Nowgard 
ul. Armi Krajowej

Straż pożarna zabezpieczyła od-
krytą studzienkę aż do przyjazdu 
zarządcy drogi, który zamontował 
nową pokrywę.

26 kwietnia godz. 21:38 Długo-
łęka

OSP Wyszomierz gasiła pożar tra-
wy na nieużytkach.

Promuj miasto  
- wyślij kartkę 
Z okazji 700-lecia nadania Nowogardowi praw miejskich wydawnictwo 

Poligraf wyda kartki pocztowe. Pocztówki będą przedstawiały najpiękniejsze i 
najważniejsze miejsca Nowogadu. Będzie je można kupić w punktach, w któ-
rych sprzedawany jest „Dziennik Nowogardzki”. W sprzedaży będą dostępne 
od środy. Nabyć je będzie można także podczas obchodów 700-lecia na spe-
cjalnych stoiskach przy placu Szarych Szeregów. Koszt jednej kartki - 1 zł.

man   

UWAGA!
W dniu 03 maja 2009r. odbędą się Biegi Majowe. W związku 

z tym w godzinach od 9.00 do 16.00 nastąpią utrudnienia w ruchu 
drogowym na ulicach Plac Wolności, Wyszyńskiego, Stolarska, Plac 
Szarych Szeregów, deptak przy jeziorze od Placu Szarych Szeregów do 
restauracji „Przystań”, Zielona, deptak przy murach, Czarnieckiego, Plac 
Wolności (skrzyżowania ulic: Blacharskiej i Stolarskiej z Placem Szarych 
Szeregów). 

Za utrudnienia przepraszamy! 
Organizatorzy Biegów Majowych

Uwaga
W związku z obchodami 700 – lecia nadania praw miejskich 

naszemu miastu nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w dniach od 
01 do 03 maja w okolicach Placu Szarych Szeregów. Ponadto 30 kwietnia 
2009r. zostanie zamknięty Plac Wolności dla wszystkich pojazdów. W 
związku z tym prosimy wszystkich właścicieli samochodów o zabranie 
swoich pojazdów w ww. dniu. W przeciwnym wypadku pojazdy zostaną 
odholowane na koszt właściciela.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!
Organizatorzy obchodów 700 – lecia nadania praw miejskich

SAMORZĄDOWA FUNDACJA OPIEKI MEDYCZNEJ „ZDROWIE”
w dniu 01.05.2009r. zaprasza na Plac Szarych Szeregów.
Prowadzona będzie Edukacja Zdrowotna w kierunku Profilaktyki Raka 

Piersi.
Prowadzić będą zaproszeni goście ze Szczecina:
-badanie piersi na fantomie
-filmy edukacyjne
Ponadto odbędą się:
-pokazy Pierwszej Pomocy (RKO-fantomy )-zapraszamy do 
ćwiczeń,
- badanie poziomu cukru we krwi, 
-badanie poziomu cholesterolu,
-pomiar ciśnienia tętniczego (RR).
Nabyć będzie można szereg materiałów edukacyjnych w zakresie profi-

laktyki raka piersi (chorób nowotworowych).
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Podziękowania
Z całego serca dziękuję Burmistrzowi Nowogardu Kazi-

mierzowi Ziembie i radnym Rady Miejskiej za zrozumienie  
i pomoc jaką okazaliście w tych ciężkich dla mnie chwilach.

Wdzięczny Artur Komisarek
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Termin i miejsce szkolenia:  Nowogard 19-21.05.2009
Szczegó³owe informacje: tel. 091 489 20 50, E-mail: szkolenia@spnt.pl , www.spnt.pl

Cz³owiek - najlepsza inwestycja

Na plaży  
rządzi trener

Nowym dzierżawcą ośrodka wypoczynkowego na plaży został trener 
Pomorzanina Nowogard Zbigniew Gumienny.

Do podpisania 
u m o w y  d o s z ł o 
wczoraj o godz. 12. 
Gumienny jako je-
dyny złożył ofertę 
spełniającą wszyst-
kie formalne kry-
teria przetargu. W 
imieniu miasta akt 
dzierżawy parafo-
wał burmistrz Kazi-
mierz Ziemba. 

- Oferta pana Gu-
miennego wywarła na mnie bardzo 
dobre wrażenie. Widać, że z ośrodkiem 
wiąże on spore plany. Człowiek ma dużo 
kontaktów w środowisku sportowym i 
chce rozwijać go właśnie pod tym kątem. 
Gmina wiąże z jego osobą nadzieję na 
chęć odbudowanie prestiżu ośrodka, ale 
także i plaży – twierdzi burmistrz. 

Zbigniew Gumienny jest już po 
pierwszych wizytach na plaży. 

- To piękne miejsce z walorami, 

aczkolwiek bardzo zaniedbane. Mam 
ambitne plany, co do funkcjonowania 
tego ośrodka. W pierwszym roku cu-
dów jednak nie dokonam. Odbudowa 
zajmie mi trochę czasu – mówi trener 
Pomorzanina, który od kilku lat jest 
także właścicielem podobnego ośrodka 
w Czarnocinie, nad Zalewem Szcze-
cinskim. 

Gumienny deklaruje postanie knajpy 
(działającej w sezonie letnim) przy 
nowogardziej plaży.

- Jestem już po pierwszych rozmowach 
odnoście sprowadzenia sprzętu pływają-
cego. Ten ośrodek musi ożyć – twierdzi 
nowy dzierżawca.

Gumienny planuje sprowadzanie do 
ośrodka zespołów sportowych i organi-
zację obozów przygotowawczych.

- Tu są znakomite warunki. W pobliżu 
jest przecież hala sportowa, którą można 
wkożystać. Nie chcę organizować tu obo-
zów piłkarskich. Myślę raczej o siatkówce 
i piłce ręcznej – uważa. – Ośrodek w 
Czarnocinie przed moim przejęciem był 
w jeszcze gorszym stanie. Dziś zapraszam 
tam mieszkańców Nowogardu. Pokażę 
zdjęcia i udowodnię, wkład pracy. Ja 

lubię ciężkie przypadki. W Nowogardzie 
z czasem będzie jeszcze ładniej.

Zbigniew Gumienny będzie zarzą-
dzał ośrodkiem przez następne 10 lat. 
W skład ośrodka wchodzą domki wy-
poczynkowe, w których jednocześnie 
przebywać może około 40 osób. Umo-
wa z poprzednim dzierżawcą wygasła 
w roku ubiegłym.

Zbigniew Gumienny – W regionie 
znany z pracy szkoleniowca piłkar-
skiego. Pomorzanin Nowogard trenuje 
niecałe dwa lata. Wcześniej pracował 
m.in. w Stali Szczecin, Hutniku Szcze-
cin i Inie Goleniów. 

Marcin Nieradka 
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Z okazji 

75 urodzin 
kochanemu mężowi, 

tacie i dziadkowi 

Stanisławowi 
Chajdukowskiemu 
najgorętsze życzenia zdrowia, 

szczęścia i pomyślności 
składają żona 

Barbara, dzieci Ela, 
Iwona i Grzegorz 
z rodzinami oraz 

wnuki Marta, Michał i Marcin

Z okazji 
30 lat pożycia małżeńskiego 

Emilii i Witoldowi 
Olejnik 

najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzenia spokoju, 

pomyślności i zdrowia 
na dalsze lata 

wspólnego życia 
składają 

Filip, córki z mężami, 
syn z żoną oraz 
wnuczki Nikola, 
Amelka i Maja

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Rozmowa z Jerzym Kaczmarskim, wiceburmistrzem Nowogardu, koordy-
natorem obchodów 700-lecia nadania miejscowości praw miejskich. 

Przed nami bardzo ważne wydarzenie w dziejach miasta. Od 30 kwietnia do 3 
maja będziemy świętować 700-lecie nadania Nowogardowi praw miejskich. Pro-
gram obchodów już jest. Ich największymi gwiazdami będą występy zespołu „Raz 
Dwa Trzy” i kabaretu „Paranienormalni”. O organizacji obchodów rozmawiamy 
z ich głównym koordynatorem, wiceburmistrzem Jerzym Kaczmarskim.

Marcin Nieradka: Jak oceni pan plan obchodów, jako ich główny organi-

łów. To, że udało je się zebrać i namówić 
do wspólnej gry jest niewątpliwe sukce-
sem. Miejmy nadzieję, że doczekamy 
się wielkiej nowogardzkiej kapeli, która 
będzie koncertować w najważniejszych 
momentach miasta. 1-maja z dobrej 
strony pokażą się także nasze szkoły, któ-
re przygotowały specjalne programy. 

Punkt słabo zrealizowany?
- Liczyłem na większe zaangażowanie 

klubów sportowych. Przed konkursem 
na dofinansowanie klubów sportowych 
wiele organizacji wyrażało chęć uczest-
nictwa w obchodach. Po konkursie za-
interesowanie spadło do zera. Być może 
pieniądze dostali nie ci, którzy chcieli się 
zaangażować. 

Sukcesem jest sprowadzenie do 
naszego miasta Teatru Polskiego, 
który w ostatni dzień obchodów 
wystawi sztukę „Śpiewnik Domowy 
Jana Kaczmarka”. 

- Akurat ze sprowadzeniem teatru 
nie było problemu. Jego dyrektor Adam 
Opatowicz chętnie przyjął zaproszenie. 
Samą sztukę bardzo polecam. Pokazuje 
historię, która świetnie wpisuje także 
się w losy naszego miasta. Mówi o cza-
sach powojennych, poprzedniej epoce 
politycznej, czasach wypaczeń. Będzie 
no świetnym podsumowaniem polskiej 
części 700-lecia. 

Mi brakuje także znanego zespołu 
rokowego. 

- Nie chciałem by obchody zamieniły 
się w typową, masową imprezę plenero-
wą. Chciałem by impreza miała troszkę 
poważniejszy charakter. Na zabawę przy 
roku przyjdzie czas w festiwalu „Lato 
z muzami”. Nie do końca zależało mi 
na rozrywkowej popularniej, ludycznej 
stronie imprezy. 

Ogłosił pan konkurs na limeryk o 
Nowogardzie. Dlaczego nie ma jesz-
cze rozstrzygnięcia?

- Jestem w kropce. Prac jest bardzo 
niewiele. Ogłaszanie wyników na szybko 
nie ma sensu.

A może powodem braku werdyktu 
jest to, ze limeryki pokazywały nasze 
miasto w krzywym zwierciadle?

- W konkursie chodziło o najpiękniej-
sze limeryki. To z góry odrzuca te, które 
pokazują negatywny obraz miasta.

A gdzie dystans i autoironia?
- Limeryki nie mogą dotykać osobi-

ście ludzi. Niektóre zawierają mocne 
treści, a o to raczej nam nie chodziło. 
Postanawiam, więc przedłużyć konkurs. 
Chętnych do startu jeszcze zapraszam. 
Wyniki poznamy już po zakończeniu 
obchodów.  

Rozmawiał Marcin Nieradka
  

Kaczmarski: 

Nie zależy  
mi na rozrywce

zator?
Jerzy Kaczmarski: - Nie jestem ich 

organizatorem.
Wstydzi się pan swojej pracy? To 

przecież pan jest koordynatorem 
obchodów.

- Nie wstydzę. Organizacją imprezy 
zająłem się praktycznie w ostatniej chwi-
li. Twierdzę, że nie jestem organizatorem 
obchodów, bo rok temu uchwałą Rady 
Miejskiej powołano specjalny komitet, 
który miał się zająć organizacją obcho-
dów. Komitet pracował do listopada i 
wypracował tylko programowy zarys 
organizacji obchodów. Ja podjąłem się 
wypełnienia tego zarysu. Od początku 
chciałem by była to impreza robiona 
„przez mieszkańców Nowogardu, dla 
mieszkańców Nowogardu”. Częściowo 
to się udało, aczkolwiek bez gości z ze-
wnątrz uroczystości nie miałyby takiego 
rozmachu. 700-lecie to też okazja do 
promocji miasta.

I tu mamy problem, bo nawet w 
naszym mieście nie widać nawet 
plakatów.

- Nie do końca zależało nam na tym 
by aż tak bardzo promować imprezę na 
zewnątrz. Wolałem by było to nasze 
święto, spędzone w naszym gronie. 
Za rozwieszanie plakatów faktycznie 
wzięliśmy się za późno. Po prostu nie 
ma, kto ich rozwieszać. Nie sądziłem, 
że promocja dla samych mieszkańców 
będzie tak istotna. Plakatów jest za 

mało, ale będzie więcej. 
Jaką wystawi pan sobie ocenę?
- Dziś nie wystawię. Zobaczymy jak 

przebiegną obchody.
A jak oceni pan program?
- Gdybym tylko sam go układał to 

mógłbym oceniać. Nie będę oceniał pra-
cy swojej i innych. Jednym program się 
podoba, innym nie. Sądziłem, że miesz-
kańcy wykażą większą chęć uczestnictwa 
w obchodach. Okazuje się, że niektóre 
osoby o uroczystościach dowiedziały się 
w ostatniej chwili – z zaproszeń, które 
wysyłamy. Być może promocja samej 
promocji była zbyt słaba. W prasie było 
za mało informacji dotyczących obcho-
dów. Ich propagowanie powinno zacząć 
się już ponad rok temu. To mankamenty. 
Myślę jednak, że obchody będą udane. 
W programie jest przecież masa atrakcji. 
Dużo zależy także od mieszkańców, któ-
rzy powinni włączyć się do zabawy.

Najbardziej ambitny punkt pro-
gramu?

- Trudno powiedzieć. Zaproszenie 
znanego zespołu „Raz Dwa Trzy” nie 
było trudne. Chodziło o uzgodnienie 
umowy i gaży finansowej. 

Zespół „Raz Dwa Trzy” i kabaret 
„Paranienormalni” to najbardziej 
atrakcyjne punkty. Mi chodzi o 
najbardziej ambitne, czyli takie, po 
których coś zostanie. 

- W tej kategorii wygrywa chyba 
wspólny koncert nowogardzkich zespo-

Piłkarskie zmagania 
klubów HDK

W sobotę 25 kwietnia na obiekcie 
sportowym „Fala” w Goleniowie od-
były się jubileuszowe, bo X Okręgowe 
Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej 
Klubów HDK PCK pod patronatem 
Marka Hoka. Na hali sportowej spot-
kało się 10 drużyn z naszego  woje-
wództwa, a wśród nich  reprezentacja 
naszej gminy  w składzie: Waldemar 
Bacza, Mirosław Gliwka (bramkarz), 
Daniel Dudziec, Michał Dwojak, 
Rafał Gorecki, Łukasz Jakubowski i 

Grzegorz Skrzecz. W rozgrywkach 
mogły startować tylko osoby które 
wcześniej oddawały krew i posiadają 
kartę honorowego krwiodawcy.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
HDK PCK „Płomyk” Stargard Szcze-
ciński, drugie HDK PCK „Dar Życia” 
Goleniów, a  3 miejsce drużyna z 
Nowogardu (jedna bramka gorzej od 
Goleniowa!).

Gratulujemy!
Karolina Kubicka
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Przy 

ul. 700-lecia...
Tekst i foto LMM

Powstają nowe firmy . Świetlny neon zaprasza do apteki… … i do sklepu komputerowego.

Będą też mieszkania… Niestety – siła fizyczna nie idzie w parze z rozumem…
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Długo zastanawiałem się, co napisać z okazji tak ważnych obchodów. Mia-
ło być patetycznie i podniośle, ale niestety nie będzie. Będzie troszkę w krzy-
wym zwierciadle. Mam wrażenie, że tak właśnie żyje się jego mieszkańcom. 

A – Ambicje – Zawsze mamy wiel-
kie, choć rzadko spełnione. Chcieli-
byśmy być powiatem, zorganizować 
motocrossowe mistrzostwa świata i 
imprezy na wysokim poziome. Tyl-
ko jak, skoro nie umiemy zadbać na-
wet o plaże, własne wysypisko śmie-
ci, czy zapewnić przyszłość mło-
dym. Przed organizacją obchodów 
700-lecia władze też miały ambicje. 
Ciekawy jest tylko program jednego 
dnia. O reszcie można powiedzieć, 
że się odbędą. 

B – Burmistrz – Kazimierz Ziem-
ba. Prawie jak Kazimierz Wielki. 
Nowogard zastał murowany, a zo-
stawi... jaki? To swoisty fenomen, bo 
władze sprawuje już 15 lat. Po wy-
borach zawsze okazuje się, że nikt 
na niego nie głosował. Jakim cudem 
wygrywa do tej pory?

C – Centrum – Z całkowitych 
zniszczeń sowieckiej ofensywy 1945 
r. ocalał tylko ratusz. Szpetne bloki 
wybudowano w latach 70-tych. W 
1969 r. w centrum wybudowano 
„Pomnik Braterstwa Broni”. Kiedyś 
zdobił go napis: „Pod Grunwaldem, 
Lenino, w Berlinie i na zawsze ra-
zem”. Do dziś na postumencie stoją 
żołnierze (i rycerze) polscy i ra-
dzieccy. Tylko czy tych drugich kto-
kolwiek widział pod Grunwaldem?

D – Dom Kultury – Główna pla-
cówka w mieście zajmująca się kul-
turą. Jednak tę przez duże „K” pa-
mięta już tylko „starsza młodzież”. 
W latach osiemdziesiątych bardzo 
często koncertowały w nim takie 
kapele jak Maanam, czy Oddział Za-
mknięty. Wielokrotnie z recitalami 
gościli także Maryla Rodowicz, czy 
Wojciech Młynarski. Ostatni dobry 
koncert odbył się w połowie lat 90-
tych. Choć niemłoda już Wioletta 
Villas, dała wtedy próbkę swoich 
wokalnych umiejętności. Wielka 
niegdyś diwa wyjechała z miasta 
szybko po koncercie, ale chyba po-
zostawiła jakieś fatum. Dziś działal-
ność NDK można przyrównać do jej 
kariery. 

E – Ekofilm – Festiwal filmów i 
reportaży poświęconych ekologii. 
Odbywa się od 1990 r. Choć progra-
mowo ambitny, to przez bark pro-
mocji w kraju raczej nieznany.

F – Fikcja – Rada Miejska. 21 
osób. W większości bez własnego 
zdania. Dużo mówią, szczególnie 
przed wyborami. Później też, ale już 
jakoś bardziej bez sensu. 

G – Glicko – Pięknie położona, 
spokojna wioska naszej gminie. Sęk 
w tym, że burmistrz i kilku radnych 
wspierają niemieckiego inwestora, 
który chce wybudować tam spa-
larnie padliny. Władze twierdzą, że 
inwestycja rozwiąże problem bezro-
bocia. Nie zapytali jednak mieszkań-
ców czy chcą pracować i mieszkać w 
smrodzie. Co tam, od interesu spo-
łecznego są przecież ważniejsze.

H – Harcówka – Położone w po-
bliżu jeziora malownicze miejsce 
spacerów, randek, ognisk i spotkań 
mieszkańców. Chyba już niedługo, 
bo kilometr od niej ma przebiegać 
planowana obwodnica.

I – Informacja Turystyczna – Jest 
- i tyle można stwierdzić. Jej pomy-
słodawcy nie wiedzą chyba za bar-
dzo, komu i jak ma służyć ta obskur-
na klitka w Domu Kultury.

J – Jezioro – Akwen w centrum 
miasta mógłby być wizytówką mia-
sta. Ale nie z zaniedbywaną przez 
lata plażą, dziurawymi alejkami, wy-
bijającymi studzienkami, sypiącym 
się nabrzeżem i fontanną rodem z 
ogródków działkowych. Władze o 
jeziorze myślą. Napisały podanie o 
dotacje na jego rewitalizacje. Trzy-
majmy kciuki może po 20 latach 
niedbalstwa coś się władzy uda. 

K – Kościół – Jedna z niewielu 
architektonicznych perełek miasta. 
Wybudowany w 1334 r. Cztery lata 
temu uległ pożarowi, o którym sły-
szała cała Polska. Dziś dzięki zaan-
gażowaniu ks. Proboszcza Grzego-
rza Zakliki i parafian znów jest jed-
ną z piękniejszych świątyń Pomorza 
Zachodniego. 

L – Lato z Muzami – „Festiwal 
Filmu, Muzyki i Malarstwa” z dzie-
sięcioletnią tradycją. Goszczą na 
nim znani reżyserzy i aktorzy. Sean-
se filmowe pod chmurką mają nie-
powtarzalny klimat. Projekt dobry i 
ambitny. Denerwują tylko wszech-
obecne budki z piwem i podchmie-
leni kinomani. Brak zaangażowania 

w festiwal gwiazd filmu, które je-
dynie czasem spacerują nad jezio-
rem. Dziwne jest też odbijanie stopy 
przez artystów-malarzy nikomu sze-
rzej nieznanych. „Piątki” festiwalowi 
nie postawie do póki przed Domem 
Kultury stopy nie odbije Wojciech 
Cejrowski. 

M – Muzeum – Organizację mu-
zeum ziemi nowogardzkiej władze 
miasta obiecują od lat. Na razie nie 
zrobiono nawet jednaj gabloty. Jak 
rozwiązać ten problem? Zamienić 
tabliczki. Na ratuszu zamiast „Urząd 
Miejski” napiszmy „Muzeum”. Nie 
trzeba będzie zbierać historycznych 
eksponatów. One już tam są. I nawet 
mówią, piszą… pracują. 

N – Nazwa – Etymologicznie 
pochodzi o słów Nowy Gród. Jego 
starszym bratem jest Stargard – Sta-
ry Gród. Nowy Gród, nowe czasy i 
nadzieje. Do zapisana także nowa 
biała karta. Przede wszystkim przez 
pokolenie JPII. 

O – Obwodnica – Okrężnica – Na 
temat jej budowy napisano już tomy. 
Plany powstania były już w latach 
70-tych. Władza ostatnio je przy-
klepała. Nikomu nic nie chciało się 
zmieniać. Wychodzi na to, że dro-
ga prawie „zahaczy” o harcówkę, 
przetnie malownicze leśnie tereny 
ze źródłami wody i wyskoczy 100 
m. od bloków na ul. Leśnej. Mimo 
wszystko burmistrza nie przeko-
nały argumenty o budowie tańszej, 
krótszej, mniej szkodzącej i rozwią-
zującej wszystkie problemy komuni-
kacyjne drogi na południu miasta. 
Miasto poszło do przodu, a plany 
zostały pod Gierku.

P - Powiat – Ileż to było o niego 
walki w 1997 r. – przed reformą ad-
ministracyjną. Więcej jednak mó-
wiono we własnym gnieździe niż 
lobbowano na zewnątrz. Władze 
jak zawsze upozorowały działania, 
a później z żalem ogłosiły kapitu-
lacje. Nowogard został wchłonięty 
przez Goleniów, w władze pozosta-
ły na lata. Teraz nie mają problemu. 
Im wystarczy gmina. My natomiast 
sprawy musimy załatwiać za mie-
dzą. Ważne, że oni nie. 

R – Rajmund Zieliński - Najbar-
dziej znany sportowiec z Nowogar-
du. Na Igrzyskach W Tokyo, w ko-
larstwie torowym zajął piąte miejsce. 
Nowogard stał kiedyś kolarstwem. 
Wystarczy porozmawiać z legen-
darnym komentatorem Bohdanem 
Tomaszewskim, który sukcesy na-
szych rowerzystów pamięta do dziś. 
Oprócz Zielińskiego znakomity był 
także Czesław Polewiak. Innych nie 

sposób wymienić. Dziś kolarstwa w 
naszym mieście praktycznie nie ma. 
Władze dają pieniądze na kulejącą 
piłkę nożną. Dotują tych, których 
znają najlepiej. 

S – Szpital – Jedyna w Polsce pla-
cówka opieki zdrowotnej finansowa-
na przez gminę. Jeśli do 2012 r. nie 
spełni unijnych wymogów, to zosta-
nie zamknięta. Politykom proponu-
jemy jeszcze więcej jałowej dyskusji 
na jego temat. Ich na prywatną opie-
kę zdrowotną stać. Społeczeństwo 
wyleczy się same.

T – Tor Motocrossowy – Wizy-
tówka miasta. Wybudowany pod ko-
niec lat 70-tych. Wielokrotnie odby-
wały się na nim wyścigi mistrzostw 
Polski, a raz nawet Mistrzostw Euro-
py. Zawody motocrossowe cieszą się 
w regionie dużą popularnością. Co z 
tego skoro gmina nie potrafi wyko-
rzystać tego zainteresowania. Moż-
na byłoby na nich zarobić i świetnie 
promować miasto.

U - UB – Urząd Bezpieczeństwa 
– Poza tym, że jego siedziba mieściła 
się na rogu ul. Gazowej i 3-maja nie 
wiemy praktycznie nic. Niektórzy 
pracownicy tej instytucji żyją do dziś 
i trzymają się świetnie. Zaręczam, że 
niedługo dowiemy się prawdy o ich 
pracy.

W – Więzienie – Fachowo Zakład 
Karny. Istnieje w Nowogardzie od 
1945r. Słynął z bardzo ciężkiego ry-
goru. Mordowano i męczono w nim 
żołnierzy Armii Krajowej. W 1988 
r. wykonano ostatnią karę śmierci 
w Polsce. O buntach więźniów po-
czątku lat 90-tych też słyszała cała 
Polska. Ostatnio toczy się tam cie-
kawe życie kulturalne. Osadzonych 
odwiedzają rokowe kapele, artyści i 
znani dziennikarze. Można dojść do 
wniosku, że to my żyjemy w jakimś 
zakładzie. 

Z - Zawodnicy - W sportach ze-
społowych też mieliśmy kilku asów. 
Najbardziej znanym jest Marek Leś-
niak. Zawodnik Pogoni Szczecin, 
król strzelców polskiej ekstraklasy, 
wielokrotny reprezentant Polski, 
pierwszy piłkarz z naszego kraju le-
galnie sprzedany do zagranicznego 
klubu. Zrobił dużą karierę w Bun-
deslidze. W piłkarskiej ekstraklasie 
grał jeszcze Jerzy Mostowski (Zagłę-
bie Lubin). W piłkę ręczną daleko 
zaszli Szpilkowski i Mateusz Zarem-
ba. Ten drugi gra dziś w ligowym 
potentacie Vive Kilce i świetnie ro-
kuje na przyszłość.  

Marcin Nieradka
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Przyjaciołom, 
kolegom 

i znajomym, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Damiana 
Kamińskiego 

serdeczne podziękowania 
składają 

rodzice i narzeczona

Najgłębsze wyrazy 
współczucia 

dla rodziców 
i narzeczonej Ani 

śp. Damiana 
Kamińskiego 

składa 
najbliższa rodzina

podZIękowaNIa podZIękowaNIa

Agata Tychoniec 

u ambasadora USA 
amerykańskiej.

Po spotkaniu nastąpiło długo 
wyczekiwane ogłoszenie wyników. 
Zwyciężczynią tegorocznej edycji 
okazała się uczennica naszego liceum 
- Agata Tychoniec . Laureatom dwóch 
pierwszych miejsc, a więc Agacie, 
zaoferowano atrakcyjne nagrody: wy-
jazd do Bułgarii , roczne stypendium 
w Collegium Civitas i bilety lotnicze 
do Stanów na wyjazd o charakterze 
edukacyjnym.

 W ciągu następnych dni finaliści 
mogli  poszerzyć swoje horyzonty 
edukacyjne . Uczestnicy programu 
wzięli udział w bardzo ciekawym 
spotkaniu w Collegium Civitas. 
Dyskusja dotyczyła roli mediów we 
współczesnej polityce amerykańskiej. 
Udział w niej wzięli trzej specjaliści 
tej dziedziny: pan Roman Imielski 
(przedstawiciel działu zagraniczne-
go Gazety Wyborczej), dr Tomasz 
Płudowski (wykładowca Collegium 
Civitas) i pan James A. Wolfe (rzecz-
nik prasowy Ambasady USA).  

Ponadto organizatorzy zapewnili 
ucztę intelektualną. Była to  wizyta w 
Centralnym Basenie Artystycznym, 
gdzie finaliści obejrzeli sztukę teatral-
ną Igora Gorzkowskiego „Hydraulik” 
inspirowaną scenariuszem filmu Pe-
tera Weira „Hydraulik”  oraz wspólne 
wyjście do kina  na najnowszy film 
Woody’ego Allena „Vicky Cristina 
Barcelona.”

Ostatni dzień pobytu grupy w 
Warszawie skupił się wokół wizyty  
w „American School of Warsaw” w 
Konstancinie. Uczniowie amerykań-

scy oprowadzili laureatów po swojej 
szkole i zorganizowali dyskusję w 
grupach. Uczestnicy spotkania dys-
kutowali o różnicach w warunkach 
w jakich przychodzi im się uczyć i 
o skrajnie różnych systemach na-
uczania

Organizatorzy zadbali o każdy 
szczegół harmonogramu, nie zapo-
minając o potrzebie integracji między 
uczestnikami. Były to  wspólne posił-
ki  w modnych lokalach Warszawy 
takich jak „Szwejk” czy  obiad w 
stylu amerykańskim w restauracji 
na Polach Mokotowskich. Również 
sportowe szaleństwa w kręgielni 
„HulaKula” w podziemiach Biblioteki 
Uniwersyteckiej miały na celu zbliżyć 
tych co w poniedziałkowy ranek ry-
walizowali ze sobą o miano zwycięzcy 
„Know America.” Dzięki temu pobyt 
można było potraktować nie tylko 
jako ciężkie zmagania o  zwycięstwo 
w konkursie ale przede wszystkim 
jako okazję do poszerzenia wiedzy, 
nabycia ciekawych doświadczeń i 
poznania interesujących ludzi.

Inf. własna
PS. Krótką relację ze spotkania u 

Ambasadora zatytułowaną ‘Ambassa-
dor Ashe Honors „Know America 
2009” Winners’   można przeczytać 
na stronie ambasady:

http://poland.usembassy.gov/
Zdjęcia z uroczystości u Ambasa-

dora znajdziecie na fotoblogu am-
basady : 

h t t p : / / w w w . f l i c k r . c o m /
p h o t o s / u s e m b a s s y w a r s a w /
sets/72157617125086352/

Po raz szósty w ogóle, a już po 
raz drugi z udziałem reprezentanta 
nowogardzkiego II Liceum Ogól-
nokształcącego, odbył się finał 
ogólnopolskiego konkursu wiedzy o 
Stanach Zjednoczonych dla uczniów 
szkół średnich „Know America”. 30 
finalistów z całego kraju, wśród któ-
rych znalazła się Agata Tychoniec, 
przybyło do Warszawy w niedzielę 19 
kwietnia. Zostali oni wyłonieni z kil-
ku tysięcy uczestników, przechodząc 
pomyślnie dwa poprzednie etapy. 

Etap pierwszy polegał na rozwiązaniu 
internetowego testu zawierającego 
pytania z zakresu historii, geografii, 
kultury i polityki USA. W etapie 
drugim, do którego zakwalifikowało 
się sto osób z najwyższą punktacją, 
należało napisać esej na jeden z kilku-
nastu tematów opracowanych przez 
specjalistów z różnych dziedzin. 

Autorzy trzydziestu najlepszych 
esejów zaproszeni zostali na kilku-

dniowy pobyt do stolicy, którego 
kulminacyjnym punktem była wi-
zyta u Jego Ekscelencji Ambasadora 
Stanów Zjednoczonych w Polsce 
Victora Ashe. Uroczyste przyjęcie 
odbyło się 20 kwietnia w rezydencji 
ambasadora.  Wcześniej tego samego 
dnia w siedzibie Collegium Civitas 
młodzież wzięła udział w finałowych 
rozgrywkach, które obejmowały 30-
minutowy test wiedzy oraz egzamin 
ustny dla piętnastu finalistów, którzy 
wypadli najlepiej w etapie pisemnym. 

Rozdanie nagród i dyplomów miało 
nastąpić na przyjęciu, po krótkiej 
konferencji pod nazwą „Meet Ame-
rica”, zorganizowanym przez pracow-
ników Ambasady Amerykańskiej w 
rezydencji Ambasadora,  w czasie 
której uczestnicy mieli okazję po-
słuchać m.in.  o kierunkach polityki 
Baracka Obamy ,  możliwościach 
kształcenia się w USA (  program 
Work&Travel ) oraz o kinematografii 

UWAGA WĘDKARZE
Z okazji 700-lecia Nowogardu Koło Miejsko-Gminne PZW Nowo-

gard zaprasza na zawody wędkarskie „spiningowe z łodzi” na jeziorze 
w Nowogardzie w dniu 1 maja 2009 r. Spotkanie zawodników koło 
„neptuna” o godz. 6. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dn. 29.04.2009 r. 
Startowe 5 zł. 

ZARZĄD

Rusza budowa 
„Orlika”

Czwartego maja rozpocznie się budowa boiska „Orlik 2012”.
Pracę ruszą wraz z wbiciem pierwszej łopaty przez burmistrza Nowogar-

du Kazimierza Ziembę. Boisko powstanie w pobliżu Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących. Termin zakończenie robót upływa 30 lipca. Budowa będzie 
kosztować 1 083 934,62 zł. Orlik będzie się składał z dwóch boisk. Jedno z 
nich, o wymiarach 30x62 m, będzie służyło do gry w piłkę nożną, a drugie, 
wielkości 19,1x32,1 m, będzie wielofunkcyjne. Rozrysowane będą na nim 
linię boiska do koszykówki i siatkówki.

man
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Rok jubileuszowy rokiem 

troski o drogi?
Nie trzeba nikomu tłumaczyć, bo widać to gołym okiem – Nowogard stał 

się ostatnio jednym wielkim placem budowy. Pomijam prace przy budynku 
Ratusza, bo widać, że na ostatnią godzinę, ale będzie ukończony. Ruch zrobił 
się w interesie około drogowym.

Podczas ostatniej Sesji RM przyjęto uchwałę zmieniająca budżet i prze-
znaczono aż 4 miliony 639 tysięcy złotych na inwestycje drogowe.

Pracami objęto drogi krajowe, wojewódzkie , powiatowe i gminne.
Nie wnikając w podziały na kategorie wygląda to tak:
- modernizacja dróg i chodników w Żabowie – 200 tys. zł
- budowa ścieżki rowerowej Nowogard – Olchowo – 200 tys. zł.
- budowa pieszojezdni przy ul. Poniatowskiego – 900 tys. zł
- przebudowa ul. Kościuszki – 400 tys. zł
- przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego – 430 tys. zł
- przebudowa ul. Wyszyńskiego i Kościelnej – 320 tys. zł.
- chodnik przy ul. Leśnej – 145 tys. zł.
- drogi gminne w Karsku – 300 tys. zł.
- droga i most do wsi Piaski – 100 tys. zł.
- droga do hurtowni przy ul. Boh. Warszawy – 80 tys. zł
- droga w obrebie wsi Szczytniki – 100 tys. zł
- przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej – 26 tys. zł
- budowa ul. Rataja – 100 tys. zł.
- budowa ul. Racibora – 100 tys. zł
- zatoka przy zjeździe do Maszkowa – 70 tys. zł.
- droga gmina w Wierzbięcinie – I etap – 250 tys. zl.
- przebudowa ul. Promenady – 720 tys. zł.
Czytelnicy zapewne zauważyli, ze niektóre inwestycje są już ukończone, 

inne na ukończeniu.
 Jakby nie patrzeć drogi chyba w całym 700-leciu takiego poważania nie 

miały…
Tekst i foto LMM

Do plaży jest teraz wygodne dojście co nie znaczy, że można 
wchodzić przez zerwane ogrodzenie. Trochę szacunku dla wysił-
ków włodarzy...

Promenada wygląda naprawdę imponująco…

Parkingi obok siedziby pogotowia oraz planowana budowa 
chodników przy ul. Wojska Polskiego i ul. Wyszyńskiego utwo-
rza piękny ciąg spacerowy… 
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Na 700-lecie Nowogardu

Konsekracja  
kościoła

W ramy obchodów 700-lecia nadania aktu lokacyjnego miastu Nowogard 
doskonale wpisuje się  konsekracja kościoła św. Rafała, która odbędzie się  4 
maja 2009 roku. 

„Konsekracja kościoła nie zdarza się często, jest to zdarzenie historyczne 
na miarę 700-lecia Nowogardu”- czytamy w piśmie, które w imieniu wier-
nych podpisał proboszcz parafii.

Co to jest konsekracja kościoła
Konsekracja kościoła - (łac. con-

secratio ecclesiae, od consecrare - po-
święcić, consecratio - poświęcenie, 
przekazanie na własność Bogu): uro-
czyste poświęcenie  nowo powstałej 
świątyni zastrzeżone dla biskupa .

Ceremonia ta dokonywana jest 
według obrzędu, którego główne ele-
menty powstały w liturgii gallikań-
skiej i rzymskiej między IV a IX w. 
Ceremonia składa się z trzech części. 
Poprzez pokropienie ścian budynku 
wodą święconą biskup obejmuje go 
w posiadanie, by następnie odbyć 
procesję do wnętrza świątyni. Po 
śpiewie hymnu Veni Creator wypi-
suje pastorałem na popiele alfabet 
grecki i łaciński.

W kolejnej części za pomocą wody 
gregoriańskiej uświęca wnętrze koś-
cioła, po czym zostaje odmówiona 
prefacja, w której biskup błaga o 
wspomożenie Ducha Świętego.

Dopiero w ostatniej części doko-
nuje się właściwa konsekracja mu-
rów poprzez namaszczenie olejem 
tzw. zacheuszków symbolizujących 

dwunastu apostołów. Po namaszcze-
niu ołtarza spala się na nim kadzidło 
w czterech rogach i pośrodku.

Opr. LMM

Objaśnienia:
Woda gregoriańska pocho-

dzi (jak wszystko, co gregoriań-
skie :) od papieża św.Grzegorza 
I Wielkiego. Była to mieszani-
na popiołu, soli, wina i wody.  
Wino i woda obrazują dwie natu-
ry Chrystusa, a popiół i sól - sym-
bole śmierci i nieśmiertelności - to 

dwie natury człowieka (śmiertel-
ne ciało i nieśmiertelna dusza).  
Zmieszanie tych substancyj obra-
zuje, jak wierni mają się łączyć 
z Chrystusem w Ofierze Mszy 
świętej, która będzie sprawowa-
na w konsekrowanej świątyni.  
Biskup podczas konsekracji kropi tą 
wodą ściany kościoła, wyobrażające 
wiernych, a następnie ołtarz - przed-
stawiający Chrystusa Pana.

Zacheuszek - dowód poświęcenia 
kościoła. Klocek, płytka z symbo-
licznym krzyżykiem wmurowana w 
ściany wewnętrzne kościoła, także 
malowany na ścianie znak małego 
krzyża.

Zacheuszki są umieszczane w 
tych miejscach, zwyczajowo dwuna-
stu, które biskup namaścił podczas 
konsekracji kościoła. Nad znakiem 
obowiązuje lampka lub świeca czy 
świecznik (również nazywany za-
cheuszkiem) zawieszony na ścianie.

Nazwa pochodzi od celnika Za-
cheusza, który przyjął Jezusa Chry-
stusa w swoim domu. Zacheusz był 
celnikiem a zawód ten był w pogar-
dzie u ówczesnych Żydów. Ponieważ 
Zacheusz był małego wzrostu, wdra-
pał się na drzewo, by móc spojrzeć na 
Jezusa. Ten dostrzegł go i powiedział 
aby zszedł z drzewa, ponieważ tego 
wieczora będzie spożywał wiecze-
rzę w jego domu. Słowa te wywołały 
oburzenie u niektórych Żydów. Jak 
to? Jezus poniży się i odwiedzi dom 
celnika? Tak się jednak stało. Bóg 
wszedł do zwykłego domu, przez co 
ten stał się „domem bożym”, tak jak 
zwykła budowla staje się Domem 
Bożym, czyli świątynią, z chwilą jej 
konsekracji przez biskupa. Ceremo-
nia ta odbywa się w 12 miejscach 
w nowo wzniesionej świątyni, tam, 
gdzie umiejscowione są zacheuszki.

Opr. LMM

“Napisane jest: 
Mój dom ma być domem modlitwy”
                                                              Mt. 21, 13b

W dniu 4 maja 2009 r. o godz. 17.00 
Ks. Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Andrzej Dzięga
dokona konsekracji kościoła 

pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
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Warto obejrzećNasza sonda
Zadaliśmy mieszkańcom Nowogardu pytania dotyczące obchodów 700 

rocznicy nadania praw   miejskich (30 kwietnia - 3 maja). Zapytaliśmy, czy 
wiedzą co będzie się działo w naszej miejscowości podczas uroczystości i czy 
mają zamiar korzystać z atrakcji przygotowanych na tę okazję. 

Kacper, 17 lat
Wiem mniej więcej jakie atrakcje będą miały miejsce, 

ale czas wolny podczas majówki zamierzam spędzić 
na rybach.

Mirosław Rychlicki
Nie dotarły do mnie wieści o tym czy cokolwiek 

będzie organizowane z tej okazji, ale jestem przeko-
nany, że takie przedsięwzięcie będzie miało miejsce, 
gdyż co roku jestem na nich obecny. Uważam, że ludzie 
powinni brać udział w uroczystościach tego typu, 
ponieważ Nowogard jest przepięknym miastem.

Monika, 17 lat
Uważam, że mało osób wie o tym co dokładnie 

będzie działo się w mieście, ale jeśli ktoś zapoznał się z 
programem, to z całą pewnością przyjdzie. Ja osobiście 
planuję wyjazd, ale jeśli zostanie on odwołany to na 
pewno przyjdę obejrzeć jakieś pokazy artystyczne i 
koncerty.

Pani Danuta
Nie wiem co dokładnie będzie się działo, ale jestem 

pewna, że wraz z córką oraz wnukami wybierzemy się, 
aby posłuchać muzyki oraz oglądać występy. 

Jacek Kasprzyk, 18 lat
Słyszałem dosyć sporo na temat tego co ma się dziać 

podczas tegorocznej majówki. Prawdopodobnie nie 
będzie mnie w mieście podczas tych dni, jednakże jeśli 
uda mi się wrócić na czas, chciałbym obejrzeć Kabaret 
Paranienormalni.

Michał Śmigiel, 19 lat
Cały czas zastanawiam sie nad tym czy znajdę czas 

na to, aby wziąć udział w wielu uroczystościach i 
skorzystać z atrakcji jakie przygotowano. Natomiast 
jestem pewien, że wraz ze znajomymi pójdziemy na 
dyskotekę. 

Paweł Pieczywek, 18 lat
Nie mam konkretnych planów na tę okazję, choć 

słyszałem bardzo dużo na ten temat. Czekam tylko 
na Paranienormalnych. Poza tym lubię koszykówkę, 
dlatego może wybiorę się na streetball. 

rozmawiały ewa kawczyńska i Natalia praska

Śpiewnik domowy 
Jana kaczmarka

Spektakl muzyczny powstały w 
oparciu o twórczość wybitnego 
satyryka Jana Kaczmarka zaprasza 
Teatr Polski.

Współtwórca kabaretu Elita i Stu-
dia 202, odtwórca roli pacjenta „Z pa-
miętnika młodej lekarki” Kaczmarek 
był satyrykiem i felietonistą. Napisał 
ponad 200 piosenek. Najbardziej 
znane z nich to: „Kurna chata”, „Ze-
rowy bilans czyli pero, pero”, „Czego 
się boisz głupia”, „Ballada o mle-
czarzu” czy „Do serca przytul psa”. 
Studiował na Politechnice Wroc-
ławskiej, na wydziale elektroniki. 
Jeszcze w czasie studiów, w 1969 r. 
wraz z Tadeuszem Drozdą i Jerzym 
Skoczylasem założył kabaret Elita. 
Przez lata występował w Polskim 
Radiu w założonym przez Andrzeja 
Waligórskiego Studiu 202. Współ-
pracował z programem III oraz I Pol-
skiego Radia (Ilustrowany Tygodnik 
Rozrywkowy, magazyn „60 minut na 
godzinę”, Zsyp). Przez lata wraz z Ewą 
Szumańską grał w cyklu radiowych 
skeczy „Z pamiętnika młodej lekarki”. 
Odtwarzał rolę pacjenta. Gdy zaczął 
chorować zastąpił go Stanisław Szelc. 
Do historii przeszła zapowiedź Zeno-
na Laskowika, który w opolskim ka-
baretonie przedstawił go w taki spo-
sób: - Teraz wystąpi Jan Kaczmarek. 
Prosimy nie regulować odbiorników, 
ten pan naprawdę tak wygląda.

Przyjaciele-artyści wspominają go 
jako człowieka dobrego, wrażliwego i 
o niezwykłym uroku osobistym.

- Kaczmarek miał wspaniałą umie-
jętność posługiwania się językiem, 
który doskonale rozumiała publicz-
ność, lecz niekoniecznie cenzura - po-
wiedział Jan Pietrzak, satyryk. - Był 
nie tylko ironistą. Także niezwykle 
ciepłym człowiekiem, dobrym kolegą 
- podkreślił.

Według Andrzeja Rosiewicza, 

zmarły artysta był symbolem dobroci 
i ducha Bożego. - Gdybym miał obsa-
dzić kogoś w roli dobrego zakonnika, 
na pewno wybrałbym właśnie jego - 
powiedział. - Najlepiej charakteryzuje 
go tekst, który sam przed laty napisał: 
Do serca przytul psa, weź na kolana 
kota, weź lupę, popatrz - pchła! Daj 
spokój, pchła to też istota - wspominał 
Andrzej Rosiewicz. - Te cztery zdania 
idealnie określają Kaczmarka jako 
człowieka.

Współtwórca Elity Jerzy Skoczylas 
wspomina Kaczmarka bardzo osobi-
ście. - Byliśmy ze sobą blisko, pewnie 
patrzę na niego inaczej. Wspólnie 
bawiliśmy się na weselach czy chrzci-
nach, że nie wspomnę o wspólnie prze-
mierzonych kilometrach. Ale pewien 
jestem, że strata po Janie Kaczmarku 
jest ogromna i niepowetowana - mó-
wił Skoczylas.

Scenariusz i reżyseria: Andrzej 
Poniedzielski i Adam Opatowicz. 
Scenografia: Mariusz Napierała. Cho-
reografia: Dorota Furman.

W Nowogardzkim Domu Kultury 
w niedzielę 3 maja o godz. 19.00 
– wstęp płatny 15 zł.

Kabaret 
Paranienormalni

Igor Kwiatkowski - Doskonały 
naśladowca wszystkich dźwięków i 
zachowań, jakie można sobie wyob-
razić. Laureat telewizyjnego progra-
mu „Debiut”. DJ radiowy. 

Robert Motyka - Właściciel wspa-
niałego głosu i nienagannej dykcji, 
bo też pracuje w radiu. Ale urodę 
ma iście telewizyjną. A grono fanek 
rośnie... 

Rafał Kadłubki - Myli się ten, kto 
ma go za zwykłego technicznego, 
bo Rafał łączy zmysł reżyserski ze 
specyficznym poczuciem humoru i 
trzyma cały występ w garści. Czasem 
jest też aktorem.

Michał Paszczyk  - Zawodowiec w 
każdym calu. Potrafi z zimną krwią 
opowiedzieć najśmieszniejszy nawet 

Andrzej Poniedzielski

Igor Kwiatkowski - czyli estradowa 
Mariolka
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dowcip i nie drgnie mu żaden nerw. 
Człowiek o stalowym spojrzeniu i 
żelaznej woli.

Kabaret Paranienormalni są z 
Jeleniej Góry, chociaż w dwóch-
trzecich mieszkają w Warszawie. 
Powstali pod koniec roku 2004, a parę 
miesięcy później mieli już pierwszy 
program, z którym wystartowali na 
Pakę 2005. Od razu zaszli daleko, bo 
do wieczoru ostatniej szansy. Później 
były już same sukcesy.

Mówią o sobie, że są popowi. W 
swoich programach używają dużo 
muzyki – nie tylko z podkładów, ale 
także wykonywanej na żywo przez 
Igora. Sporo inspiracji czerpią ze 
środowiska nastolatek, jak na przy-
kład słynna „Blondynka” - jeden z 
najczęściej oglądanych numerów w 
Internecie. Wiele skeczy stworzyli 

także podczas obserwacji świata 
zwierząt – gołębie na dachu, czy nu-
mer o musze i pająku, który zakrawa 
na dramat psychologiczny. Rozpo-
wszechnili kilka powiedzonek, jak 
„hejka”, „krejzolka”, „ja pikole” i „bez 
kitu, nie?”. 

Ich występ, to zajmujące „odje-
chane” widowisko audio-wizualne, 
bo oprócz przyjemnych dźwięków 
zapewniają bardzo ciekawe, kolorowe 
stroje i elementy scenografii. Na sce-
nie są bardzo żywotni i naprawdę nie 
pozwalają się widzom nudzić. 

W Nowogardzie na scenie plene-
rowej przy placu Szarych Szeregów 
Szeregów 

w sobotę, 2 maja od godz.21.00 
– wstęp wolny.

Zespół Raz, Dwa Trzy…
Preferuje muzykę pop, folk i autor-

ską aktorską.
Został założony w lutym 1990 

przez studentów Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Zielonej Górze: 
Adama Nowaka, Grzegorza Szwałka, 
Jacka Olejarza i Jacka Ograbka.

W trzy miesiące po powstaniu 
zespół wygrał 26. Studencki Festiwal 

Piosenki w Krakowie piosenkami 
„Talerzyk”, „Wchodzi”, „Rzeka”, „W 
każdej knajpie” oraz „Rozkaz”.

Obecny skład:
Adam Nowak – wokal, gitara, 

teksty 
Jacek Olejarz – perkusja 
Grzegorz Szwałek – akordeon, 

klarnet 
Jarosław Treliński – gitara 
Mirosław Kowalik – kontrabas 
Podczas koncertu zapewne usły-

szymy wiele przebojów z wydanych 
przez zespół albumów: 

Jestem Polakiem (1991), To ja 
(1992), Cztery (1994) , Sufit (1995), 
Niecud (1998) , Muzyka z talerzyka 
(2000) , Czy te oczy mogą kłamać 
(2002, piosenki Agnieszki Osieckie - 
podwójna platynowa płyta), , Trudno 
nie wierzyć w nic (2003) - podwójna 
platynowa płyta 

Młynarski (2007, piosenki Woj-
ciecha Młynarskiego -  podwójna 
platynowa płyta).

W Nowogardzie na scenie ple-
nerowej, w sobotę 2 maja od godz. 
22.00.

Wstęp wolny.
LMM

Adam Nowak - lider zespołu

„Interaktywny 
przedszkolak 
w Gminie Nowogard” 

Z dniem 1 marca 2009r w Przed-
szkolu nr 3 w Nowogardzie rozpo-
częła się realizacja projektu unijnego 
Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich. Projekt nosi tytuł „In-
teraktywny przedszkolak w gminie 
Nowogard” i powstał z inicjatywy 
rodziców i nauczycielek przedszko-
la. Wniosek na konkurs opracowa-

ły właścicielki firmy szkoleniowej 
Jovela : Jowita Pawlak i Elżbieta 
Ceranka. Firma Jovela również ko-
ordynuje przebieg projektu. Wspar-
ciem objętych jest 138 przedszkola-
ków(100%)  od 3 do 6 lat w ramach 
dwóch głównych zadań: zadanie1 
„ Angielski w nauce i zabawie” i za-
danie2 „ Komputer mój pomocnik 
w nauce”. Dzieci podzielone zosta-
ły na grupy zajęciowe i korzystają z 
dodatkowych kursów angielskiego 
i informatyki. Otrzymują również 
podręczniki, ćwiczenia, pomoce 
dydaktyczne i gadżety promocyjne. 
Wydatki współfinansowane są przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Uczestnicy zajęć poprzez formę za-

bawową podnoszą swoją wiedzę w 
zakresie  języka angielskiego i tech-
nologii informacyjnej, nabywają 
umiejętności nauki i pracy, potrafią 
wykorzystywać komputer jako po-
mocnik  w nauce. 

W dniu 8 kwietnia 2009r odbyła 
się konferencja inaugurująca projekt, 
w której uczestniczyli zaproszeni go-
ście, m.in.. przedstawiciele Urzędu 

Miejskiego, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli gmin-
nych, rodzice i nauczy-
cielki przedszkola. Uro-
czystość zainaugurowali 
sami beneficjenci pro-
jektu, czyli przedszkola-
ki, które zaprezentowały 
piękny, wdzięczny i am-
bitny program artystycz-
ny. Pani dyrektor Ewa 
Wróbel powitała gości, 
przedstawiła krótko zale-

ty wychowania przedszkolnego i ich 
wpływ na rozwój umysłowy, emo-
cjonalny, społeczny i fizyczny dzie-
cka przygotowującego się do etapu 
szkolnego. Następnie przedstawi-
cielki firmy Jovela zaprezentowały 
pokaz multimedialny i omówiły ko-
rzyści płynące z udziału w realizacji 
projektów unijnych i wykorzystywa-
niu dotacji rozwojowych dla przed-
szkoli. Konferencja zakończyła się 
smacznym poczęstunkiem oraz od-
powiedziami na pytania zadawane 
przez gości. Każda z zaproszonych 
osób otrzymała materiały promo-
cyjne i informacyjne dotyczące pro-
jektu i Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. 

inf. własna
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

NA SPORTOWO W ZSP

POŻEGNANIE  ABSOLWENTÓW ZSP
24.04.09r. pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów, absolwentów 

klas czwartych technikum mechanicznego, ekonomicznego, handlowe-
go i żywienia i gospodarstwa domowego. W uroczystości wzięli również 
udział zaproszeni goście, grono nauczycielskie, rodzice. Absolwentów 
pożegnali uczniowie klas trzecich, którzy powiedzieli między innymi:  
 „Cztery lata, które spędziliście z nami, pozwoliło Wam nabrać nowych umie-
jętności. Otwierają się przed Wami nowe horyzonty oraz nowe możliwości. 
Sami przekonacie się niebawem, że jeszcze nieraz powrócicie wspomnienia-
mi do szkolnych lat. Dlatego życzymy Wam, abyście swoje życiowe decy-
zje podejmowali z odwagą, a kiedy trzeba - z odrobiną szaleństwa. Bądźcie 
rozsądni, ale nie pozwólcie, aby Wasz świat stał się szary i monotonny. I 
choć znacie swoje wady, pamiętajcie, że one w niczym Was nie ograniczają. 
Róbcie wszystko co w Waszej mocy, aby zachować pogodę ducha, a wtedy 
ze wszystkim sobie poradzicie. Bo jeśli nie Wy, to kto? Nie mówimy Wam 
„żegnajcie”, bo wierzymy, że nasze drogi jeszcze wiele razy się ze sobą zejdą. 
Nie mówimy „żegnajcie”, mimo iż nie można cofnąć czasu. Wasze twarze 
zawsze będą tutaj mile widziane”.

Dziękujemy mini przedsiębiorstwu „Lewe Rączki” za udostępnienie 
zdjęć. 

Dnia 21.04.09r na stadionie miej-
skim w Nowogardzie odbył się Finał 
Powiatowy w piłce nożnej dziew-
cząt. Tę  dyscyplinę sportu uprawia-
ją również dziewczęta z nszej szkoły. 
W zwaodach wzięły udział drużyny 
z Goleniowa, Nowogardu i Masze-
wa.

Naszą szkołę reprezentowały na-
stępujące osoby:

1. Sylwia Jeziorska I F
2 .Jowita Litwin I F
3. Joanna Wawryca I F
4. Marta Makolągwa I F
5. Sylwia Pietrzak I F
6. Aleksandra Kaciuba I F
7. Agnieszka Synowiec I TE
8. Anna Michalczuk II TH
9. Agata Lewarczuk II TH
10. Honorata Gałka II TH
11. Aleksandra Król II TH
12. Dorota Razik  II TH
13. Anna Jażdż IV TŻ
14. Jagoda Mańkowska IV TŻ
15. Karolina Bartczak IV TŻ
16. Kamila Pawłowska IV TŻ
I miejsce zajął ZSP w Goleniowie, 

opiekun Pan Karmazyn.
II miejsce zajął ZSZ w Goleniowie
III miejsce zajął ZSP w Nowogar-

dzie oraz ZSP w Maszewie. Opie-
kunem naszych dziewcząt jest Pani 
Anna Pikuła- Bielska.

Dnia 22.04.09r. odbył się Finał 
Wojewódzkiej Licealiady dziew-
cząt w piłce ręcznej. Rywalizowały 
następujące drużyny z VII Liceum 
Ogólnokształcącego w Szczecinie, 
Koszalinie, z Centrum Kształcenia 
Sportowego i reprezentacja z naszej 
szkoły.

 
Naszą szkołę reprezentowały na-

stępujące zawodniczki:
1. Anna Radoń
2.  Helena Kolanek
3. Emilia Bienias
4. Marlena Ładzińska
5. Anna Król
6. Aleksandra Król
7. Róża Nosek
8. Marika Zając
9. Anna Jażdż
10. Dominika Malicka
11. Agnieszka Synowiec
12. Sylwia Jeziorska
13. Jowita Litwin
14. Marta Makolągwa 
I miejsce VII Liceum Ogólno-

kształcące w Szczecinie
II miejsce Koszalin 
III miejsce Centrum Kształcenia 

Sportowego
IV miejsce ZSP Nowogard
Tym razem się nie powiodło na-

szej drużynie, miejmy nadzieję,że 
kolejnym razem będzie lepiej.

Przemówienie Pana Dyrektora mgr inż. Stefana Sitkowskiego

Uroczyste przekazanie sztandaru

Nagrody dla sportowców wręcza 
Starosta Powiatu Goleniowskie-
go Pan Tomasz Kulinicz

Wychowawczyni klasy IV TE Pani Anna Burniewicz wręcza świadectwa swoim 
uczniom
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Zginął York!
Piesek ma 2 lata. 

Znak szczegółny 
– klapnięte uszka! 

Piesek jest bardzo chory!
Musi przyjmować leki! 

Dla osoby, która znajdzie pieska 
lub posiada jakieś informacje 

o piesku czeka nagroda. 
Proszę o kontakt 
691 050 683 lub 
091 39 22 180.

Stanisław Sobczak 

i nowogardzka diaspora
Długo zastanawiałem się czy właściwym będzie słowo „diaspora” w odnie-

sieniu do nowogardzian, którzy przed laty w Nowogardzie mieszkali i praco-
wali, a obecnie przyszło im żyć w innych miejscowościach Polski, a nawet poza 
jej granicami

Po analizie poniższego encyklopedycznego tekstu uznałem, że tak. 

Diaspora - słowo pochodzenia 
greckiego. Oznacza ono rozprosze-
nie członków danego narodu wśród 
innych narodów lub też wyznawców 
danej religii wśród wyznawców in-
nej. Nazywa się tak również społecz-
ność rozproszonych osób.

Wspólne cechy diaspor to:
- przenoszenie się z pierwotnej 

ojczyzny na nowy obszar lub wiele 
obszarów 

- wspólna pamięć ojczyzny wszyst-
kich członków diaspory 

- pielęgnowana, mimo upływu 

czasu i przestrzennego rozproszenia 
tożsamość etniczna 

- poczucie solidarności członków 
diaspory 

Przyczynkiem do powstania tego 
tekstu jest kronika jaką mi dostar-
czono przed dwudziestoma zaledwie 
godzinami. Czasu starczyło jedynie 
na przeczytanie, na analizę niestety 
nie.

Stąd tylko anons prasowy ponagla-
ny datą wydania „DN” i uroczystoś-
ciami 700-lecia, które to uroczystości 
przeżywać będą również nowogar-

Uczestnicy spotkania w „harcówce” 11.08.2007 r.

Jest szansa dla niepełnosprawnych dzieci z Nowogardu 

Wszystko dla dzieci  
specjalnej troski

OREW oddział w Wolinie, który powstał jako organizacja Polskiego Stowarzysze-
nia Na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym, funkcjonuje od 2000 roku.

dzianie z diaspory. A, że przeżywać 
będą jestem przekonany, bo kronika 
Stanisława Sobczaka dobitnie o tym 
świadczy.

Czym jest owa kronika? Otóż jest 
to odręczny zapis autora, któremu 
przyświeca dewiza: „Niech nie minie 
jeden dzień, żeby nie pozostało po 
nim choćby jedno zapisane słowo”

W moim posiadaniu jest aktualnie 
tom II odnotowujący wszystkie kon-
takty autora z dawnymi przyjaciółmi 
zamieszkującymi obecnie w Nowo-
gardzie i w kilku innych miastach 
Polski.

kontakty jakie miały miejsce w la-
tach 2007 – 2008. Są listy, pisma na 
poły urzędowe, fotografie i wspo-
mnienia. Jest przede wszystkim 
wiele nazwisk, które kronikę czynią 
„wiecznie żywą”, są przemyślenia au-
tora i plany wydawnicze.

Uważam, że należy podjąć starania 
by kronika przybrała kształt książki 
drukowanej, dostępnej dla szerokich 

rzesz ludzi, chociażby kręgu tych, 
wymienianych na jej stronach.

Zdaję sobie jednocześnie sprawę, 
że po wydrukowaniu straci ona coś 
co jest najcenniejsze – uleci ze stro-
nic „dotyk” i „oddech” Pana Sobcza-
ka bez którego to dotyku i oddechu 
nigdy by nie powstała. Może jednak 
powstanie muzeum, gdzie przez dłu-
gie lata będzie cennym eksponatem. 
Miejmy taką nadzieję, bo ludzi nada-
jących jej sens istnienia jest bardzo 
wielu. Diaspora wszak pielęgnuje 
swoją tożsamość.

Lesław M. Marek

PS. Wiele materiałów znajdujących 
się w „Kronice” było publikowanych 
na łamach „Dziennika Nowogardz-
kiego”. Inne po opracowaniu będą się 
sukcesywnie ukazywać. Wszak 700-
lecie to cały 2009 rok…  Powtórzę za 
Stanisławem Sobczakiem: Przeszło-
ści nie da się zmienić, ale warto ją 
wiernie udokumentować..

polega szansa dla niepełnosprawnych 
dzieci z Nowogardu? Otóż ośrodek 
prowadzi również placówkę w Przy-
biernowie, w której są miejsca dla 
dzieci z cięższymi upośledzeniami, dla 
których w Nowogardzie nie ma miej-
sca. Gdyby zebrała się grupa kilku lub 
kilkunastu chętnych dzieci, gmina jest 
zobowiązana zorganizować dojazd. Jest 
to również rozwiązanie tego problemu 
dla gminy. „Dziećmi ciężko upośle-
dzonymi trudno jest opiekować się 
w grupach integracyjnych. My mamy 
grupy pięcio -  sześcioosobowe Pracę 
w grupie prowadzi terapeuta wraz z 
opiekunem.” mówi A. Jasiewicz. W 
przyszłym roku szkolnym  ma powstać 
w Nowogardzie drugi przedszkolny od-
dział integracyjny. Ale w takiej grupie, 
nie mają szans dzieci niepełnosprawne 
ruchowo, z głębokim autyzmem itp. 
Zresztą powstanie w ten sposób tylko 
pięć nowych miejsc. Dzieciaki ciężko 
upośledzone z obowiązkiem szkolnym, 
muszą jeździć do pobliskich ośrodków. 
W różne miejsca dowożą je rodzice. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem dla 

nich i odciążeniem dla rodziców, jest 
zorganizowanie grupy i zapewnienie 
przez gminę transportu. Ośrodek za-
pewnia opiekę od godziny 7 rano do 
godziny 15.00. Dzieciaki mają zapew-
nione wyżywienie. W Przybiernowie 
jest miejsce nawet dla kilkudziesięciu 
nowych podopiecznych.

Ewa Dziwisz

To rodzice dzieci niepełnosprawnych, 
mając na uwadze  przystosowanie swo-
ich dzieci do społecznego funkcjonowa-
nia, stworzyli to koło, a potem ośrodek w 
Wolinie.  Przewodniczącym zarządu w 
Wolinie jest Pan Adam Jasiewicz.

„To my rodzice, stworzyliśmy ten 
typ działalności placówki oświato-
wej.  - mówi Adam Jasiewicz  - Dzięki 
temu, możemy naszym dzieciom 
zapewnić maksymalną ilość ciepła. 
Mając w perspektywie nauczanie 
indywidualne, w domu, postanowili-
śmy stworzyć placówkę, w której czas 
przebywania dzieci oraz nauki, jest 
zgodny z zaleceniami Kuratora.”

W ośrodku szansę na naukę i reha-
bilitację, mają dzieci od lekkiego do 

ciężkiego upośledzenia umysłowego. 
Nauka w ośrodku rozpoczyna się 
w momencie powstania obowiązku 
szkolnego, czyli obecnie w wieku 5 
lat, a kończy, w przypadku dzieci z 
ciężkim upośledzeniem, nawet w 
wieku 24 lat.  Na zajęcia w Ośrodku 
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wycho-
wawczym mogą uczęszczać dzieci ze 
średnimi i ciężkimi upośledzeniami i 
niepełnosprawnością fizyczną. Dzieci 
uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, 
rehabilitacyjnych, takich jak dogotera-
pia, hippoterapia, wyjeżdżają do kina, 
teatru i na basen. Co roku dzieciaki 
mogą uczestniczyć w turnusach re-
habilitacyjnych, do których rodzice 
dopłacają tylko 300 złotych. Na czym 
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gry-
ficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
dobrej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. zł. 
Tel. 091 39 �5 087.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m kw 
na działce 7 arowej, ul. Żeromskiego w No-
wogardzie lub zamienię z dopłatą na 1/ 2 
domku z ogródkiem lub mały dom (Nowo-
gard lub bliska okolica). Tel. 609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie – suterena ok. 45 
m kw po kapitalnym remoncie, cena 90 
tys. zł. Tel. 515 171 584, 507 023 080.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
centrum Nowogardu. Tel. �0� 8�8 �14.

• Sprzedam: działka budowlana 1800 m 
kw, Dębice 20 zł/ m kw. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na ul. 
Wyszyńskiego, 38 m kw, IV piętro. Tel. 091 
39 25 664.

• Sprzedam działki budowlane 11,5 aro-
we, media w działkach, Kościuszki. 
602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 6000 
m kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam połowę domu z działką, 
Nowogard, cena do uzgodnienia. Tel. 
696 444 105.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 723 930 348.

• Lokal do wynajęcia w pasażu handlo-
wym przy pl. Wolności (pod Biedronką). 
Tel. 601 47 29 47.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na ka-
walerkę. Tel. 667 320 052.

• Sprzedam 3 działki 1200 m kw uzbrojone, 
z warunkami zabudowy w Nowogardzie. 
Tel. 602 52 16 71.

• Wynajmę pomieszczenie na gabinet kos-
metyczny przy zakładzie fryzjerskim. Tel. 
607 647 240.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 57,8 
m kw, słoneczne, dogodna lokalizacja, I 
piętro, balkon, liczniki na wodę, cena do 
negocjacji. Tel. 510 811 067.

• Wynajmę pokój osobie samotnej. Tel. 
0601 090 079.

• Wynajmę poddasze na działalność go-
spodarczą. Tel. 0601 090 079.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokoje, 58 m kw, 3700 zł m kw, wysoki 
standard, częściowo umeblowane, meb-
le pod zabudowę, ul. Tadeusza Kościusz-
ki. Tel. 660 200 720.

• Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 86 m kw, 
stare budownictwo w centrum sprze-
dam. Cena 195 tys. do negocjacji. Tel. 
697 412 804.

• Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
�05 �7� �71.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeb-
lowane, cena 225 tys., z mozliwością kup-
na garażu. Tel. 880 34 17 34.

• Kupię garaż w centrum. Tel. 697 30 69 
69.

• Jenikowo – dom 180 m kw, dwa duże 
budynki gospodarcze, działka 77 arów, 
255 000 zł. Tel. 501 307 666.

• Sąpolnica – 6 km od Nowogardu działka 
2300 m kw pod budowę lub działalność, 
55 000. Tel. 725 899 426.

• Działki rolne na obrzeżach Nowogardu 
1,50 ha, 2,55 ha i 7 ha, mozliwość zabu-
dowy lub podziału na mniejsze, cena od 
9 do 15 zł/ m kw. Tel. 502 103 432.

• Nowogard – Dobra – dom na wsi, 100 m 
kw z dużą działką. Wskazany remont, ok. 
100.000 zł. Tel. 783 53 46 77.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
osiedlu Bema, 41,7 m kw, podwyższony 
standard, wspólnota mieszkaniowa. Tel. 
888 354 289.

• do wynajęcia mieszkanie � pokojo-
we, umeblowane w Nowogardzie. Tel. 
50� 104 03�.

• Sprzedam kawalerkę w centrum Nowo-
gardu, 24 m kw, I piętro,umeblowana, pla-
stikowe okna, panele na podłodze w 
pokoju, do remontu za kwotę 75 tys. do 
negocjacji. Tel.512 285 298.

• Wynajmę lokal na działalność gospodar-
czą, pow. 70 m kw. Tel. 606 703 451.

• Zamienię budynek gospodarczy drew-
niany szeroki wjazd, nadający się na ga-
raż, położony przy ul. Boh. Warszawy w 
sąsiedztwie MOTOZBYTU na garaż lub te-
ren pod budowę garażu na osiedlu Gryfi-
tów w pobliżu ulicy Racibora. Wiadomość 
tel. 091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położony na 
I piętrze w budynku przy ul. 700 Lecia 
13 m 4, składający się z 3 pokoi, kuchni, 
spiżarni, łazienki, holu + dwa garaże sa-
mochodowe w podwórzu posesji. Cena 
łączna 240 tys. zł. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

moTorYZaCJa

• Alufelgi 15 cali BMW 5 oraz opony po 50 
zł sprzedam. 603 852 270.

• Sprzedam Ford Escort 1987 r., benzyna + 
gaz, cena 1000 zł. Tel. 665 209 470.

• Sprzedam opony letnie 16' KUHMO, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam alufelgi 16' do opla vectry C, 
omegi, tel.  605 522 340.

• Sprzedam opony letnie używane, dwie 
sztuki, Good Year 215/55 R 16, stan bdb, 
180 zł. 507 524 047.

• Sprzedam koła „13” na oponach letnich 
165/70. Tel. 696 116 744.

• Sprzedam Renault Laguna, 1996 r. i przy-
czepkę samochodową. Tel. 782 445 148.

• Sprzedam motocykl Suzuki GS 500, 1991 
r., cena 3499 zł. Tel. 692 457 299.

• Sprzedam samochód ciężarowy STAR 
– 200, dwa małe samochody ciężarowe 
MULTIKAR, wszystkie samowyładowcze 
w stanie technicznym sprawnym, aktu-
alnie na chodzie. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam Golf II, 1986 r., poj. 1,3, benzy-
na. Tel. 507 599 364.

• Sprzedam Fiat 126p, 1992 r., rejestra-
cja plus ubezpieczenie. Cena 450 zł do 
uzgodnienia. Tel. 692 763 683.

rolNICTwo

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam 5 ha nieużytków rolnych, 
woda, prąd, gaz przy drodze asfaltowej; 
5 zł/ m kw. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam pszenżyto i owies oraz siewnik 
do nawozu. Tel. 603 895 622.

• Sprzedam zboże: owies, jęczmień, psze-
nicę. Tel. 511 932 684.

• Sprzedam kapustę dla bydła. 
502 853 573.

• Sprzedam ziemniaki jadalne – sadzenia-
ki, odmiana bardzo plenna. Tel. 665 60 25 
71.

USŁUGI

• malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 �� 783, 0784 79 
�� 70.

• Józef durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 �5 9�9, 0�95 518 581.

• dYwaNopraNIe. 0�04 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0�01 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0�04 
373 143.

• pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0�04 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. �04 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 �07 14.

• Zespół muzyczny aCord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 503 �0� 
0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• remoNTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.pl.

• „dUr-daCH” – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• mIX remoNTowo – BUdowlaNY 
– wszelkiego rodzaju remonty. Solidnie, 
dokładnie, tanio. Tel. 607 921 703.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
�09 715 839.

• „DACHY” pokrycia i remonty, papa, bla-
cha, dachówka. Tel. 785 562 104.

• kompleksowe wykończenia wnętrz, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
szpachle dekoracyjne, glazura, hy-
draulika i elektryka, zabudowa pod-
daszy, kompletne łazienki, dociepla-
nie budynków, szybko i solidnie. Tel. 
�09 �05 ��1, �05 1�8 �58.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• przywiozę piach, żwir, ziemię tel. ��0 
497 390. 

• Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. 
Tel. 607 621 257.

• rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

• elewacje, docieplenie, malowanie, od-
grzybianie. Tel. 603 995 140.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 661 390 406.

• Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575.

• Usługi – roboty ziemne koparko – łado-
warką. Tel. 692 462 654.

• Docieplenia budynków 30 zł/ m kw, de-
karstwo 35-40 zł/ m kw, polbruk 25 zł/ m 
kw. Tel. 505 94 17 65.

• Sprzedaż: więźby dachowe, tarcica. Tel. 
79 04 95 018.

• Usługi remontowe, docieplenie budyn-
ków, malowanie, szpachlowanie, regipsy, 
płytki, itp. Tel. 602 451 894, 662 514 785.

• pogotowie komputerowe. Tel. 
�95 041 �78.

• wizaż, manicure, tipsy, analiza kolory-
styczna. Tel. 791 330 �38.

• Zakładanie i urządzanie ogrodów. 
513 690 314.

• Regipsy, docieplenia. 696 07 07 08.

• Tynki tradycyjne. 604 721 638.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

• kompleksowe wykończenia 
wnętrz, szybko, tanio i solidnie. 
Tel. �97 �1� 803, 784 188 147, 
�03 ��1 714.

• ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo do-
brych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

reklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Danfarm ’94 is seeking 
for FARM SECRETARY

Danfarm ’94 is located near Resko, Zachodniopomorskie Prov-
ince, are looking for FARM SECRETARY to take care and run a 
larger farm with 1.400 hectares and 5 full time employees.

We have several of different crops in our production, and we are 
looking young male/ female with forming experience (if you don’t 
have experience, we offer you training to the right person) and abil-
ity to grow in this job.

This is a genuine opportunity for the right person to your capacity 
and to lern from a well – respected team of farming profossionals 
will be the key to your success.

You will have one person to reporting and you will have free hand 
to make your career.

We offer you long – term employment and an attractive salary.
Make an application to:

Morten Laursen (english speaking)
Danfarm ‘94

Phone: 60 22 260 69 or 00 45 40 33 91 24 
or mail: MEL50@LIVE.DK

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
Zaprasza organizacje pozarządowe 

w dniach 1-2 maja do pawilonu wystawionego 
z okazji Obchodów 700 - lecia 

nadania praw miejskich 
w celu zaprezentowania swojej działalności:

„Jesteśmy, działamy, mamy osiągnięcia”
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze NFOP 

plac wolności 1 pod nr tel. 091 39 �7 �40. 

prezes Nowogardzkiego Forum organizacji pozarządowych
Mieczysław Cedro

Videofilmowanie, 
zdjęcia cyfrowe 
na różne okazje, 
profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Podejmę pracę – sprzątanie mieszkań, 
biur lub do sprzedaży odzieży na terenie 
Nowogardu. Tel. 0608 143 712.

• Zatrudnię recepcjonistkę – barmankę do 
hotelu. Tel. 602 474 266.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
091 39 21 538, 605 856 538.

• Zatrudnię konsultanta oriflame. Tel. 
�93 87� 3��.

• Zatrudnię do dociepleń i kładzenia pły-
tek. Tel. 782 860 130.

• Przyjmę do pracy stolarza. Tel. 091 39 
21 828.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 602 474 266.

• Szukam ludzi do prac polowo – ogrod-
niczych. Tel. 091 39 23 259 lub 51 44 
51 525.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E na paszo-
wóz, praca w Łobzie. Informacje, tel. 
661 879 011.

• Potrzebny fachowiec z cykliniarką do wy-
cyklinowania podłogi (stare deski). Tel. 
889 406 676.

• przyjmę ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 50� 5�1 550.

• Zatrudnię rencistkę lub emerytkę do 
pralni. Tel. 602 474 266.

• Przyjmę do pracy z prawem jazdy kat. B. 
Tel. 607 690 741.

• Zatrudnię spawacza. (0) 51� 509 179.

INNe

• Sprzedam playstation II, 2 pady, 8 gier, 
mata do tańczenia. Cena 430 zł. Tel. 728 
466 914.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• podGrZewaCZ wody – bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 1�0, 190 li-
trowy, do domku gdzie są � łazienki, 
prysznic, kuchnia – to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy Vail-
lant z Niemiec, cena 1000 zł, gwaran-
cja, montaż. Tel. 0�91 �8� 77�.

• pIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, ogrzewanie, cena 900 zł 
oraz ogrzewanie i ciepła woda (dwu-
funkcyjne), cena 1�00 zł mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. Tel. 
�91 �8� 77�.

• elekTrYCZNe przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380V, małe gaba-
ryty, moc 18-�1 kw, z Niemiec, ekono-
miczne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena 150 zł. Tel. 
0790 540 5�0.

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, 
wiszący do mieszkania, domku, firmy 
Vaillant z Niemiec, mało używany, cena 
480 zł na gwarancji. Tel. 0�91 �8� 77�.

• BoJler – podgrzewaczwody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem gazowym lub węglowym 
firmy Vaillant z Niemiec, typ VIH 1�0 
lub 150 litrowy np. domek, � łazienki, 
cena 850 zł. Tel. 0�91 �8� 77�.

• Drzewo kominkowe (co) z dowozem, po-
cięte w klocki, ok. 5 m kw, cena 350 zł. Tel. 
501 385 072.

• Sprzedam meble sklepowe. Tel. 
606 703 451.

• Sprzedam wózek głęboki na dużych ko-
łach firmy „Polak” z dodatkami, cena 250 
zł. Tel. 604 183 160.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał. Tel. 
606 500 264.

• Drewno oflisy pocięte w klocki sprzedam, 
300 zł za przyczepę. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam drewno opałowe (buk) z do-
wozem. Tel. 66 33 49 053.
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POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
•	 wysoka JAKOŚĆ betonu
•	 KONKURENCYJNA cena
•	 indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
•	 profesjonalne DORADZTWO
•	 nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
•	 TRANSPORT na miejsce wbudowania
•	 dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308 

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

reklamareklama

Informujemy, że 

�8 kwietnia �009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

w obiektywie Jana korneluka  - 700-lat Nowogardu
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  16

oeZJa I proZa
Prozę ubiera w rymy
Miłość... Natura tak dała,
Że mówiąc o sercu, myślimy
O innych częściach ciała.

JedNoZNaCZNoŚĆ
Kiedy spotykam się z natrętem,
Co zmusza mnie do picia wódki,
Zawsze są tego smutne skutki,
Ponieważ jestem abstynentem.
Przez wódkę miewam rozstrój kiszek,
Z sercem nie tęgo mi i z głową – 
A on mi wmawia, ze kieliszek
Muszę z nim wypić, że to zdrowo.
Wypijam. A dla niego znak to,
By nalać znów, choć ledwo żyję.
Lecz on się chytrze śmieje: Jak to,
Za moje zdrowie nie wypijesz? – 
Męczy mnie problem ten odwieczny:
Gdy ślub lub jakieś imieniny,
Siedzę i czuję się zbyteczny –
I dookoła same kpiny.
Tu krzyk: „Niech żyje panna młoda!”
Tu: „Zdrowie dam!. I nalewają.
A to jest wóda – to nie woda!!!
I wszyscy chórem namawiają.
Nawet zawstydzić ich się boję,
Bo wnet pijackie słyszę piski:
Nikt cię nie zmusza! My tu swoi!
Zależy, gdzie się pije i z kim... – 
A ja powiedziałbym inaczej,
Poety myśl zmieniając żywą:
Niech picie zawsze picie znaczy,
A natarczywość – natarczywość!

pYTaNIe
Na kwietnikach napis napis krzyczy:
„Pamiętajcie o tym dzieci,
Brak zieleni miasto szpeci!”
(Czy to starszych nie dotyczy?)
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 39�0787, 091 39 �7 �7� 
 tel.kom. �00 43� 3�4

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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oFerTY praCY 

pUp GoleNIÓw, FIlIa NowoGard
1. Kierowca C E
2. Informatyk 1/8 etatu.
3. Pomocniczy pracownik terenów zielo-
nych
4.Mechanik maszyn i urządzeń
5.Sprzedawca
6.Nauczyciel matematyki
7.Pakowacz   
8.Geodeta
9.Laborant 
10.Kierowca ciągnika rolniczego
11.Magazynier
12.Kasjer bankowy
13.Kucharz
14.Diagnosta
15.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
16.Nauczyciel informatyki  
17.Nauczyciel języka angielskiego

oFerTY praCY Z reJoNU.
1.Robotnik w przemyśle spożywczym - 
Niemcy
2.Sprzedawca paliw-Dobra

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

prZewÓZ oSÓB - romaN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0�07 310 591 

od poNIedZIaŁkU do pIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY busów

reGUlarNa lINIa mIkroBUSowa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja pkS 
091 39-�1-887 lub 091 4�-98-315

regularna linia meTro        tel. 505 �19 �00
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.�5(FP), 8.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.45(FP), 7.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.�0(L1), 15.�5(L1), 
1�.35(L1P), 18.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 50�0��999, 09139��9�5, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

prZewÓZ oSÓB • m.Fedeńczak • kom. �0� 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Motocross
Żaneta na podium!

19.04.2009 na torze motocros-
sowym w Obornikach odbyła się 
3 runda Mistrzostw Polski strefy 
zachodniej. KM „Cisy” reprezento-
wali w kategorii młodzik i młodzik 
licencja: Żaneta Zacharewicz i Paweł 
Klewicz.

W treningu czasowym Paweł przy-
jechał na wysokiej 6 pozycji, a Żaneta 
po groźnie wyglądającym upadku 
ukończyła trening na ostatniej 14 po-
zycji. Pierwszy bieg zawodnicy roz-
poczęli dobrze - Paweł był 6, Żaneta 
8, jednak poważny upadek Pawła nie 
pozwolił mu na kontynuację wyścigu. 
Żaneta ukończyła bieg na pozycji 7. 
W drugim biegu wystartowała je-
dynie Żaneta, która ukończyła bieg 

na 7 pozycji, co w kategorii młodzik 
licencja dało jej 3 pozycję i miejsce 
na podium.

Kontuzja odniesiona na trenin-
gu w Nowogardzie nie pozwoliła 
Michałowi wystartować na MP w 
Gdańsku, udało się tylko przebrnąć 
przez trening dowolny, na bardzo 
dobrym 2 miejscu. Nasilający się ból 
nie pozwolił wziąć udziału w dalszej 
części zawodów.

Przed Michałem najważniejsze za-
wody w jakich brał dotychczas udział  
- 3 maja Mistrzostwa Europy w klasie 
85 cm3. Życzymy zakwalifikowania 
się do zawodów.

Aumix

WKS na 700-lecie
Gramy o Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

W ramach imprez towarzyszących obchodom 700-lecia Nowogardu 
Wiejskie Kluby Sportowe organizują w dniu 3 maja, na stadionie miejskim 
Piłkarski Turniej „7”.

Puchary dla zwycięzców ufundował Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
Artur Gałęski..

Zapraszamy drużyny – zapisy przed rozpoczęciem turnieju od godz. 
9.30.

Andrzej Kania

Młodziczki UKS TRÓJKA 
przygotowują się 
do ćwierćfinałów

Mistrzostw Polski WYGRAŁY Ogólnopolski Turniej Koszykówki w Bo-
janowie ! 

Wyniki TRÓJKA - Mag-Rys Zgierz 34 : 21
TRÓJKA - Basket Aleksandrów Łódzki 56 : 29
TRÓJKA - Dwójka Ziębice 66 : 12
TRÓJKA - MUKS Szok Bojanowo 63 : 21
TRÓJKA - Żak Nowy Sącz 60 : 26
Końcowa kolejność : 
1. UKS TRÓJKA Nowogard
2. Basket Aleksandrów Łódzki
3. Mag-Rys Zgierz
4. MUKS Szok Bojanowo
5. Żak Nowy Sącz
6. Dwójka Ziębice
Wśród wyróżnionych indywidualnie zawodniczek znalazła się Anita
Kozieł.

Karolina

LKS Pomorzanin
Wysoka wygrana w Mostach

Promień Mosty -Pomorzanin No-
wogard 1:5 (1:2) 

Pomorzanin: Krupski -Tompo-
rowski, Soska, M. Miklas (12’ Skór-
niewski), Nieradka, Nosek, Ł. Mar-
szałek (77’ D. Gruszczyński), Galus 
(76’ Dobrowolski), Stefański, Goł-
dyn (55’ Cyran), K. Miklas.

Bramki dla Pomorznaina: Bartek 
Stefański -2, Maciek Gołdyn, Paweł 
Galus, Łukasz 
Nosek.

Od pierwszych 
minut sobotnie-
go spotkania na 
boisku domino-
wali gospodarze, 
którzy przepro-
wadzali groźne 
akcje pod bram-
ką Krupskiego i 
już w pierwszych 
minutach meczu 
mogli objąć pro-
wadzenie. Stało 
się to w 14 minu-
cie meczu - piłka lecąca  w stronę 
M.Miklasa minęła go (nasz zawod-
nik w tym czasie doznał kontuzji i 
upadł na ziemię), a sytuację wyko-
rzystał napastnik Promienia i było 
1:0.

Po 20 minutach przewagi gospo-
darzy inicjatywę przejęli zawodnicy 
z Nowogardu co można było zauwa-
żyć po coraz to groźniejszych ak-
cjach pod bramką Promienia. W 25 
minucie K.Miklas zdobywa bramkę 
ale sędzia jej nie uznał dopatrując się 
pozycji  spalonej. Po chwili kolejna 
groźna akcja w wykonaniu Galusa, 
który zdobywa bramkę i jest 1:1!

Jeszcze przed przerwą , w zamie-
szaniu podbramkowym Gołdyn 
zdobywa gola i jest 1:2.

Także druga część spotkania na-
leżała do zawodników z Nowogar-
du. Już w początkowej fazie drugiej 
odsłony zdecydowanym i silnym 

strzałem z wolnego Bartek Stefański 
umieszcza piłkę w siatce. Przy stanie 
1:3 kontuzjowany Gołdyn schodzi z 
boiska.

Kolejne minuty należały do nasze-
go zespołu, a Promień jakby w tym 
meczu  juz nie istniał. Mogliśmy zo-
baczyć dobrze wypracowane akcje 
podbramkowe,rajdy zawodników 
przez całe boisko jak  w przypadku 

Kalusa, który mijał zawodników sla-
lomem lecz w tym wszystkim zabra-
kło jedynie precyzji aby wykończyć 
akcje. W 65 minucie meczu mogli-
śmy zobaczyć kolejny rajd – tym 
razem Stefański minął bramkarza i 
skierował spokojnie futbolówkę do 
bramki  podwyższając wynik na 1:4.

W 80  minucie schodzi z boiska 
trzeci nasz zawodnik, kotuzjowany 
Ł.Marszałek. Ostatnie minuty spot-
kania należały do Ł.Noska, który 
wpadł  w pole karne z prawej strony 
boiska, przelobował biegnącego do 
niego bramkarza Promienia i ustalił 
wynik spotkania na 1:5.

Dzięki temu Pomorzanin powięk-
szył przewagę nad drugim w tabeli 
zespołem EHRLE z Dobrej Szcze-
cińskiej, który pokonał Koronę Stu-
chowo 1:0.

Karolina Kubicka
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11 maja 2009 r. godz. 16.30

reklama

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 �58 00�, 091 38 51 39�

 

4 maja br. godz. 16.00

Szkoła Podstawowa nr 3 

Nadanie imienia  
Polskich Olimpijczyków 

Uroczystość, która odbędzie się 
29 kwietnia 2009 r. doskonale 
wpisuje się w program 
imprez związanych z ob-
chodami 700-lecia na-
dania praw miejskich 
Nowogardowi. Jed-
nocześnie będziemy 
świętować XX-le-
cie istnienia szkoły, 
które mija w tym 
roku szkolnym.  
Bogaty harmono-
gram uroczystości 
nadania imienia szko-
le przewiduje między 
innymi:
- odczytanie uchwały przez 

Przewodniczącego Rady Mia-
sta o nadaniu imienia oraz aktu 
nadania imienia przez Burmistrza

- przekazanie sztandaru
- wbicie gwoździ pamiątkowych w 

drzewce sztandaru
- wpis do księgi pamiątkowej

- prezentację sztandaru  
- ślubowanie złożone na sztandar
- odsłonięcie tablicy informacyjnej 

szkoły 
inf. własna
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PH „HL” poszukuje osób chętnych  
do pracy na stacji paliw  

w Nowogardzie w charakterze:

SPRZEDAWCY
Szukamy osób, które:
• lubią pracę w handlu, 
• starają się zrozumieć potrzeby klienta,
• są energiczne, kreatywne, komunikatywne i zaangażowane w 

pracę,
 • posiadają wykształcenie min. średnie i doświadczenie w han-

dlu oraz obsługują komputer.

Firma gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę.
CV + list motywacyjny ze zdjęciem prosimy o przesłanie  pocztą:

PH „HL”, ul. Cukrowa 28, 71-004 Szczecin
lub e-mail:hl@phhl.pl

W sobotę, dnia 2 maja ok. godz. 20.00 
zaginął kot na Osiedlu Gryfitów. 

Reaguje na imię Kubuś. 
Kot nie jest przystosowany do przebywania na 

wolności, dlatego prosimy – ktokolwiek go za-
uważył, jest proszony o udzielenie mu pomocy i 
przygarnięcie. Kot jest zdrowy, zatem nie należy 
obawiać się kontaktu z nim. Ktokolwiek posiada 
informacje pozwalające na jego odnalezienie lub 
go odnajdzie proszony jest o niezwłoczne powia-
domienie redakcji gazety lub komisariatu policji, 
albo też wykonanie telefonu pod nr 660 617 390.

PRZEWIDZIANA NAGRODA

ZATRUDNIĘ 
MAGAZYNIERA
Wymagania:
- praktyka
- uprawnienia na sztaplarkę
- prawo jazdy

PHU „BARTEK-DOMET”

Konsekracja 
na otwarcie nowego 700-lecia!

Niezwykłe wydarzenie w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego – konsekracja 
świątyni w poniedziałek 4 maja 2009 roku wpisuje się w historię miasta jako 
zwieńczenie jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich i staje się symbo-
licznym pomostem –  parafianie tym aktem trafiają formalnie pod opiekę 
biskupów kamieńsko-szczecińskich i ślubują być wiernymi katolikami przez 
następne wieki. Polski Nowogard  w polskiej Archidiecezji…

LMM, foto Marcin Nieradka

Ks. abp Andrzej Dzięga przekraczając próg świątyni całuje relikwie  
św. Rafała Kalinowskiego
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Kronika policyjna 
27 kwietnia godz. 9.10 Nowogard 

Boh. Warszawy
Zatrzymano nietrzeźwego moto-

rowerzystę. Zbigniew P. miał 3,15 
promila w wydychanym powietrzu.

27 kwietnia godz. 9.40 Osowo
Zgłoszono uszkodzenie płytek ce-

ramicznych na sklepowym parapecie. 
Wartość strat – 1500 zł.

27 kwietnia godz. 12.09 skrzyżo-
wanie do miejscowości Gardna

Kolizja 3 samochodów. Ciężarowa 
Scania zaparkowała prawidłowo, w 
tył naczepy uderzył VW a następnie 
w VW Fiat Punto.

27 kwietnia godz. 17.30 skrzyżo-
wanie do miejscowości Gardna

Kolizja Renault Laguna i VW 
Golfa.

27 kwietnia godz. 18.00 Nowogard 
15 Lutego

Zgłoszono kradzież z włamaniem 
do altanki, skąd skradziono 2 rowery, 
telewizor i elektronarzędzia o wartości 
3500 zł.

28 kwietnia godz. 10.05 Nowogard 
Biedronka

Dokonano kradzieży sklepowej.
28 kwietnia godz. 13.00 Nowogard 

Biedronka
Dokonano kradzieży sklepowej.
28 kwietnia godz. 20.55 Nowogard 

Lidl
Zatrzymano sprawcę kradzieży 

sklepowej. Kradzieży dokonał ten sam 
sprawca, który wcześniej „grasował” w 
Biedronce. Sprawcę ukarano manda-
tem w wysokości 500 zł.

28 kwietnia godz. Nowogard 
Biedronka

Po raz trzeci zatrzymano podczas 
kradzieży tego samego sprawcę. Tym 
razem policjanci sporządzili wniosek 
do sądu.

29 kwietnia godz. 15.55 Nowogard 
Biedronka

Sprawcę kradzieży sklepowej ukara-
no mandatem w wysokości 100 zł.

29 kwietnia godz. 21.30 Nowogard 
15 Lutego

Zgłoszono kradzież z włamaniem 
do altanki, skąd skradziono kosiarkę, 
szlifierkę oraz inne przedmioty o 
wartości 690 zł.

1 maja godz. 12.05 trasa Karsk 
– Błotno

Zatrzymano nietrzeźwego rowe-
rzystę. Marek L. miał 3.06 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

1 maja godz. 19.05 Nowogard 
Bankowa

Na chodniku leżała nn kobieta, jak 
się okazało nietrzeźwa. Po ustaleniu 
personaliów panią odtransportowano 
do domu.

2 maja godz. 15.27 Nowogard 
Pocztowa

Z mieszkania skradziono w nie-
ustalony sposób portfel z zawartością 
4 tys. zł.

2 maja godz. 19.10 Nowogard 
Biedronka

Sprawcę kradzieży sklepowej ukara-
no mandatem w wysokości 100 zł.

2 maja godz. 22.00 Nowogard plac 
za targowiskiem

Kobieta zgłosiła, że jej syn znalazł na 
łące za targowiskiem rower górski.

2 maja godz. 22.42 Nowogard k. 
Neptuna

Zgłoszono, że na chodniku leży 
nn kobieta. Panią odprowadzono do 
domu.

3 maja godz. 15.50 Węgorza
Zatrzymano nietrzeźwego rowerzy-

stę. Mieczysław S. miał 1,40 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Opr. Ewa Dziwisz

Pijany, bez prawa jazy, auto bez 
ubezpieczenia i rejestracji

Policjanci z Maszewa zatrzymali mężczyznę, który mając ponad 2 pro-
mile, nie posiadając prawa jazdy kierował samochodem bez rejestracji i 
ubezpieczenia. Grozi mu kara grzywny i pozbawienia wolności do lat 2.

Tłuczkiem w głowę
Policjanci z Komisariatu w Nowogardzie zatrzymali dwóch mężczyzn 

podejrzanych o usiłowanie dokonania wymuszenia rozbójniczego. Grozi 
im kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

 Rowerem pod prąd  
na „ekspresówce”

 
Dyżurny goleniowskiej policji 1 maja został powiadomiony przez uczest-

ników ruchu na drodze nr 3, że w kierunku Świnoujścia jedzie pod prąd 
rowerzysta. 

Nieletnie i alkohol
Goleniowscy policjanci interweniowali wobec dwóch piętnastolatek i ich 

dorosłych kolegów, którzy urządzili sobie majówkę z alkoholem w nocy na 
placu w centrum miasta. 

 Do zdarzenia doszło 30 kwietnia 
w jednym z mieszkań w Nowogar-
dze. Norbert Ż. lat 38 i Piotr. R. lat 
28 postanowili urządzić suto zakra-
pianą imprezę alkoholową, na którą 
zaprosili przygodnie poznanego na 
mieście mężczyznę. W trakcie libacji 
sprawy nabrały dla nowego towarzy-
sza niespodziewanego obrotu, gdyż 
Norbert Ż. i Piotr R. zaczęli grozić mu 
pozbawieniem życia, a potem uderzając 
drewnianym tłuczkiem w głowę zażą-
dali od niego podania numeru PIN do 
uprzednio skradzionej mu karty banko-
matowej. Mężczyzna podał cyferki, po 
czym udało mu się uciec z mieszkania i 
zawiadomić policję. Przy pomocy karty 
sprawcy usiłowali wypłacić pieniądze 
z bankomatu.  Zamierzonego celu jed-
nak nie osiągnęli, gdyż pokrzywdzony 
podał błędny numer.  Nowogardzcy 

policjanci zatrzymali obu sprawców, 
którzy osadzeni zostali w policyjnym 
areszcie. Prokurator postanowił o 
zastosowaniu wobec Piotra R. środka 
zapobiegawczego w postaci dozoru po-
licji. Wobec Norberta Ż., wnioskowany 
będzie areszt. 

Usiłowanie dokonania wymuszenia 
rozbójniczego to nie pierwsze prze-
stępstwo, którego dopuścili się Norbert 
Ż. i Piotr R. działając w tym duecie. 
W marcu br. dokonali kradzieży z 
włamaniem do szkoły, skąd zabrali 
komputery i monitory.  Sprawa trafiła 
już do sądu. 

Kara za usiłowanie dokonania wy-
muszenia rozbójniczego przewidziana 
jest w takich granicach jak za jego do-
konanie i wynosi do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

sierż. Lilla Bawelska

W czwartek maszewscy policjanci 
podczas patrolu na drodze między 
miejscowościami Danowo - Mosty 
zauważyli samochód marki Ford, 
który jechał z dużą prędkością całą 
szerokością jezdni. Jechało nim dwóch 
mężczyzn. Po zatrzymaniu pojazdu, 
kierującym okazał się Krzysztof L. 
38-letni mieszkaniec pobliskiej miej-
scowości.  Od mężczyzny czuć było 
woń alkoholu. Badanie alkotestem 
wykazało u niego ponad 2 promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Krzysztof L. nie posiadał uprawnień 

do kierowania pojazdami. Samochód, 
którym jechał nie był zarejestrowany, 
ani ubezpieczony. Tablice rejestracyjne 
przełożone były od innego samochodu. 
Pożyczył je od brata. Na miejsce inter-
wencji wezwano pomoc drogową, która 
odholowała auto na parking strzeżony. 
Kolejne badanie na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu u kierowcy 
dało wynik blisko 2,5 promila. 

Sprawa trafi do sądu. Kierującemu 
grozi grzywna i  kara pozbawienia 
wolności do lat 2. 

sierż. Lilla Bawelska

 Policjanci, którzy patrolowali miasto 
2 maja około godz. 23.00 zauważyli 
czworo młodych ludzi pijących alkohol 
na placu przy Urzędzie Gminy i Miasta 
w Goleniowie. 

Było to dwóch mężczyzn i dwie mło-
de dziewczyny. Po wylegitymowaniu, 
okazało się, że dziewczęta mają po 15 
lat, a mężczyźni 20 i 21 lat. Od wszyst-
kich czuć było alkohol.  Policjanci 
ustalili, że spożywane piwo i wódkę za-
kupili mężczyźni i udostępniali ten al-
kohol swoim nieletnim towarzyszkom. 
Dziewczyny sprawdzono w komendzie 

na zawartość alkoholu w organizmach. 
Jedna z nich miała 1 promil, a druga  
prawie 0,5 promila alkoholu.  Nieletnie 
przekazano opiekunom.  

Sprawa trafiła do specjalisty do 
spraw nieletnich. O zachowaniu pięt-
nastolatek  zostanie powiadomiony Sąd 
Rodzinny i Nieletnich.

Mężczyzn z kolei czeka sprawa w są-
dzie za spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym i udostępnianie go nielet-
nim. Grozi im kara grzywny.

sierż. Lilla Bawelska

Wysłany patrol faktycznie zastał na 
drodze ekspresowej poruszającego 
się rowerem pod prąd 36-letniego 
mieszkańca Szczecina. Mężczyzna 
oświadczył, że jedzie rowerem ze 
Szczecina nad morze do swojej dziew-
czyny. Policjanci wytłumaczyli mu, że 
droga ekspresowa jest tylko dla ruchu 
pojazdów samochodowych i jadąc w 
ten sposób popełnia wykroczenie. A 
poza tym narażał siebie i innych na 
niebezpieczeństwo. Ze względu na 
długi majowy weekend ruch samo-
chodów w stronę morza był natężony. 

Kierowcy nie spodziewali się na tej 
drodze rowerów, więc dojść mogło do 
niebezpiecznych sytuacji.  Rowerzysta 
nie zgadzał się z policjantami, że nie 
powinien korzystać z tej drogi.  Upierał 
się, że jedzie dobrze i chciał kontynuo-
wać swą podróż. 

Za popełnione wykroczenie poli-
cjanci nałożyli na mężczyznę mandat 
karny, którego przyjęcia odmówił. Da-
lej w kierunku morza musiał pojechać 
inną, odpowiednią drogą, a sprawa trafi 
do sądu grodzkiego. 

sierż. Lilla Bawelska



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 35-7.05.�009 r. 

reklama

Przyjaciołom, 
znajomym i sąsiadom, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Heleny  
Krugły 

serdeczne podziękowania 
składa 

córka Maria Bartoszczyk 
z mężem i rodziną

podziękowaNia

Dla kogo 3 Maj, 
dla kogo 1 Maj?

Imprezy z okazji 700-lecia kończyły się akurat 3 Maja.
Kończyły się smutnie, bo jeszcze przed oficjalnym złożeniem wieńców pod 

pomnikiem plac Szarych Szeregów opustoszał, przyszła pora na bierny od-
poczynek i …wypoczywanie. Jeszcze wieczorem dość liczna grupa nowogar-
dzian skosztowała kultury przez duże K – za własne pieniądze postanowili 
przeżyć chwile refleksji i zadumy słuchając tekstów Jana Karczmarka.

Rano trzeba do pracy…

W dniu ludzi pracy, 1 Maja pod pomnik przyszli ludzie nie kryjący swych 
lewicowych sympatii. Odważni obywatele! Czy było ich wielu? Widać to na 
zdjęciach.

Przemawiał Robert Czapla podkreślając rangę święta szczególnie dla pra-
cowników najemnych, którzy są jakby pozostawieni samym sobie.

Nietrafny był „prztyczek” do władz – „żałuję, że brakuje tutaj przedstawicieli 
władz samorządowych – przecież to święto państwowe!”.

Nietrafny, bo 3 Maja, w święto państwowe ludzie lewicy wiązanek nie 
złożyli…

LMM 

Uroczystości święta państwowego 
były tradycyjne – msza święta w 
intencji Ojczyzny, hymn (bardzo do-
brze, że odtworzono prawie wszystkie 
zwrotki – niektórzy mieli niepowta-
rzalną szansę przypomnieć sobie), 
niezawodni kombatanci i poczty 
sztandarowe, delegacje z wiązankami 
kwiatów, przemówienie Burmistrza 
przypominające uwarunkowania w 
jakich uchwalano Konstytucję 3 Maja. 
Niestety mieszkańcy nie dopisali 
– takie święto powinno mobilizować 
do wyrażenia patriotyzmu… 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI� Nr 33 (1770)

„Wielkie” 
obchody wielkiej rocznicy

Obchody 700-lecia nadania Nowogardowi praw miejskich zakończyły się 
w niedzielę spektaklem Teatru Polskiego na deskach Domu Kultury. Były one 
„małym krokiem” rokującym, że w przyszłości imprezy tego typu będą coraz 
lepsze – bardziej ambitne. 

Zdarzały się w Nowogardzie imprezy ze znacznie większym rozmachem, ale 
w tej ostatniej nie do końca o to chodziło. Organizatorom bardziej zależało na 
włączeniu w obchody mieszkańców miasta. W ubiegłym roku powstał komitet 
ds. organizacji imprezy. Mimo, że jego szanowni członkowie dla imprezy nie 
zrobili prawie nic, mieszkańcy Nowogardu stanęli na wysokości zadania.

Słaba „oficjalna”
Najgorzej wyszedł pierwszy – najbardziej oficjalny punkt obchodów. Miał 

rozpocząć się on od nabożeństwa w kościele pw. WNMP. Nikt jednak nie 
wiedział, że będzie ono sprawowane w języku niemieckim i obrządku ewan-
gelickim. Zaproszeni Polacy czuli się zaskoczeni i zażenowani. Nie dość, że 
zabrakło polskich władz, to i polskiego języka, sztandaru. Dawni – niemieccy 
mieszkańcy miasta byli w przewadze. 

Dla Polaków nie było także miejsca w Domu Kultury, podczas uroczystej 
sesji Rady Miasta. Mieszkańcy Niemiec zajęli 2/3 sali. Nie mamy jednak, 
czego żałować, bo uroczystość przypominała raczej benefis naszych władz. 
Odznaczenia, „wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi”. Szkoda, że odznaczeni 
to w większości słabe wzorce. No cóż. „Na bezrybiu i rak ryba”. Później można 
było posłuchać wykładów. Zaczął prof. z Niemiec, który nie mógł się nachwalić 
byłego kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka. 

- Łączyłoby nas więcej, jeżeli zaakceptowalibyście, że to także nasze miasto 
rodzinne – powiedziała przewodnicząca niemieckiej organizacji Heimatve-
rein.

Uroczystemu odczytaniu Aktu Lokacyjnego z 1309 r. na Placu Wolności 
przyglądała się znikoma ilość mieszkańców. Większość zrezygnowała, bo 
konferansjerka przez wiele minut odczytywała osiągnięcia i sukcesy osoby 
czytającej treść dokumentu Wojciecha Koladyńskiego.

Gwiazdy w sobotę
Kulminacja obchodów nastąpiła w sobotę. Wieczorem przed plenerową 

sceną kilka tys. ludzi obejrzało występ kabaretu „Paranienormalni”. Gwiazda 
polskiej rozrywki nie oszczędziła nowogardzian, których ze śmiechu rozbolały 
brzuchy. – Miasto podoba nam się bardzo. Klimatu dodaje piękne jezioro. Zapro-
ście nas jeszcze kiedyś – po występie powiedział menadżer kabaretu. – Jednak 
festyny tego typu to nie idealne miejsce na kabaret. Do tego raczej potrzebna 
jest sala i wytrawna publika. Tu kilka „Mariolek” było już po piwie.

Po kabarecie publika wysłuchała koncertu zespołu „Raz Dwa Trzy”. Było 
jej jednak mniej niż na kabarecie. Część „Mariolek” nie rozumiejąc ballad z 
lirycznymi tekstami wolała iść na piwo. – Nie przyjechaliśmy tu tańczyć na 
lodzie, tylko zagrać dla was jak potrafimy najlepiej – tak wokalista Adam Nowak 
zwrócił się do publiki na początku koncertu. I słowa dotrzymał, bo zespół 
zagrał na wybitnym poziomie. Koncert, choć miał skończyć się wcześniej trwał 
prawie do godz. 1.00. Na twarzach ludzi widać było zadumę i wzruszenie. 

- Jesteście przykładem, że chociaż część społeczeństwa jest wrażliwa na muzykę 
– podsumował wokalista. (Koncert oglądały tłumy - patrz str. 6)

Młodzi dali najwięcej
Gdybym skrytykował przebieg imprezy, to po prostu obraziłbym jej 

uczestników. Zaangażowani byli oczywiście w mniejszości, ale i tak było ich 
sporo. Najlepiej spisali się młodzi. To oni przeważali w korowodzie idącym 
przez miasto. Widziałem studentów organizujących imprezę z muzyką house 
na plaży. Aktywni byli też młodzi organizatorzy turnieju w piłkę nożną na 
boisku przy pl. Szarych Szeregów, czy w piłkę ręczną. Młodzi zrobili także 
turniej ulicznej koszykówki. Była też dyskoteka pod chmurką. To wszystko 
świadczy o potencjale, jaki drzemie w naszej młodzieży. Wykorzystujmy 
go częściej. Widać, że Nowogard nie jest młodzieży obojętny. Ona nie kry-
tykowała. Bezinteresownie dała z siebie wszystko. Zdaje się, że na co dzień 
to starsze pokolenia nie potrafią stworzyć młodym warunków do ambitnej 
zabawy, a później pracy. 

Starsi też na poziomie
Ciekawym przedsięwzięciem sobotnim był koncert nowogardzkich kapel. 

Występ muzyków znanym z gry na weselach przerwała dopiero awaria prądu. 
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ŻYCzeNia

z okazji zawarcia 
związku małżeńskiego 
wszelkiej pomyślności 

na nowej drodze 
życia dla 

Eli i Darka 
Ślipek 

składają 
przyjaciele 

ze „starej paczki”

„Kapela Rycha” i „Wesoła ferajna” to w mieście znane marki grające zawsze na 
poziomie. Żal osób krytykujących tych starszych ludzi. Mieszkańcy Hiszpa-
nii, Niemczech a nawet Rosji dumni są ze swojego folkloru. Mózgi wyprano 
tylko naszemu społeczeństwu i ludowość w Polsce kojarzy się z obciachem. 
Kolorytu obchodom nadali rzemieślnicy i rękodzielnicy, którzy swoimi „to-
warami” chwalili się w estetycznych stoiskach. Można było tam także zjeść 
chleb ze smalcem, placki pieczone na gorącej blasze, czy kupić nowogardzki 
miód. Bez tych „seniorów” tych obchodów by nie było. Najbardziej blado 
wypadło pokolenie 30-latków. W kraju nazywane jest pokoleniem „nic”. Nic 
nie potrafi dać także naszemu miastu. 

Mariolki w internecie
Ci, którzy nie uczestniczyli w obchodach też znaleźli dla siebie miejsce. 

Większość siedziała w internecie krytykując imprezę i organizatorów. Te 
kilkanaście osób (co widać po adresach IP) w obrzydzaniu wszystkim 
wszystkiego zdobyliby chyba mistrzostwo świata. W większości byli to chyba 
radni opozycji, bo nawet w tak ważnych dla miasta chwilach zrobili sprawę 
polityczną. Pytanie. Co oprócz narzekania dali od siebie?

Marcin Nieradka, 
foto Jerzy Furmańczyk

PS. O innych atrakcjach napiszemy w piątkowym wydaniu „DN”. Tam będą 
także refleksje…

Nie chcemy  
tu wracać

- Miasto kiedyś było chyba 
ładniejsze. Dziś budynki są duże. 
Wtedy stały tu małe, ładne ka-
mieniczki – mówi Karl Hilde-
gard, mieszkaniec Nowogardu 
do 1945 r.

W poprzedni czwartek nasze 
miasto odwiedziło kilkunastu jego 
byłych mieszkańców niemieckiego 
pochodzenia. Ich życiowe losy 
skomplikowały wydarzenia II woj-
ny światowej. Podczas sowieckiej 
ofensywy 1945 r. jako kilkunastoletnie 
dzieci musiały opuścić Nowogard. 
Dziś mieszkają 150 km od granicy z 
Polską. Do Nowogardu wracają z sen-
tymentem. 

Karl Hildegard w Nowogardzie 
mieszkał przy ul. Goleniowskiej. Dziś 3 
Maja. Jego dom stał niedaleko dawnej 
mleczarni.

- Kiedyś były w niej sklepy, dziś nie ma 
nawet budynku. Wiele miejsc i wydarzeń 
wyleciało z pamięci. Pamiętam jednak 
szkołę. Często wracają wspomnienia z 
lat szkolnych. Przypominam sobie piękne 
jezioro i mury obronne. To nad jeziorem 
toczyło się wtedy życie – wspomina.

Karl przerywa wywód z dzieciństwa 
i pyta co dziś znajduje się w miejscu 
po byłej krochmalni. Odpowiadam, 
że znajduje się tam zakład, w którym 
wytwarzane będą biopaliwa. 

- Przed 1945 r. też była tam krochmal-
nia. To był duży zakład, który zatrudniał 
mieszkańców – mówi.

Na pytanie jak dziś podoba się mu 
miasto odpowiada wstrzemięźliwie. 
Tak jakby nie chciał urazić Polaków: 
- Miasto kiedyś było chyba ładniejsze. 
Dziś budynki są duże. Wtedy stały tu 
małe, ładne kamieniczki. Dzisiejszy Plac 
Wolności był rynkiem.

Co byli mieszkańcy pamiętają z 
1945 r.?

- Byliśmy dziećmi i nie przeżywaliśmy 
tego tak mocno jak starsi. Pamiętam jak 
uciekaliśmy przed Rosjanami. Rodzice 
zgromadzili nas w wozie. Prowadził nas 
koń. Większość była przykryta ciepłymi 
rzeczami. Nie do końca wiedzieliśmy, 
o co w tym wszystkim chodzi. Miasto 
było wypalone. Wokół dzisiejszego Pla-
cu Wolności nie było nic – wspomina 
Hildegard. 

Czy czuje się pan wypędzony przez 
Polaków? – zadaję trudne pytanie.

- Absolutnie nie. Nie jesteście winni 
wypędzeniu. Cała wina leży po stronie 
Adolfa Hitlera. Dziś Polacy to przy-
jaciele. Chcemy pokoju – odpowiada 
poruszony Karl. – Nie utożsamiamy 

się z Eriką Steinbach (przewodnicząca 
kontrowersyjnego Związku Wypędzo-
nych. Inicjatorka budowy Muzeum 
Wypędzonych w Berlinie – red.). W 
regionie, gdzie dziś mieszkamy jest 
ona mało znana. Popularna jest zaś w 
dawnym DDR. Zachód absolutnie nas 
nie obchodzi i nie obchodził. O budowie 
muzeum nie słyszeliśmy. 

Karl twierdzi, że zdecydowana więk-
szość jego rodaków nie chce wracać na 
dawne ziemie. Przyjeżdżają tu tylko 
na wycieczki i powspominać: - Nasza 
ojczyzna to Niemcy. Mieszkamy tam 
kilkadziesiąt lat i nie chcemy się nigdzie 
przenosić. Z Polakami chcemy żyć w 
przyjaźni. 

W ostatnich wyborach do parlamen-
tów wschodnich landów duży procent 
głosów uzyskują ugrupowania nawią-
zujące do ideologii nazistowskiej. Skąd 
to się bierze?

- To prawda. W czasie DDR nie było 
takiego zjawiska, a teraz występuje. Spo-
łeczeństwo jest wolne i może wybierać. 
Przyczynia się do tego rosnące bezrobo-
cie. Politycy bardzo dużo obiecują i nie 
dotrzymują. Ja mam sześciu wnuków.
Powiedziałem im, do czego prowadzi na-
zizm. Jestem przekonany, że żaden nigdy 
nie poprze tej idei – kończy Karl.

Marcin Nieradka
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w obiektywie Jana korneluka  - 700-lat Nowogardu

Plac Wolności - 30.04.2009 r. g. 19.30

Plac Szarych Szeregów - 2.05.2009 r. g. 22.00

Powiatowe Święto Strażaków
W dniu 4 maja Nowogard gościł strażaków z całego powiatu goleniowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele pw. WNMP o godzinie 
12:00., a nastepnie przeprowadzono uroczysty apel na placu obok siedziby 
miejscowej PSP.

Obszerna relacja w piątkowym wydaniu „DN”.
Ewa Kawczyńska, Adam Kawczyński

Matury, matury…
W poniedziałek rozpoczęły się egzaminy maturalne w szkołach ponad-

gimnazjalnych.
Egzamin z języka polskiego trwał 3 godziny.
Wrażenia maturzystów przekażemy w specjalnej sondzie, którą opubliku-

jemy w  piątkowym wydaniu „DN”.
Ewa Kawczyńska
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które w wielu krajach są cenionym 
dokumentem potwierdzającym zdo-
byte doświadczenie. Nie obyło się 
też bez podziękowań za działalność 
w PCK.

Za osiągnięcia sportowe wyróż-
nienia przyznali : p. Łukasz Pode-
mski oraz p. Emil Grygowski, zaś 
za reprezentowanie szkoły w Wo-
jewódzkiej Licealiadzie Szachowej 
podziękowania złożył p. Michał So-
kulski.

Uczniowie I LO w Nowogardzie 
brali również udział w konkursie 
literackim Pt. Złote Pióro Głosu 
Szczecińskiego. Nagrody za udział 
w nim wręczyły panie: Dorota Bo-
rzeszkowska – Buriak oraz Kornelia 
Sztengiert.

Za udział w Olimpiadzie Biolo-
gicznej i Ekologicznej z rąk pana 
Grzegorza Zająca dyplomy otrzy-
mało aż 7 osób z klasy III c. Na 
szczególne wyróżnienie zasłużyła 
Katarzyna Gawrysiak, która zajęła I 
miejsce  województwie w Konkursie 
Przyrodniczym dla Uczniów Szkół 
Średnich pt. Rośliny i zwierzęta pol-
skich jezior.

Podczas czwartkowego apelu zło-
żono również podziękowania ucz-

niom, którzy brali udział w Kon-
kursie Międzynarodowe Prawo 
Humanitarne, Konkursie Prawa 
Człowieka oraz konkursach mate-
matycznych Kangur i Alfik. Drobne 
upominki oraz dyplomy wręczono 
również działaczom Samorządu 
Uczniowskiego.

Wieloletnim zwyczajem w naszym 
liceum jest wręczanie listów po-
chwalnych rodzicom absolwentów 
wyróżniających się swoją postawą 
i mających bardzo dobre wyniki w 
nauce. W tym roku otrzymali je ro-
dzice 22 uczniów. Wychowawcy klas 
III zaś uroczyście rozdali świade-
ctwa ukończenia szkoły wszystkim 
swoim wychowankom.

Zakończenie roku szkolnego to 
także okazja do tego, aby podzięko-
wać dyrekcji, rodzicom, wychowaw-
com oraz kolegom i koleżankom za 
wspólnie przeżyte trzy lata, za roz-
budzanie  ciekawości świata i chęci 
zdobywania wiedzy oraz za ogrom-
ny trud włożony w wychowanie. 

   Przed absolwentami I LO jesz-
cze egzamin maturalny. Życzymy 
wszystkim POWODZENIA!

informacja własna

Apel 
dla absolwentów 

zespół redakcyjny: Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, 
Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. opieka merytoryczna: zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard.  
www.lo1.nowogard.ids.pl; tel. 091-39-20-213

  Jedynka
I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

     23 kwietnia 2009 roku o godzi-
nie 17:00  w auli  I Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie odbył 
się uroczysty apel dla klas III z okazji 
ukończenia szkoły. Po wejściu absol-
wentów pięciu klas, wprowadzeniu i 
przekazaniu sztandaru, hymnie pań-
stwowym, powitaniu rodziców, gro-
na pedagogicznego i absolwentów 
oraz wystąpieniu pani dyrektor Ire-
ny Stasiewicz dokonano wpisów do 
Złotej Księgi. Tego zaszczytu mogą 
dostąpić jedynie uczniowie, którzy 
uzyskali średnią ocen na świade-
ctwie ukończenia szkoły co najmniej 
5, 0 i wzorowe zachowanie lub mogą 
się pochwalić wybitnymi osiągnię-
ciami. Najwyższą średnią w szko-
le  ( 5,33)osiągnęła uczennica klasy 
III c – Beata Zawadzka. Była ona 
również w tym roku szkolnym sty-
pendystką Prezesa rady Ministrów, 
ponadto dwukrotnie brała udział w 
Konkursie Międzynarodowe Prawo 
Humanitarne  i w Olimpiadzie Bio-
logicznej i Ekologicznej. Za szcze-
gólne osiągnięcia na polu przedsię-
biorczości do Złotej Księgi został 
wpisany uczeń klasy III a – Mateusz 
Żywicki. Otrzymał on dwukrot-
nie wyróżnienie w finale VIIII i IX 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Regionie i Przedsiębiorczości ( w 
Łodzi); został finalistą III Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy o Ban-
kach ( w Poznaniu, jako dodatkową 
nagrodę otrzymał tygodniowy kurs 
językowy na Cyprze); był również 
uczestnikiem etapu wojewódzkiego 

XXII Olimpiady Wiedzy Ekono-
micznej. z klasy III a tego zaszczy-
tu dostąpiła także Ewelina Franosik 
(średnia 5,0 i wzorowe zachowanie); 
z klasy III b- Dominika Krzyżanow-
ska (średnia ocen 5,22 i wzorowe za-
chowanie) i Paulina Nowak (średnia 
5,18 i wzorowe zachowanie); z klasy 
III - Malwina Pokomeda (średnia 
5, 18 i wzorowe zachowanie) Mag-
dalena Troczyńska (5,17 i wzorowe 
zachowanie); z klasy III e – Adam 
Żywica (5,0 i wzorowe zachowanie).

Świadectwa z czerwonym pa-
skiem oraz odznaki SAPERE AUDE 
(Horacjańska maksyma Odważ się 
być mądrym) , tzw. Sówki tradycyj-
nie już wręczyła pani dyrektor. Tym 
symbolicznym wyróżnieniem  w 
tym roku zostało uhonorowanych  
16 absolwentów. Nagrody książkowe 
za naukę( średnia ocen co najmniej 
4,5)z rąk wychowawców : p. Izabeli 
Gnych, p. Katarzyny Mańkowskiej, 
p. Moniki Werner – Tomasikiewicz, 
p. Leszka Łuki oraz p. Łukasza Pode-
mskiego otrzymały 22 osoby.

Pani Barbara Papuszka wręczyła 
nagrody za: udział w konkursach 
przedsiębiorczości Mateuszowi Ży-
wickiemu i Filipowi Pindralowi. W 
ciągu ostatnich trzech lat  w naszej 
szkole prężnie działały również dwa 
miniprzedsiębiorstwa: Vonsacze i 
BiK, które nie istniałyby bez uczniów 
klasy III c i kl. III d. Nie zapomnia-
no również o absolwentach, którzy 
zdali Egzamin Cambridge. Ucznio-
wie ci uzyskali stosowne certyfikaty, 

Na zdjęciu uczniowie, ktorzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem wraz 
z panią dyrektor Ireną Stasiewicz.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

TRWAJĄ EGZAMINY  
MATURALNE

HOROSKOP  
DLA MATURZYSTÓW

Witamy wszystkich maturzystów. Pewnie stresuje Was sama myśl o zbliża-
jącym się egzaminie, dlatego postanowiliśmy troszeczkę Was rozerwać. Oto 
krótki horoskop, który ma wywołać uśmiech na twarzach i wprawić Was w 
dobry nastrój.

BARAN (21 III - 20 IV) Urodzeni w tym znaku mają zazwyczaj dużo 
szczęścia. Matura?... może za rok? ;P (żart) oczywiście, będzie dobrze.

BYK (21 IV - 21 V) Bykom zdecydowanie lepiej na maturze wyjdą przed-
mioty ścisłe niż humanistyczne, ale nie przejmujcie się, poradzicie sobie i z 
tymi drugimi.

BLIŹNIĘTA (22 V - 21 VI) Wy nie musicie martwić się o nic. Jak zwykle 
trochę się podenerwujecie, ale trema minie. Okażecie męstwo na egzami-
nie!

RAK (22 VI - 22 VII) Ten znak cechuje całkowity spokój, skupienie umy-
słu i gotowość pomagania innym - kreuj rzeczywistość!

LEW (23 VII - 22 VIII) Siła i energia - to Was wyróżnia, także gotowość 
do różnych żartów, zabaw i gierek. Ostrożnie ze ściągami! 

PANNA (23 VIII - 22 IX) Logika, sprawność, opanowanie - talent do 
przedmiotów ścisłych. To wszystko sprawi, że sukces macie gwarantowany!

WAGA (23 IX - 22 X) Spokój i wiara w siebie to podstawa. Wiedzę i mą-
drość masz, więc tylko czekaj, a zdasz .

SKORPION (23 X - 21 XI) Sporo emocji, zupełnie niepotrzebnych skłon-
ności do wyczynu. Chcesz pokazać na co Cię stać! Opanuj ambicje!

STRZELEC (22 XI - 21 XII) Z ikrą i błyskotliwie, strzelce wyruszą po 
maturalne laury. Jak nie w tym roku, to w następnym na pewno dasz radę.

KOZIOROŹEC (22 XII -20 I) Nie myśl o asekuracji - po co, przecież 
masz tyle wiedzy i mądrości...

WODNIK (21 I - 20 II) Nauczyciele oniemieją, znajomi będą  zaszoko-
wani, Ty ze wszystkiego wyjdziesz z podniesioną głową. Jak Ty to robisz? 
Wrodzony talent? Gwiazdy Ci sprzyjają. 

RYBY (21 II - 20 III) O, gdyby nie nerwy, gdyby nie emocje – byłoby 
łatwiej, ale będzie dobrze.

WSKAZÓWKI  
DLA MATURZYSTÓW

• Wmawiaj sobie, że jesteś zdolny, inteligentny i na pewno sobie pora-
dzisz,

• Traktuj egzamin z dystansem,
• Zmuszaj się do przerwy w nauce,
• Ucz się wspólnie z przyjaciółmi,
• Nie zabraniaj sobie spotkań z ukochaną osobą,
• Zadbaj o odpowiednie odżywianie,
• Nie pokazuj po sobie zdenerwowania w dniu egzaminu.
EGZAMINY MATURALNE W ZSP im. STANISŁAWA STASZICA
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica do matury 

z języka polskiego przystąpiło 81 osób. Dzisiaj maturzyści zdają język angiel-
ski. język niemiecki, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię i chemię. 
Egzaminy maturalne w naszej szkole zakończą się 15 maja. Wszystkim ma-
turzystom życzymy powodzenia! 

„Zwyciężać mogą Ci, którzy wierzą, że mogą”
Wergiliusz

Ogromu szczęścia, połamania piór, optymizmu oraz dużo wiary we włas-
ne siły wszystkim Maturzystom

życzy Redakcja „WBREW”

Nadszedł czas matury, najważniejszego egzaminu w życiu każdego ucz-
nia. Jeszcze parę dni temu odłożyli  w kąt swoje tornistry. A teraz czekają 
ich nieprzespane noce i stresujące dni spędzone nad książkami. Wprawdzie 
egzaminy rozpoczęły się już wczoraj, chcemy nieco odstresować wszystkich 
maturzystów w Nowogardzie. Dlatego przekazujemy im kilka „bezcennych” 
wskazówek.  

Maturzyści, w dzień egzaminu nie zapomnijcie o:
Czerwonej bieliźnie
Kolor czerwony jest barwą, która najsilniej działa na psychikę, dodaje 

pewności siebie i choć w nadmiarze może powodować wzrost agresji, to jed-
nak w małych ilościach wzmacnia wolę, pomaga pokonać trudności oraz 
pobudza do walki, sprawiając, że czujemy się bardziej odważni. Dzieje się 
tak, gdyż czerwień jest barwą żywiołowego i nieobliczalnego ognia.

Czerwona bielizna to talizman szczęścia, który każda dziewczyna powin-
na mieć na maturze. Powinno się włożyć tę samą część garderoby, którą 
posiadało się na balu studniówkowym, tyle że odwróconą na lewą stronę. 
Ostatnimi czasy z tego zwyczaju korzystają także chłopcy, którym to większe 
szczęście również przynosi czerwona bielizna, ale ta podejrzana u koleża-
nek.

Garniturze
Chłopcy powinni przystąpić do egzaminu maturalnego tylko i wyłącznie 

w garniturze, w którym bawili się podczas studniówki. 
Nitce na nadgarstku
Jedna z bliskich osób powinna zawiązać nam na lewym nadgarstku czer-

woną nitkę tuż przed studniówką. To zagwarantuje nam ochronę przed zły-
mi mocami. Jeśli jeszcze nie posiadasz takiej niteczki, nie martw się. Możesz 
to zrobić choćby na kilka dni przed maturą, a to napełni cię pozytywną ener-
gią podczas egzaminu. 

Skokach wokół pomnika
Przed maturą należy obskoczyć na jednej nodze najwyższy pomnik w 

mieście. Liczba okrążeń będzie wskazywać nam wynik matury ;) Życzymy 
powodzenia, bo będziesz potrzebował dużo sił!!!

Włosach
Siła maturzysty tkwi we włosach. To w nich zawarta jest mądrość i inteli-

gencja, dlatego pamiętaj o tym, aby w czasie pomiędzy studniówką a ostat-
nim egzaminem maturalnym salony fryzjerskie omijać szerokim łukiem.

Pożyczaniu
Na maturze musisz mieć coś, co nie należy do Ciebie. Może to być spinka, 

pierścionek czy któraś z części garderoby. Rzecz powinna należeć do osoby, 
która choć nie będzie towarzyszyć Ci podczas egzaminu, to jednak w tym 
czasie będzie z Tobą całym sercem. Najbardziej sprawdzonymi osobami są 
rodzice lub najlepsi przyjaciele.

Długopisie mądrzejszego
Drobiazgi pożyczaj od bliskich osób, ale pióro lub długopis musisz zała-

twić tylko od osoby mądrzejszej od siebie! Chyba, że te kryteria spełniają 
najbliżsi. Wzmocnisz siłę amuletu.

Kopniaku
Zbierz jak najwięcej kopniaków od szkolnych kolegów. Może nie będzie 

Ci się potem wygodnie siedziało, ale kopniak jest bodźcem, który pobudza 
umysł i ma Cię zmobilizować.

Książce pod poduszką
W nocy, która poprzedza egzamin pod Twoją poduszką nie powinno za-

braknąć książki. Ma ona za zadanie emanować energią wyposażoną w wie-
dzę i docierać bezpośrednio do Twojego mózgu.

Prawej nodze
Pamiętaj, że w dzień matury musisz wstać z łóżka prawą nogą i tą samą 

przekroczyć szkolny próg! Nie zapomnij o tym!
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 
w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza 
przeTarG oFerTowY NieoGraNiCzoNY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych
Lokal nr 1: Dobra, ul.  Traugutta 5 - powierzchnia użytkowa: 66,90 m2     
Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, ła-

zienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0839.
Cena wywoławcza:  76.608,- zł  Wadium:  8.000,- zł
Lokal nr 2: Dobra, ul.  Traugutta 3a - powierzchnia użytkowa: 66,90 m2     
Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, ła-

zienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0439.
Cena wywoławcza:  76.608,- zł  Wadium:  8.000,- zł
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczekującemu 

na mieszkanie w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb miesz-
kaniowych i zgłosi gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przenie-
sienie odrębnej własności tego lokalu za cenę określoną w przetargu. W 
przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma członek 
najdłużej oczekujący.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 

Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 08.05.2009 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
napisem „Przetarg na mieszkanie nr …”. Oferta winna zawierać: imię, na-
zwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną 
przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2009 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić 

zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 21 dni od daty otrzy-
mania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone prze-
lewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu roboczym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia 
umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w 
terminie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. 

Osiedlowej 6.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania mieszka-

nia we własnym zakresie i na koszt własny.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 

kontynuowany w formie przetargu ustnego. Pozostałe informacje można 
uzyskać w biurze Spółdzielni (dział członkowski)  lub telefonicznie 091-
3910010.

Starosta Goleniowski 
podaje do publicznej wiadomości, 

że w budynku Starostwa Powiatowego w Golenio-
wie przy ul. Dworcowej 1 oraz w budynku b. hotelu 
„Cisy” w Nowogardzie na tablicy ogłoszeń została 
podana informacja o przeznaczeniu do sprzedaży 
na rzecz Najemców nieruchomości zabudowanej 
Nr  132/1 położonej w obrębie Jarchlino  gmina 
Nowogard. 

ZARZĄD POWIATU W GOLENIOWIE

ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

1)    Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie 
        ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów    oraz
2)   Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
       w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać wymagania określone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.), 
która:

A) W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym: 
1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwa-

lifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs 

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co 
najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela 
akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole 
wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole 
wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie 
toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie karne;

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 
r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
14, poz. 114 z późn. zm.).

B) O stanowisko dyrektora może ubiegać się również osoba niebędąca nauczycielem jeżeli 
spełnia następujące warunki:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia 

w szkole;
4) spełnia wymagania określone w pkt A 2 i A 5-8.
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju 

szkoły, 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację 

o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w 
przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej na-
uczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządza-
nia oświatą, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą,

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i 
placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.),

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 
4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i 
dopiskiem „Konkurs - Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie” lub „Konkurs – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie”  w terminie 14 dni od dnia ukazania się 
ogłoszenia , na adres Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w 
Goleniowie. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. Informacji o konkursie udziela p.o. Naczelnika Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Pani Renata Chomińska, tel. 091 418 05 12 wew. 217 lub 218. 
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OGŁOSZENIA drObNE

NierUCHomoŚCi

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. Cena �0 
tys. zł. Tel. 091 39 �5 0�7.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 
m kw na działce 7 arowej, ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie lub zamienię 
z dopłatą na 1/ 2 domku z ogród-
kiem lub mały dom (Nowogard lub 
bliska okolica). Tel. 609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na ul. Wyszyńskiego, 38 m kw, IV pię-
tro. Tel. 091 39 25 664.

• Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościusz-
ki. 602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 
6000 m kw. Tel. 662 120 052.

• Lokal do wynajęcia w pasażu han-
dlowym przy pl. Wolności (pod Bie-
dronką). Ceny nie takie jak myślisz. 
Tel. 601 47 29 47.

• Sprzedam 3 działki 1200 m kw 
uzbrojone, z warunkami zabudowy 
w Nowogardzie. Tel. 602 52 16 71.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
57,8 m kw, słoneczne, dogodna lo-
kalizacja, I piętro, balkon, liczniki 
na wodę, cena do negocjacji. Tel. 
510 811 067.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
�05 �7� �71.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
80 m kw przy ul. Zamkowej, częś-
ciowo umeblowane, cena 225 tys., z 
możliwością kupna garażu. Tel. 880 
34 17 34.

• Kupię garaż w centrum. Tel. 697 30 
69 69.

• Jenikowo – dom 180 m kw, dwa 
duże budynki gospodarcze, działka 
77 arów, 255 000 zł. Tel. 501 307 666.

• Sąpolnica – 6 km od Nowogar-
du działka 2300 m kw pod budo-
wę lub działalność, 55 000. Tel. 
725 899 426.

• Działki rolne na obrzeżach Nowogar-
du 1,50 ha, 2,55 ha i 7 ha, mozliwość 
zabudowy lub podziału na mniej-
sze, cena od 9 do 15 zł/ m kw. Tel. 
502 103 432.

• Nowogard – Dobra – dom na wsi, 
100 m kw z dużą działką. Wskazany 
remont, ok. 100.000 zł. Tel. 783 53 46 
77.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we na osiedlu Bema, 41,7 m kw, 
podwyższony standard, wspólnota 
mieszkaniowa. Tel. 888 354 289.

• do wynajęcia mieszkanie � poko-
jowe, umeblowane w Nowogar-
dzie. Tel. 50� 10� 03�.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, I piętro, 
umeblowana, plastikowe okna, pa-
nele na podłodze w pokoju, do re-
montu za kwotę 75 tys. do negocja-
cji. Tel.512 285 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. Tel. 508 309 980.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą, pow. 70 m kw. Tel. 
606 703 451.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nada-
jący się na garaż, położony przy 
ul. Boh. Warszawy w sąsiedztwie 
MOTOZBYTU na garaż lub teren 
pod budowę garażu na osiedlu 
Gryfitów w pobliżu ulicy Racibora. 
Wiadomość tel. 091 39 22 329 lub 
697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 240 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 22 329 lub 
697 516 145.

• Mieszkanie do wynajęcia dla młode-
go małżeństwa w centrum Nowo-
gardu. Tel. 0667 994 240.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we. Tel. 660 010 540.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,7 m kw. Tel. 603 621 686.

• Sprzedam kawalerkę na os. Bema, po 
kapitalnym remoncie, umeblowana, 
bezczynszowa. Tel. 788 986 139 lub 
788 557 042.

• Wydzierżawię pomieszczenie 
magazynowe 30 i 100 m kw. Tel. 
694 484 485.

• Zamienię mieszkanie komunalne w 
Szczecinie – centrum, 2 pokoje, kuch-
nia + wc, IV piętro, bardzo słoneczne 
na podobne w Nowogardzie, parter 
lub I piętro. Tel. 091 39 25 215.

• Wydzierżawię ekskluzywne po-
mieszczenie pod usługi lub biura. 
Tel. 694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, 58 
m kw, 193 tys. zł. Tel. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
83 m kw z możliwością wynajęcia 
garażu, na os. Bema. Cena 250 tys. zł 
– do negocjacji. Tel. 696 541 015.

• Działka budowlana 1800 m kw, 
cena 20 zł za m kw, Dębice. Tel. 
604 189 118.

• Kupię lub wynajmę mieszkanie 2 
lub 3 pokojowe w Nowogardzie. Tel. 
608 163 696.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 694 440 207.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 
723 930 348.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 60 m kw. Tel. 513 106 389.

moTorYzaCJa

• Alufelgi 15 cali BMW 5 oraz opony 
po 50 zł sprzedam. 603 852 270.

• Sprzedam Ford Escort 1987 r., 
benzyna + gaz, cena 1000 zł. Tel. 
665 209 470.

• Sprzedam opony letnie 16' KUHMO, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam alufelgi 16' do opla vectry 
C, omegi, tel.  605 522 340.

• Sprzedam koła „13” na oponach let-
nich 165/70. Tel. 696 116 744.

• Sprzedam motocykl Suzuki GS 
500, 1991 r., cena 3499 zł. Tel. 
692 457 299.

• Sprzedam samochód ciężarowy 
STAR – 200, dwa małe samochody 
ciężarowe MULTIKAR, wszystkie sa-
mowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na cho-
dzie. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
lub 697 516 145.

• Sprzedam Golf II, 1986 r., poj. 1,3, 
benzyna. Tel. 507 599 364.

• Sprzedam Ford Fiesta 1,1, 1993 r. Tel. 
692 831 280.

• Sprzedam Simson skuter, silnik po 
remoncie, nowy wał, cylinder, łoży-
ska plus dużo części, cena 1500 zł. 
Tel. 605 882 110.

• Sprzedam Ford Transit na 9 osób. Tel. 
662 125 370.

• Sprzedam Mitsubishi Carisma, 1,9 
TD, 1998 r., 238 000 km, 90 KM, cen-
tralny zamek, hak, klimatyzacja, po-
duszka powietrzna, radio + Cd, kom-
puter pokładowy, wspomaganie kie-
rownicy; dodatkowo: opony zimowe 
na stalowych felgach, zapasowy klu-
czyk z pilotem. Tel. 601 230 332.

• Sprzedam Ford Probe 2.0 16V + gaz, 
rok prod. 1994, stan dobry. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0691 374 013.

rolNiCTwo

• Sprzedam pszenżyto i owies oraz 
siewnik do nawozu. Tel. 603 895 622.

• Sprzedam zboże: owies, jęczmień, 
pszenicę. Tel. 511 932 684.

• Sprzedam ziemniaki jadalne – sa-
dzeniaki, odmiana bardzo plenna. 
Tel. 665 60 25 71.

• Kupię ciągnik C-360. Tel. 
696 541 015.

• Sprzedam 3 jałówki zdolne do zacie-
lenia + krowę. Tel. 60 50 925 17.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 
17 620, 693 627 620.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
Tel. 603 353 789.

USŁUGi

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
�� 7�3, 07�� 79 �� 70.

•	 Józef durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 �5 9�9, 0�95 
51� 5�1.

•	 dYwaNopraNie. 0�0� 373 1�3.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0�01 
�93 ��0.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0�0� 
373 1�3.

•	 pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 0�0� 373 1�3.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. �0� 373 1�3.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. zielona 3. 
091 39 �07 1�.

•	 zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 �0� 0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 BrUk – liN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.pl.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika i 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. Tel. 
�09 �05 ��1, �05 1�� �5�.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Masaż i rehabilitacja u pacjenta w 
domu. Tel. 607 621 257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

• Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575.

• Usługi – roboty ziemne koparko – ła-
dowarką. Tel. 692 462 654.

• Usługi remontowe, docieplenie bu-
dynków, malowanie, szpachlowanie, 
regipsy, płytki, itp. Tel. 602 451 894, 
662 514 785.

•	 pogotowie komputerowe. Tel. 
�95 0�1 �7�.

•	 wizaż, manicure, tipsy, analiza ko-
lorystyczna. Tel. 791 330 �3�.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Videofilmowanie, 
zdjęcia cyfrowe 
na różne okazje, 
profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124

Najserdeczniejsze 
przeprosiny 

dla Bożeny UBYCH 
za ubliżenie w miejscu publicznym 

na ul. Wyszyńskiego 
składa Sebastian Syfert

Zatrudnię 
murarzy, 
spawacza. 

Tel. 694 440 205

• Zakładanie i urządzanie ogrodów. 
513 690 314.

• Regipsy, docieplenia. 696 07 07 08.

• Tynki tradycyjne. 604 721 638.

• Usługi ogólnobudowlane, docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 0600 626 268.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki, wnoszenie – znoszenie. Tel. 
696 138 406.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, szybko, tanio i solidnie. 
Tel. �97 �1� �03, 7�� 1�� 1�7, 
�03 ��1 71�.

•	 zakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Usługi ogólnobudowlane. 
604 721 638.

• Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, wymiana instalacji. Tel. 
506 603 565, 511 231 102.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. 091 39 21 538, 605 856 538.

• zatrudnię konsultanta oriflame. 
Tel. �93 �7� 3��.

• Przyjmę do pracy stolarza. Tel. 091 
39 21 828.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E na pa-
szowóz, praca w Łobzie. Informacje, 
tel. 661 879 011.

• Potrzebny fachowiec z cykliniarką 
do wycyklinowania podłogi (stare 
deski). Tel. 889 406 676.

• Zatrudnię rencistkę lub emerytkę do 
pralni. Tel. 602 474 266.

• zatrudnię spawacza. (0) 
51� 509 179.

• Zatrudnię murarza, tynkarza. 
608 817 214.

• Zatrudnię do dociepleń budynków, 
bez nałogów. Tel. 662 125 370.

iNNe

• podGrzewaCz wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 

1�0, 190 litrowy, do domku gdzie 
są � łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za �0 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0�91 ��� 77�.

• pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewa-
nie, cena 900 zł oraz ogrzewanie 
i ciepła woda (dwufunkcyjne), 
cena 1�00 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
�91 ��� 77�.

• elekTrYCzNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 3�0V, 
małe gabaryty, moc 1�-�1 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 150 zł. Tel. 0790 
5�0 5�0.

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena ��0 zł na 
gwarancji. Tel. 0�91 ��� 77�.

• BoJler – podgrzewaczwody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem gazo-
wym lub węglowym firmy Vaillant 
z Niemiec, typ ViH 1�0 lub 150 li-
trowy np. domek, � łazienki, cena 
�50 zł. Tel. 0�91 ��� 77�.

• Drzewo kominkowe (co) z dowozem, 
pocięte w klocki, ok. 5 m kw, cena 
350 zł. Tel. 501 385 072.

• Sprzedam meble sklepowe. Tel. 
606 703 451.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał. 
Tel. 606 500 264.

• Drewno oflisy pocięte w klocki 
sprzedam, 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam drewno opałowe (buk) z 
dowozem. Tel. 66 33 49 053.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Nowo otwarta Hurtownia Art. BHP, 
ul. Boh. Warszawy 1a (Targowisko 
Miejskie). Zapraszamy.

• Sprzedam nową  kosiarkę – ręczna, 
kamizelka ortopedyczna R3, nowy 
telefon bezprzewodowy – cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 25 235.

• Sprzedam cegłę czerwoną rozbiór-
kową. Sąpolnica 10.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 39�07�7, 091 39 �7 �7� 
 tel.kom. �00 �3� 3��

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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NOWOGARD 27.04.2009.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiÓw, Filia NowoGard
1. Kierowca C E
2. Informatyk 1/8 etatu.
3. Pomocniczy pracownik terenów zielo-
nych
4.Mechanik maszyn i urządzeń
5.Sprzedawca
6.Nauczyciel matematyki
7.Pakowacz   
8.Geodeta
9.Laborant 
10.Kierowca ciągnika rolniczego
11.Magazynier
12.Kasjer bankowy
13.Kucharz
14.Diagnosta
15.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
16.Nauczyciel informatyki  
17.Nauczyciel języka angielskiego

oFerTY praCY z reJoNU.
1.Robotnik w przemyśle spożywczym - 
Niemcy
2.Sprzedawca paliw-Dobra

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

przewÓz oSÓB - romaN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0�07 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY busów

reGUlarNa liNia mikroBUSowa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-�1-��7 lub 091 ��-9�-315

regularna linia meTro        tel. 505 �19 �00
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), 5.�5(FP), �.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.�5(L2), 17.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.�5(FP), 7.�5(FP), 9.35(L1P), 10.�5(L3), 13.�0(L1), 15.�5(L1), 
1�.35(L1P), 1�.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 50�0��999, 09139��9�5, po godz. 18.00 - 501 1�0 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

przewÓz oSÓB • m.Fedeńczak • kom. �0� 1�� 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Pomorzanin Nowogard -
Flota Świnoujście 4:1 (3:1)

Pomorzanin: Krupski -Tomporowski, Soska, Laszkiewicz, Nieradka, Nosek 
(85’ Cyran), Ł. Marszałek, Skórniewski, Galus (80’ Dobrowolski), Stefański, 
K. Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: Stefański -2, Soska, Skórniewski.

STREETBALL NOWOGARD 2009 

ĆWIERĆFINAŁ MP MŁODZICZEK
HARMONOGRAM  GIER
8.05.2009r     godz.  15.00            
KS  Legion Legionowo –  UKS  Trójka KRETMAN  Nowogard 17.30               
MKS  Basket  Janikowo -  MKS  TRUSO  ZS Nr  1  Elbląg
9.05.2009r.     godz.  11.00
TRUSO  ZS Nr  1  Elbląg   -   KS  Legion Legionowo  15.00               
MKS  Basket  Janikowo  -  UKS  Trójka KRETMAN  Nowogard
10.05.2009r.  godz. 10.00             
UKS  Trójka KRETMAN  Nowogard -  TRUSO  ZS Nr  1  Elbląg  12.30              
MKS  Basket  Janikowo  -   KS  Legion Legionowo   

Turniej szachowy

Walkower dla Olimpii
W sobotę 2 maja o godzinie 14.00 na boisku w Wierzbięcinie Olimpia 

Nowogard miała rozegrać spotkanie ze Zrywem Kretlewo, lecz przeciwnicy 
z Kretlewa nie dojechali na spotkanie. Sędzia przyznał zwycięstwo Olimpii 
walkowerem. Olimpia nadalw jest liderem  w B-klasie. 

KAROLINA KUBICKA

W miniony majowy weekend Po-
morzanin Nowogard podejmował 
na własnym boisku rezerwy Floty 
Świnoujście. Przed meczem  wszystko  
wskazywało, że mecz będzie zaciętym 
i emocjonującym widowiskiem i 
tak było tylko, że jedynie krótkimi 
chwilami.

Od samego początku spotkania 
była widoczna przewaga Pomorzani-
na i już w pierwszych minutach me-
czu padła bramka, Stefański uderzył  
z pierwszej piłki, futbolówka odbiła 
się od słupka trafiając do bramki. 
Po bramce wszyscy  nasi zawodni-
cy podbiegli do linii bocznej żeby 
uczcić narodziny dziecka Michała 
Laszkiewicza przysłowiową kołyską. 
(Gratulacje)

Zespół nabierał coraz to większej 
pewności i składał dokładne i wy-
pracowane akcje. 16minuta meczu 
-  Stefański wykonuje rzut rożny na 
krótki słupek, do piłki dopada Soska 

zdobywając gola główką i od tego  
momentu  Pomorzanin prowadzi 
2:0. Kolejne akcje to niecelne strzały 
naszych zawodników.

W 28 minucie spotkania Stefań-
ski kolejny raz wpisał się na liste 
strzelców zdobywając 3 bramkę. 
Chwilę później Flota odpowiedziała 
szybkim atakiem strzelając bramkę 
kontaktową. Ostatnie minuty pierw-
szej odsłony spotkania należały do  
przyjezdnych.

Druga połowa była dość wyrówna-
na choć zdecydowanie spokojniejsza 
niż pierwsza.W 55 minucie meczu 
bez szans był golkiper Floty, piłka 
w polu karnym trafiła do  Marcina 
Skórniewskiego, który precyzyjnym 
strzałem umieścił piłkę w bramce.
Taki wynik utrzymał się już do 
końca spotkania. 3 pkt. pozostały w 
Nowogardzie.

Wśród wielu imprez uświetniających 
700 – lecie Nowogardu 2 maja odbył się 
turniej koszykówki ulicznej STREET-
BALL Nowogard 2009.

Turniej odbył się w 4 kategoriach wie-
kowych – dziewczęta, gimnazja szkoły 
ponadgimnazjalne i open. 

W trakcie imprezy występował zespół 
„DJ-ski” i Beatbox oraz duuużo muzyki 
hip-hopowej. Występy cieszyły się du-
żym powodzeniem i organizatorzy mają 
nadzieję na dalszą współpracę.

W kategorii dziewczęta wygrał zespół 
Edit z Drawska Pomorskiego przed 
„Bez nazwy”; grały tu jeszcze PUWIS 
YOGA i Skrzydła nietoperza (szkoły 
podstawowe). 

W kategorii gimnazja wygrał zespół 
„Twoja Tata” przed „Nie gramy” i „Da-
rem Natury”. 

3 Maja w Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum nr 1 odbył się Turniej 
Szachowy  z okazji 700-lecia nadania 
praw miejskich Nowogardowi.

W turnieju udział wzięło 35 zawod-
ników z różnych klubów i regionów, 
takich jak: UKS Gryfice, UKS Szach 
Gryfice, Mechanik Stargard, Magok 
Świnoujście, Gryf Szczecin, LZS No-
wogard, Kamień Pomorski.

Zawody  były rozegrane  w 9 run-
dach a każda trwała po 15 minut.

I MIEJSCE - Karwowski Kacper 
(junior)

II MIEJSCE - Taberski Paweł
III MIEJSCE - Puszkarek Kamil 

(junior)
Nagrody specjalne otrzymali :
Najmłodszy junior - Smal Tobiasz
Jankowski Arkadiusz

Najstarszy zawodnik - Stefański 
Adam

Najlepszy zawodnik z Nowogardu 
-  Hnat Sebastian

Zawodnicy zostali nagrodzeni 
pucharami i nagrodami rzeczowymi.
Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com. 

Biegi Majowe

Relacja w piątkowym wydaniu DN.
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11 maja 2009 r. godz. 16.30

reklama

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 �5� 00�, 091 3� 51 39�

 

11 maja br. godz. 16.00

12 maja br. godz. 16.00

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Wolność  
to możliwość radowania się!

Powyższa maksyma była mottem koncertu zespołu AKameleon prezen-
tującego muzykę  afroamerykańską. Twórca i kierownik zespołu Lech Jurek 
sięgnął do źródeł muzyki tworzonej przez niewolników afrykańskich przy-
wiezionych do USA - melodie przesycone tęsknotą za ojczystymi stronami 
i pragnieniem wolności. Kto przyszedł (a była dość liczna publiczność) nie 
zawiódł się. Wykonawcy stanęli na wysokości zadania i udało im się wywołać 
u słuchaczy powagę, zadumę, nostalgię…

Radujmy się, Bóg nas wysłucha…
LMM, foto J. Korneluk
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STUDIO FrYZJerSkIe 
„TYNa”

Solarium - nowe lampy
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

  foto Marcin Nieradka

Czytaj s. 4

WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

eEKOTRAK

Zatrudnię 
osobę do prac  

przydomowych
Obowiązki:
- zajmowanie się końmi,
- pielęgnacja ogrodu,
- zajmowanie się obejściem.
Wymagania:
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B,
- dobry stan zdrowia

tel. 091 579 29 18
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Policja szuka złodziei 
złotych łańcuszków

 
Goleniowscy policjanci poszukują sprawców kradzieży złotej biżuterii 

z Pracowni Złotniczej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie. Sporzą-
dzono portrety pamięciowe sprawców.

  Do zdarzenia doszło 30 kwietnia r. około godziny 14.25. Młody mężczyzna 
wszedł do Pracowni Złotniczej i poprosił ekspedientkę o pokazanie palety 
ze złotymi łańcuszkami. Sprzedawczyni wyjęła z gabloty wskazaną paletę i 
położyła na ladzie. Mężczyzna oglądał złote wyroby, a w pewnym momencie 
zabrał paletę z łańcuszkami i wybiegł na zewnątrz sklepu. Widziany był jak 
wsiada do stojącego na parkingu za budynkiem pracowni samochodu marki 
Toyota Corolla, wewnątrz którego znajdował się kierowca. Auto miało kolor 
srebrny metalik i było na szczecińskich numerach rejestracyjnych. Mężczyźni 
oddalili się tym samochodem w kierunku ul. Szkolnej. 

Skradzionych zostało 14 łańcuszków ze złota na łączną kwotę 21 tys. zł. 
Rysopisy sprawców:

1)  mężczyzna ze sklepu: wzrost 
ok. 180 cm, waga ok. 70 kg., wiek z 
wyglądu ok. 21 – 23 lata, włosy krótkie 
koloru ciemnego, ubrany był w białą, 
rozpinaną koszulę na krótki rękaw, 
niebieskie, wytarte spodnie typu je-
ans, jasne obuwie sportowe.

  2) kierowca: średnia budowa ciała, 
wiek z wyglądu ok. 35 – 40 lat, na 
głowie lekka łysina, twarz okrągła, 
oczy niebieskie, ubrany był w jasną 
koszulę z kołnierzykiem.

 
 
 Osoby, które mogą pomóc w identyfikacji sprawców i ustaleniu ich miejsca 

pobytu proszone są o kontakt z goleniowską Policją pod nr tel. 091 46 02 511  lub 
najbliższą jednostką Policji w kraju (telefon alarmowy 997 lub 112).

Fundacja „Zdrowie”

Rozwiązano umowę z „MEDIMAX”S.A.
Zarząd Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „ZDROWIE” informuje, 

że została rozwiązana umowa o Zorganizowanie Systemu Ochrony Zdrowia 
na świadczenie specjalistycznych usług medycznych z prywatną Kasą Chorych 
„MEDIMAX”S.A.

Prezes Fundacji Lidia Bogus
Przewodniczący Rady Fundacji Mieczysław Cedro

Syreny
Dzisiaj o godzinie 12.00 włączo-

ne zostaną syreny alarmowe.
Skupieniem i zadumą uczcimy 

rocznicę zakończenia II Wojny 
Światowej.

Nowogard  
w Polskim Radiu Szczecin

W niedzielę, 10 maja o godz. 7.00 
rano w Polskim Radiu Szczecin 
rozpoczyna się godzinna audycja 
poświęcona jubileuszowi 10-lecia 
Kapeli Rycha. Włączmy radio i 
…przeżyjmy to jeszcze raz!

LMM 

Polski  Komitet Pomocy Społecznej 

Komunikat
Polski  Komitet Pomocy Społecznej 

Zarząd w Nowogardzie informuje 
mieszkańców miasta oraz rencistów 
i emerytów ze wsi, że wydaje żywność 
dla osób o trudnej sytuacji materialnej 
– matek i ojców  samotnie wychowu-
jących dzieci, rodzin wielodzietnych. 
Zapraszamy w każdy poniedziałek i 
piątek od 10-tej do 12-tej. Informuje-
my też, że żywność wydawana jest wg 
przyjętych kryteriów:  każda  rodzina  
i osoba uprawniona otrzymuje  raz w 
miesiącu  wszystko to, co dostajemy 
z PKPS Szczecin.

Nierytmiczne dostawy zmuszają 
naszych podopiecznych do przy-
chodzenia kilka razy po dostarczany 
artykuł. Zdarzają się nieporozumie-
nia kiedy podopieczni ponownie 
w danym  miesiącu przychodzą po 
nową żywność, a na stanie  widzą np. 
cukier, mąkę itp. Tłumaczymy, że te 
produkty już otrzymali w bieżącym  

miesiącu. Jednak nie wszystkich to 
satysfakcjonuje. Jeszcze raz przypo-
minamy, że wydajemy każdy artykuł 
tylko raz na miesiąc.

Zwracamy się w dalszym ciągu do 
osób będących może nawet  przej-
ściowo w trudnej sytuacji bytowej, by 
przychodzili do nas. Każdy przypadek 
rozpatrujemy i jeśli  jest taka sytuacja 
- nie pozostawiamy te osoby bez po-
mocy. Należy tylko udokumentować  
bieżącą sytuację danej osoby. 

Jeśli w pobliżu nas mieszka oso-
ba samotna, starsza o niewysokiej 
rencie, emeryturze lub  rodzina nie 
dająca sobie rady w życiu powiedz-
cie jej o nas, pokierujcie ją. Nasza 
siedziba mieści się w podwórzu ZBK 
ul.700-lecia 14a.    

Zapraszamy.
Jadwiga Cichecka

Z-ca Prezesa PKPS
Oddział w Nowogardzie

Biały Tydzień  
w parafii pw. WNMP

W niedzielę 10 maja  o godziie 11.00 do 
I Komunii Świętej przystępują dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. W poniedziałek  
po mszy św. o godz. 18 wykonane będzie 
wspólne zdjęcie i wręczenie dzieciom 
obrazków komunijnych.

Dzieci uczestniczą przez cały tydzień 
we mszy św. o godz. 18.00. Jest to tzw. 
Biały Tydzień.

W niedzielę o godz. 13.00 swoją pierw-
szą mszę świętą odprawi ks. Łukasz 
Wdowczyk i udzieli prymicyjnego bło-
gosławieństwa.

(czytaj oddzielny artykuł).
Red.
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reklama

reklama

BLACHARZA  
SAMOCHODOWEGO

z doświadczeniem lub do przyuczenia

ZATRUDNIĘ
Tel. 605 276 271

Z okazji 700 lecia nadania 
praw miejskich Wydawni-
ctwo nasze wydało na zlece-
nie Urzędu Miejskiego książkę 
Jana Kopycińskiego pt. „VII 
wieków Nowogardu 1309 - 
2009”. Opracowanie jest syn-
tetycznym ujęciem dziejów 
miasta od początku po czasy 
obecne bogato zilustrowanym 
zdjęciami i grafikami.

Pozycję można nabywać 
w redakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego, a także w najbliż-
szych dniach w niektórych 
kioskach na terenie miasta.

Drugim współautorem 
okładki do książki jest Adrian 
Czernicki. Informacja ta nie 
została ujęta na stronie re-
dakcyjnej wydawnictwa.

Redakcja

Powiatowe  

Święto Strażaków
Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele pw. WNMP o godzi-

nie 12:00. Ksiądz Ireneusz Sokalski w swoim kazaniu dziękował strażakom 
za poświęcenie, z jakim oddają się swojej pracy. Nawiązywał do ostatnich 
wydarzeń związanych z tragedią w Kamieniu Pomorskim. Duchowni okazali 
swoje uznanie wobec strażaków błogosławiąc oraz wyrażając chęć organizo-
wania wszelkich strażackich uroczystości. Ksiądz proboszcz Grzegorz Zaklika 
zaznaczył, że Kościół Mariacki w Nowogardzie jest najbardziej odpowiedni 
do organizowania obchodów św. Floriana – patrona strażaków, nawet w całej 
archidiecezji, jako że jest to miejsce, które zostało przez niech uratowane 
podczas grudniowego pożaru w 2005 roku. Dziękował za pomoc, a na znak, 
że kościół został w pełni odbudowany, po mszy zabrzmiały dzwony.

Apel na placu obok siedziby miej-
scowej PSP. 

Nastąpiło uroczyste podniesienie 
flagi, a potem powitanie gości przez 
komendanta powiatowego i komen-
danta wojewódzkiego. Nawiązywano 
do tego ile wkładu niesie ze sobą straż 
pożarna nie tylko podczas walki z 
ogniem, ale również z innymi żywio-
łami. Podkreślono jak bardzo ważna 
jest współpraca z samorządami. 
Dziękowano wszystkim strażakom 
oraz doceniono pomoc Ochotniczej 
Straży Pożarnej w działalności, która 
wynosi już ponad 40%. Wygłoszone 
słowa: Bądźcie bohaterami, którzy 
cało i zdrowo wracają do domu ide-
alnie podkreślają sens istnienia straży 
pożarnej. Uwydatniają takie cechy jak 
oddanie oraz odpowiedzialność, z ja-
kimi każdy strażak musi podchodzić 
do swojej służby, aby nieugięcie stać 
na straży naszego bezpieczeństwa. 
Dzięki niej sprawność, efektywność 
oraz mobilność jednostek jest jeszcze 
lepsza. Podczas uroczystości wrę-

czono odznaczenia i nominacje na 
wyższe stopnie służbowe.

Uroczyście pożegnano odchodzą-
cego na emeryturę Krzysztofa Ka-
zańskiego. Wraz z innymi strażakom 
dziękowały dzieci, wręczając laurki 
oraz kwiaty. 

Ewa Kawczyńska, Natalia Praska
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Serdeczne 
podziękowania za pomoc 

przy remoncie 
samochodu pożarniczego 

dla 
Hendrisi 

Torpenstein 
składają 
druhowie 

z OSP Osowo

Z okazji 

81 urodzin 
oraz imienin 

dla mamy, teściowej i babci 

Zofii Pabiś 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, pomyślności 
oraz uśmiechu 

na co dzień 
składa 

Czesiek z żoną i dziećmi

Serdeczne podziękowania 
dla Restauracji OSKAR 

za miłą obsługę 
w dniu 18 kwietnia 2009 r. 

składają Durkowscy

ŻYCZeNIa

ŻYCZeNIa PODZIĘkOWaNIa

Z okazji 

imienin 

Stanisławie 
Nowak 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, zdrowia 

radości oraz 
wiele uśmiechu 

składa 
Marysia z rodziną

ŻYCZeNIa

Z Nowogardu  
wyszedł kapłan!

Gdy sześć lat temu poinformował o swoim wyborze, większość nie chciała 
uwierzyć. Wielu na zrealizowanie planów nie dawało mu szans. Mylili się, 
bo w sobotę przyjmie święcenia kapłańskie. 

Chodzi o Łukasza Wdowczyka - 
diakona z parafii pw. WNMP. Jutro 
o godz. 10 w szczecińskiej Bazylice 
Archikatedralnej „z rąk” abp. An-
drzeja Dzięgi przyjmie on święcenia 
kapłańskie. 

Łukasz ma dziś 26 lat. Urodził się 
w Nowogardzie i tu spędził swoje 
dzieciństwo. Później wraz z rodziną 
przeprowadził się do pobliskiego 
Karska. Uczęszczał do Szkoły Pod-
stawowej nr 1, a później do II Lice-
um Ogólnokształcącego. O swoim 
powołaniu poinformował po zdaniu 
matury. 

- Powiedział, że na pewno się 
zdziwię zanim zakomunikował, że 
ma zamiar pójść do seminarium. 
Faktycznie się zdziwiłem, ale i ucie-
szyłem. Choć znałem Łukasza, bo był 
nawet ministrantem, to wcześniej nie 
brałem tego pod uwagę. Niektórzy 
wyrastają w przekonaniu, że zostaną 
duchownymi, a inni nie – wspomina 
proboszcz parafii pw. WNMP ks. 
Grzegorz Zaklika.

Łukasz będzie czwartym księdzem 
pochodzącym z najstarszej nowo-
gardzkiej parafii, który otrzymał 
powołanie.

- To wyjątkowe wydarzenie dla 
całej parafii, bo święcenia zdarzają się 
niezwykle rzadko. Powołania nie da 
się wykalkulować. Ono musi wynikać 
z głębokiego, osobistego przekonania, 
z serca. Kiedyś Chrystus powoływał 
swych uczniów bezpośrednio. Dziś 
robi to trochę inaczej – mówi ks. 
proboszcz Zaklika.

Łukasz w szczecińskim semina-

rium spędził sześć lat. Pracę magi-
sterską obronił przed rokiem. Pisał 
o cierpieniu św. siostry Faustyny 
Kowalskiej. Jakim Łukasz będzie 
księdzem?

- Jestem przekonany, że nie za-
wiedzie. Powiedziałem mu o tym 
w osobistej rozmowie. Myślę, że bez 
względu na to gdzie zostanie posłany, 
będzie dobrze wypełniał obowiązki 
kapłana.  – twierdzi ks. proboszcz 
Zaklika. 

Ks. proboszcza Zaklikę zapytali-
śmy o to, czy w kapłaństwie zdarzają 
się kryzysy: - Tak jak w życiu każdego 
człowieka. Sprawdza się wtedy swoje 
powołanie. Są księża, którzy podczas 
kryzysów wycofują się z kapłaństwa. 
Najczęściej późnej tego żałują. Czują, 
że nie sprostali ważnemu zadaniu, 
które przeznaczył im Bóg. Czują się 
niespełnieni. 

Łukasz z niecierpliwością oczekuje 
święceń. Czeka także na decyzję 
dotyczącą pierwszej parafii, na którą 
zostanie posłany. 

Msza św. w szczecińskiej Katedrze 
odbędzie się w sobotę o godz. 10.00. 
Parafia pw. WNMP organizuje wy-
jazd na święcenia Łukasza. O godz. 
8.15 spod kościoła wyruszy duży 
autobus. Wybrać się do Szczecina 
i wraz z Łukaszem przeżywać tak 
ważną uroczystość będą mogli wszy-
scy chętni. Natomiast w niedzielę 
o godz. 13.00., w Nowogardzie ks. 
Łukasz Wdowczyk odprawi swą 
pierwszą mszę świętą. Serdecznie 
zapraszamy. 

Marcin Nieradka

Tydzień bibliotek

8-15 maja 2009 pod hasłem 

„Biblioteka to plus”
Już po raz szósty bierzemy aktywny 

udział w ogólnopolskiej akcji Tydzień 
Bibliotek organizowany pod patro-
natem Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich oraz Komitetu Porozumie-
wawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i 
Wydawców. 

Tegoroczne hasło „Biblioteka to 
plus” nawiązuje do nazwy projektu 
rządowego, popularyzuje to przedsię-
wzięcie, a także uzmysławia wartość 
bibliotek, jako podstawowego ogniwa 
struktury społecznej w każdym syste-
mie i okresie.

Chcemy przybliżyć naszym czytel-
nikom formy edukacji czytelniczej, 
warsztat informacyjny Biblioteki oraz 
zgromadzone zbiory biblioteczne 
m.in. dotyczące naszego regionu. 
Przygotowaliśmy spotkania z cie-
kawymi ludźmi lekcje biblioteczne, 
pogadanki, wystawy, głośne czytanie 
dla dzieci, poranki malucha, legendy 
o Nowogardzie.

11 maja /poniedziałek/
11:00 – Przemoc w rodzinie – wy-

kład – Dorota Maślany, Barbara 
Pakulska

13:00 – Kometencje i zadania 
organów administracji – wykład 
– Agnieszka Biegańska-Sawicka

12 maja /wtorek/
10:00 – Ochrona mienia i siebie 

– porady policjantów – Klaudia Gie-
ryń, Sebastian Źróbek

12:00 – Przyroda naszej gminy 
– pokaz multimedialny – Marek 
Heiser

13 maja /środa/ 
11:00 – Kompetencje i zadania 

organów administracji – wykład 
– Agnieszka Biegańska-Sawicka

14 maja /czwartek/
11:00 – Nowogard – 700-lecie na-

dania praw miejskich – wykład – Jan 
Kopyciński

13:00 – Zdrowy styl życia – wykład 
– Edyta Pajor – Dębińska

15 maja /piątek/
11:00 – Przyroda naszej gminy 

– pokaz multimedialny – Marek 
Heiser

Zapraszamy zorganizowane gru-
py/klasy do odwiedzenia Biblioteki 
i wzięcia udziału w proponowanych 
zajęciach. Opiekunów grup zorga-
nizowanych prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny: 091 39 26 
260.

W maju zapraszamy wszystkich 
czytelników dłużników Biblioteki. 
Jest szansa by oddać książki nie pła-
cąc kary za ich przetrzymanie.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

  W kinie „Orzeł” 

SLUMDOG.  
Milioner z ulicy

Dramat, Wielka Brytania 2009, 
120 min., 12 zł, od lat 12

08.05.2009 godz. 19.00
09.05.2009 godz. 19.00
10.05.2009 godz. 19.00

Nowogardzki 
Dom Kultury 
zaprasza…

- 08.05.2009 r. (piątek), godz. 
10.00, Nowogardzki Dom Kultury 
(sala widowiskowa) zaprasza na Re-
jonowy Przegląd Zespołów Tanecz-
nych.

- 09.05.2009 r. (sobota), godz. 
10.00, Nowogardzki Dom Kultu-
ry (sala widowiskowa) zaprasza na 
Rejonowe Prezentacje Amatorskich 
Zespołów Teatralnych.
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NOWOGARD  
700-lecie nadania praw miejskich

Tradycyjnie już 3-maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego odbył się finał XIII edycji konkursu.  Nowogard – 700-lecie 
nadania praw miejskich, w którym wzięło udział 10 szkół podstawowych 
i 3 gimnazja. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: konkurs wiedzy i 
konkurs plastyczny. 

Tematyka konkursu wiedzy obejmowała m.in.: dzieje Nowogardu, organiza-
cja i rozwój administracji państwowej, samorządowej i kościelnej po 5 marca 
1945 roku, zabytki regionu oraz zagadnienia związane z obecnymi sprawami 
społeczno-gospodarczymi i kulturalnymi.

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowogardu Pana Kazi-
mierza Ziembę po przeprowadzonych eliminacjach wyłoniła zwycięzców:

Szkoły podstawowe:
I miejsce – Wiktoria Kiryk SP nr 3 Nowogard
II miejsce – Michalina Konieczna SP nr 3 Nowogard
III miejsce – Aleksandra Szmyt SP Wierzbięcin
Gimnazja:
I miejsce – Joanna Brodniak Gim. nr 2
II miejsce – Daria Siembida Gim. nr 2
III miejsce – Daniela Ścibor Gim. nr 1
Na konkurs plastyczny wpłynęło 298 prac wykonanych różną techniką. 

Komisja oceniła i nagrodziła pracę w czterech grupach wiekowych:
W grupie przedszkoli i klas „0” nagrody zdobyli:
I miejsce – Nikola Bartnicka – Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce – Piotr Saja – Przedszkole nr 4
III miejsce – Filip Frąckowiak – Przedszkole nr 4
Wyróżnienie: Julia Kowalczyk – Przedszkole nr 1
W grupie klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce – Michał Teodorczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 – klasa III
II miejsce – Anna Dobruchowska – Szkoła Podstawowa Długołęka – klasa I
III miejsce – Natalia Kosmalska – Szkoła Podstawowa nr 3 – klasa III
Wyróżnienie: Malwina Stańczyk – Szkoła Podstawowa Żabowo – klasa III
W grupie gimnazjów:
I miejsce – Konrad Sidor – Gim. nr 1 – klasa I
II miejsce – Aleksandra Jaszcz – Gim. nr 2 – klasa III
Nagroda specjalna dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Jarek Wyso-

szyński – Szkoła Podstawowa nr 3 – klasa III
W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania i gratulacje 

wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, ich nauczycielom i opie-
kunom za doskonałe przygotowanie, pracownikom Biblioteki za pomoc w 
przygotowaniach, a komisji konkursowej za sprawny przebieg.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Szkoła Podstawowa nr 4

Kolejny raz wypłynęliśmy 
na głębię...

Już po raz czwarty w Szkole Pod-
stawowej nr 4 – 28 kwietnia 2009 
roku – odbył się Międzynarodowy 
Konkurs Recytatorski: Poezja Jana 
Pawła II i o Janie Pawle II. 

Wśród uczestników nie zabrakło 
żadnej ze szkół. To niezwykle ciepłe 
doznanie móc wsłuchiwać się w sło-
wa naszego Papieża, a od tej edycji 
w słowa, które wypowiadali o Nim 
inni. Każdy z nas ma gorsze dni, ale 
po takiej poezji łatwiej uwierzyć w 
ludzi, w serce drugiego człowieka, w 
światło nowego – lepszego dnia.

Spośród 32 wykonawców, komisja 
w składzie: Izabela Koladyńska, Zofia 
Pilarz, siostra Hiacynta i Genowefa 
Makarewicz przyznała nagrody i 
wyróżnienia:

W kategorii klas I-III:
I miejsce – Karol Płaczek
II miejsce – Bartosz Gajda
III miejsce – Sara Yahfouf
Wyróżniła:

Igę Bajkowską, Zuzannę Putkow-
ską oraz Kacpra Litwina.

W kategorii klas IV-IV:
I miejsce – Wiktoria Wencel
II miejsce – Wojciech Molka
III miejsce – Natalia Nikratowicz
Wyróżniła:
Martę Muchę, Kamilę Kubicką, 

Adriana Bobrowicza, Dominikę 
Szynał.   

Dyrektor Szkoły Pani Magdalena 
Zarębska – Kulesza, organizatorzy 
konkursu Panie Renata Lisowska i 
Helena Zagórska składają serdeczne 
podziękowania wszystkim Opieku-
nom i Recytatorom za wspaniałą 
chwilę wspomnień, za pyszne słodko-
ści Pani Mariannie Malinowskiej, za 
słuchanie sercem Oceniającym.

Z każdym dobrym człowiekiem na 
tym świecie wstaje słońce nadziei... 
Dzięki takim spotkaniom udało się 
wszystkim WYPŁYNĄĆ NA GŁĘ-
BIĘ.

inf. własna 

Jubileusz miasta w SP2
30 kwietnia 2009 roku z okazji 700 lecia nadania praw miejskich naszemu 

miastu ku uciesze wszystkich uczniów SP 2 odbyło się wiele interesujących 
imprez. Rozpoczęło się wszystko od przedstawienia rysu historycznego No-
wogardu , wywiadu z Panią Burmistrz (w tej roli świetna uczennica Oliwia 
Łatka) oraz konkursu wiedzy o naszym grodzie dla uczniów klasy IV - VI. 
Najwięcej emocji wzbudziła inscenizacja znanej legendy „O Rusałce z Nowo-
gardna”. Rolę tytułową w sposób liryczny ze „światełkiem w oku” odegrała 
Aleksandra Beśka , Jakub Zdeb wcielił się w brawurowy sposób w postać 
rybaka Wyszomira. Wykonawcy nagrodzeni zostali gromkimi brawami i 
pełni pozytywnych emocji udali się do klas.

Inf. własna
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Egzaminy 
dojrzałości trwają

ZIELONA SZKOŁA  
ZE ZDROWIEM W TLE

W dniu 29 kwietnia br. odbył się konkurs dla klas I pod hasłem „Smak 
zdrowia znam i o siebie dbam” organizowany przez Prywatną Szkołę Pod-
stawową mieszczącą się w Centrum Edukacyjnym przy ul. Zielonej 11 w 
Nowogardzie.

Do konkursowych zmagań przystąpiło 5 szkół:
SP Nr 1 - klasa Ic, SP Nr 2 - klasy Ia, Ib, SP Nr 4 - klasa Ib, SOSW - klasa 

I, PSP - klasa I.
Tytułem wstępu Dyrektor Jan Kopyciński podziękował wszystkim za przy-

bycie, uczestnikom podziękował za chęć udziału w konkursie, a opiekunom 
drużyn za poświęcenie jakie włożyli w przygotowanie dzieci.

Po krótkim wtępie przystąpiono do losowania stolika, przy którym mieli 
zasiąść mali uczestnicy. Konkurs zaczął się! Drużyny zmagały się z różnymi 
zadaniami, których przesłanie było jedno - ZDROWY STYL ŻYCIA. Dzieci 
z wielkim zaangażowaniem rozwiązywały krzyżówkę, test, układały puzle, 
śpiewały piosenki...zabawy było mnóstwo! Każda szkoła przygotowała rów-
nież plakat nawiązujący do Jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich 
naszemu miastu. Plakaty były wykonane bardzo starannie i pomysłowo, 
więc ocenione zostały jednakową ilością punktów.

Po przeliczeniu punktacji komisja wyłoniła dwie szkoły do dogrywki o 
miejsce I: Szkołę Podstawową Nr1 oraz Prywatną Szkołę Podstawową. Obie 
drużyny dzielnie zmagały się z zagadkami ale w rezultacie wygrała Prywatna 
Szkoła Podstawowa. Laureaci jednak w geście uznania oddali swoją I nagro-
dę swoim przeciwnikom, czyli SP Nr1. Wszystkie szkoły otrzymały upomin-
ki, dyplomy uczestnictwa oraz wyróżnienia.

Na zakończenie organizatorki konkursu: wicedyrektor szkoły - Barbara 
Papuszka, panie nauczycielki z PSP - Janina Pietrzak i Alicja Kazuba zapro-
siły gości na ciasto przy filizance kawy, a dzieci na lizaki i soczki.

Lesław M. Marek

PS. Przybyli na konkurs ucznio-
wie i ich opiekunowie mieli niepo-
wtarzalną okazję zapoznać się z 
wyposażeniem i warunkami nauki 
w Prywatnej Szkole Podstawowej. 
Zaciekawienie tym większe, ze 
szkoła funkcjonuje od niedawna.

Już przy wejściu zaskoczenie 
– dwa podjazdy dla osób niepełno-
sprawnych (a mówiło się, że w No-
wogardzie nie ma szkoły przystoso-
wanej dla takich osób) Dyrektor Jan 
Kopyciński chętnie prezentował to 
co zapewne wyróżnia Jego szkołę - 

salę baletowo-gimnastyczną, na któ-
rej odbywają się zajęcia z rytmiki dla 
dzieci ze szkoły podstawowej. Lustra 
na ścianie, drabinki, poręcze do bale-
tu, kolorowe piłki, karimaty...zabawa 
na całego. Sala komputerowa - nowa 
szkoła więc i nowe komputery. Na 
pytanie czy uczniowie szkoły pod-
stawowej  mają zajęcia z informatyki 
– dyrektor odpowiedział: „Oczywi-
ście. Nasze dzieci prócz informatyki 
i rytmiki, mają jeszcze dodatkowo 
codziennie język angielski, zajęcia 
plastyczne oraz zajęcia muzyczne. 

Organizowane są również wyjaz-
dy na basen i do teatru „Pleciuga” 
do Szczecina. Wszystkie te dodat-
kowe zajęcia i atrakcje wpisane są 
już w kwotę czesnego”, a po chwili 
dodał:„Od września rusza w naszej 
szkole oddział przedszkolny, więc 
dodatkowo powstanie jeszcze na te-
renie naszej szkoły plac zabaw”.

Okazale prezentuje się biblioteka 
szkolna, hol, na którym dzieci jedzą 
obiady oraz klasa, w której odbywa-
ją się zajęcia. Klasa swą kolorystyką 
niesamowicie przyciąga uwagę – 
małe kolorowe ławeczki, w których 
każdy uczeń siedzi sam, a  na każdej 
ławce stoi indywidualny przybornik 

ucznia. Grupa pierwszoklasistów 
jest nieliczna. Dyrektor wyjaśnia: 
„Takie były założenia i cel naszej 
szkoły. Niewielka ilość dzieci w kla-
sie umożliwia nauczycielowi pracę z 
każdym dzieckiem, nikt nie zostaje 
pominięty, każde dziecko ma moż-
liwość współpracować z nauczycie-
lem, każde dziecko przygotowane 
jest na kolejny dzień zajęć”.

Mogę tylko żałować, że moja cór-
ka jest zbyt duża  na ergonomiczne 
ławki, a wnuki niestety zbyt mali. 
Chciałbym by uczyli się w takiej 
szkole…

LMM

Tegoroczni maturzyści część swo-
ich pisemnych egzaminów mają już 
za sobą. Od czwartego maja zmagali 
się kolejno z językiem polskim, ję-
zykiem angielskim, wiedzą o spo-
łeczeństwie oraz językiem niemie-
ckim. Zapytani o stopień trudności 
egzaminów dotyczących języków, 
odpowiadają dosyć zróżnicowanie. 
Nie licząc polskiego na poziomie 
podstawowym. W tej kwestii prawie 
wszyscy mają podobne zdanie: zbyt 
proste, aby można było być spo-
kojnym. Umiejętność czytania ze 
zrozumieniem sprawdzono na pod-
stawie tekstu „Hipnoza – pomost do 
podświadomości”, natomiast własny 
tekst trzeba było utworzyć na jeden z 
dwóch tematów: „Na podstawie frag-
mentu I tomu powieści Władysława 
S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj 
Bylicę i jego relacje z córkami. Co 
mówi los Bylicy o losie starych ludzi 
w społeczności lipieckiej?” oraz „Na 
podstawie podanych fragmentów 
poematu Adama Mickiewicza Pan 
Tadeusz scharakteryzuj i porównaj 

postacie Zosi i Telimeny”. Poziom 
rozszerzony języka polskiego spraw-
dzał umiejętność czytania ze zrozu-
mieniem na podstawie tekstu „Sztuka 
jako schody ruchome”, a wypracowa-
nie należało napisać na temat: „Na 
podstawie Pieśni XXII i Trenu IX Jana 
Kochanowskiego, przedstaw różnice 
w postawie poety wobec Rozumu i 
Mądrości. Zwróć uwagę na sposób 
budowania poetyckiej refleksji” lub 
„Na podstawie fragmentu powieści 
Wiesława Myśliwskiego Kamień na 
kamieniu przedstaw metaforyczne 
znaczenia drogi. Zwróć uwagę na 
kreację narratora.”

Prognozy maturzystów związane z 
WOS-em nie są jednak zbyt optymi-
styczne. Wiele osób przyznaje się, że 
wybiera ten przedmiot, gdyż liczy na 
proste pytania. W tym roku jednak 
stopień trudności okazał się wyższy. 
Wierzymy jednak w nowogardzką 
młodzież i liczymy, że wyniki ich 
usatysfakcjonują.

Ewa Kawczyńska
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 Witamy wśród nas...

Syn Honoraty 
Małeckiej-Balcerzak 
ur. 6.05.09 z Dobrej

Marta córka Edyty 
i Mikołaja ur. 6.05.09 
z Nowogardu

Wiktor syn Wiolety 
Skarłubowicz 
ur. 6.05.09 z Orle

Córka Mileny 
i Grzegorza Kubickich 
ur. 6.05.09 
z Nowogardu

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Syn Joanny 
Wiatr-Gocałek 
ur. 29.04.09 
z Nowogardu

Syn Katarzyny Honke 
ur. 2.05.09 
z Kąkolewic

Syn Aldony Lisowskiej-
Wrzosek ur. 2.05.09 
z Nowogardu

Córka Sylwi Florczak 
ur. 1.05.09 z Bienic

Córka Magdaleny 
Langner ur. 2.05.09 
z Kościuszek

Córka Anny Rodzik 
ur. 3.05.09 z Sikorek

Syn Moniki Beśka 
ur. 22.04.09 
z Nowogardu

Córka Marty Mazurek 
ur. 24.04.09 z Dobrej

Syn Wiolety Szyłko 
ur. 27.04.09 z Kościuszek

Córka Pauliny 
Olbrich-Wojnarowicz 
ur. 22.04.09 z Reska

Syn Marty Cibis 
ur. 23.04.09 
ze Szczecina

Syn Anny i Michała 
ur. 28.04.09 
z Wierzbięcina

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie 
urodziło się 1 dziecko. 
Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 
opublikowane ze 
względu na brak 
zgody rodziców

Zielony Rajd
(Zwiedzamy miejsca chronione i cenne przyrodniczo)

W związku z obchodami 700-lecia naszego miasta dzieci z SP2 wraz z 
opiekunami p. Grażyną Jackowską-Wojtala i Danutą Marcinkiewicz oraz 
prezesem Z. O. LOP udali się na rajd rowerowy „Szlakami form chronionych”. 
Podziwialiśmy pomniki przyrody – okazałe o przepięknych kształtach dęby i 
sosny oraz chronionej Doliny Rzeki Sąpolnej.

Najpiękniejsze miejsca utrwaliliśmy na zdjęciach, pozwolą one nam na 
wykonanie wystawy dla szkolnych koleżanek i kolegów, aby i ich zachęcić do 
zwiedzania naszych przepięknych zakątków.

Mimo, że jesteśmy mieszkańcami Nowogardu większość miejsc widzie-
liśmy po raz pierwszy  - chciałoby się powiedzieć „cudze chwalicie, swego 
nie znacie”. 

W tym miejscu również gorąco dziękujemy panu Markowi Heiserowi, z 
którym współpracujemy od wielu lat i dzięki któremu możemy odbywać 
cenne, żywe lekcje przyrody.

Uczniowie SP2 w Nowogardzie
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W obiektywie Jana korneluka  - Śpiewali nam 100 minut

Sygnały czytelników

Dziurawa ulica 
Światowida

Fragment ulicy przed nowymi skądinąd blokami wyłożony jest polbrukiem, 
a za tym fragmentem... znajdują się olbrzymie dziury. „Już dawno obiecano 
nam zrobienie tej drogi. - mówi nasza czytelniczka – Tymczasem drogi jak 
nie było, tak nie ma. Dzwoniłam wszędzie, monitowałam w każdej insty-
tucji. Nie wywołało to żadnej reakcji. Spółdzielnia twierdzi, że to droga 
gminna. Odkąd tam mieszkam, nie zrobiono nic. Przez ten czas musiałam 
dwukrotnie wymieniać w samochodzie zawieszenie, które się po prostu 
na tych dziurach urywa.”

Takich „pięknych” miejsc jest w naszym mieście sporo. Mieszkańcy wielu 
posesji skarżą się na dziury i wyrwy w drogach i nie tylko na nie. Ale właści-
wie nie ma czemu za bardzo się dziwić. W końcu Nowogard ma już 700 lat, 
a że obecne władze niewiele robią, wszystko miało prawo się „zużyć”.  Takie 
są prawa natury.

Ewa Dziwisz

Zdjęcia w zdjęciach ul. światowida
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Debata  

o szpitalu
w 2004 r. wskaźnikowe wyliczenia 
kosztów inwestycji. Po co zatem ba-
jać o jakiś 12, czy 15 mln zł? Niech p. 
Czapla przestanie bawić się w gierki 
polityczne i mówić o jakiś częścio-
wych działaniach. Przymierzmy się 
rzeczywiście do ratowania szpitala 
i powiedzmy całą prawdę – 5 lat 
temu koszty kompleksowej moder-
nizacji oszacowano następująco: 
prace budowlano-instalacyjne:18,7 
mln, koszt wyposażenia medyczne-
go: 9,8 mln zł. Zatem, aby zmoder-
nizować i uchronić od zamknięcia 
szpital trzeba wydać co najmniej 
28,5 mln zł! Takie ceny były w 2004 
r., a jak kształtują się dzisiaj?

W ostatnich latach nasza gmina 
była w stanie wydać na wszystkie in-
westycje do 4 mln zł rocznie. Skąd 
zatem wyczarować 28 mln zł? Trze-
ba podkreślić, że nie ma co liczyć na 
jakiekolwiek środki unijne, które 
zarezerwowane są dla prowadzo-
nych przez samorząd wojewódzki 
wieloodziałowych szpitali o znacze-
niu regionalnym np. w Gryficach, 
czy Zdrojach..

Stare polskie przysłowie ludowe 
mówi „Najpierw pomyśl, potem 
rób.” Rada miejska nie może pozwo-

lić na zlecenie wykonania projektu 
za 0,5 mln zł bez poprzedzających 
go rzetelnych analiz ekonomicz-
nych. Jeżeli tak by się stało, to już 
choćby za rok może okazać się, że 
cała dokumentacja pójdzie do ko-
sza. Dokładnie tak się stało n.p. z 
projektem budowy nowego cmen-
tarza komunalnego. Ktoś czegoś nie 
dopatrzył, okazało się, że nie da się 
go zbudować tam, gdzie to zaplano-
wano i kilkadziesiąt tysięcy złotych 
poszło w diabły, a sprawa znalazła 
się teraz w ślepym zaułku.

 Zlecenie wykonania nowego pro-
jektu budowlanego jest w tej chwili 
rzeczą niedopuszczalną. Od 2004 r. 
zmieniły się zarówno przepisy bu-
dowlane, ceny robót budowlanych, 
jak i realia funkcjonowania jedno-
stek szpitalnych. Zatem podstawo-

wym krokiem w sprawie szpitala, 
który powinna sfinansować rada 
miejska, jest zlecenie wykonania 
zaktualizowanego programu funk-
cjonalno-użytkowego. I tak będzie 
niezbędny on do ogłoszenia ewentu-
alnego przetargu na prace projekto-
we. Ten program zawiera wytyczne 
projektowe i wskaźnikowy kosztorys 
realizacji. Musimy zdecydować, czy 
aktualizujemy koncepcję z 2004 r. 
(koszt do 5.000 zł), czy też tworzy-
my nową (koszt do 20.000zł) szuka-
jąc możliwości obniżenia kosztów 
modernizacji. Powinniśmy poprosić 
burmistrza Ziembę, aby jego wy-
dział finansowy opracował warianty 
montażu finansowego, które poka-
załyby, czy gmina jest w stanie nie 
tylko rozpocząć prace budowla-
ne, ale również je zakończyć. Po-
winniśmy poprosić dyr. Lembasa 
o przedstawienie jego pomysłu na 
funkcjonowanie szpitala w najbliż-
szych 5 latach. Powinniśmy zlecić 
wyspecjalizowanej firmie konsultin-
gowej przygotowanie opracowania i 
publicznego wykładu na temat tego, 
jakiego rodzaju przekształcenia pol-
skich szpitali mają miejsce w ostat-
nim okresie. Dobrym pomysłem 
wydaje się również powołanie ze-
społu zadaniowego, w którego skład 
weszliby: reprezentanci wszystkich 
klubów rady miejskiej, ordynatorzy 
oddziałów szpitalnych, kierownicy 
d/s inwestycji z UM i szpitala, skarb-
nik gminy oraz dyrektor szpitala i 
burmistrz. Musimy zacząć ze sobą 
otwarcie rozmawiać, bo do tej pory 
scenariusze dla przyszłości szpi-
tala tworzone są za zamkniętymi 
drzwiami gabinetów. Zarówno do 
rady miejskiej, jak i zwykłego oby-
watela nie dociera nawet strzępek 
tych ustaleń. Wspólnota gminna 
musi być traktowana jako partner 
do debaty o szpitalu, a nie tylko 
jako studnia bez dna, z której wciąż 
można wyciągać miliony.

Chciałbym zaproponować bur-
mistrzowi i radzie miejskiej, aby na 
najbliższej sesji przeznaczyć 50.000 
zł na zlecenie opracowania  zaktua-
lizowanego programu funkcjonal-
no-użytkowego oraz wynajęcie fir-
my konsultingowej, która zapozna 
nas z aktualnymi procesami prze-
kształceń polskich szpitali. Stosow-
ny wniosek skieruję do burmistrza, 
przewodniczącego rady miejskiej 
oraz przewodniczących klubów rad-
nych. Z góry proszę o jego pozytyw-
ne rozpatrzenie. Liczę na to, że praca 
włożona w przygotowanie powyż-
szego tekstu przekona wszystkich 
zainteresowanych, że moją intencją 
jest jak najrozsądniejsze podejście 
do tego trudnego tematu. 

Rafał Szpilkowski
mgr inż. architekt

Z dużą uwagą wsłuchuję się we 
wszystkie głosy dobiegające ostatnio 
z różnych stron na temat szpitala. 
Niepokojącą rzeczą jest fakt, że, jak 
zwykle w przypadku szpitala, zamiast 
rzeczowych argumentów ponownie 
mamy manipulacje emocjami i stra-
szenie widmem likwidacji lub pry-
watyzacji. Faktem jest, że do 2012 
r. należy dostosować budynek szpi-
tala do ministerialnych wymagań, 
inaczej może on zostać zamknięty. 
Nikt jednak do tej pory publicznie 
nie odpowiedział na 4 podstawowe 
pytania: co nie odpowiada nowym 
normom, jakie prace muszą być 
wykonane, ile to będzie kosztować 
i skąd wziąć na to pieniądze. 

P. Czapla i jego lewica doznali 
miesiąc temu jakiegoś wiosennego 
przebudzenia. Zamieścili w „DN” 
tekst p.t. „Nie jezioro, a szpital!”, w 
którym postulowali przeznaczenie 
12 lub 15 mln zł (padły obie kwo-
ty) „jako cel wskazując nie jezioro, 
a rozbudowę nowej części szpita-
la”. Po takim,  grubymi nićmi szy-
tym wstępie, następna ikona lewicy 
- dyrektor Lembas zawnioskował 
do burmistrza o 0,5 mln zł na wy-
konanie dokumentacji projektowej 
pozwalającej na dokończenie rozbu-
dowy szpitala. Nikogo już nawet nie 
zaskoczyło, że tradycyjnie nie przed-
stawił żadnego uzasadnienia - skąd 
akurat taka kwota i co dokładnie 
ma zostać z niej sfinansowane. Pod-
czas dyskusji na sesji okazało się, że 
chyba nikt nie wie na co właściwie 
mają pójść te pieniądze. Nie wia-
domo było, czy ma to być koncepcja 
projektowa, czy aktualizacja starego 
projektu budowlanego, czy może 
opracowanie zupełnie nowego. Na-
wet radny Czapla, który chciałby 
zbić polityczny interes jako obrońca 
szpitala, nie orientował się, czy pro-
jekt ma dotyczyć tylko dokończenia 
rozbudowy nowej części, czy rów-
nież remontu istniejącego starego 
budynku.Więc pod koniec dyskusji 
forsował już rozwiązanie wymagają-
ce najmniejszego wysiłku intelektu-
alnego – przekonywał, aby teraz dać 
te pieniądze, a potem już  burmistrz 
z dyrektorem sobie zdecydują na co 
one pójdą.

Jako inżynier zawsze stoję na sta-
nowisku, że na tematy inwestycyjne 
należy rozmawiać mając przed sobą 
konkretne dokumenty – zwłaszcza 
opracowania projektowe. Udałem 
się zatem do urzędu miejskiego i 
poprosiłem o umożliwienie wglądu 
do istniejących dokumentacji. Wy-
dobyto je specjalnie dla mnie z jakiś 
archiwów, co dowodzi, że wszyscy 
już chyba dawno o nich zapomnieli. 
Po zapoznaniu się z wykonanymi w 
2004 r. - inwentaryzacją starej i no-
wej części szpitala oraz koncepcją 
programowo-przestrzenną mogę z 
pełną odpowiedzialnością stwier-
dzić, że to co napisał p. Czapla o 
12, a nawet 15 mln zł, które mia-
łyby uratować szpital, to po prostu 
manipulacje człowieka kompletnie 
niezorientowanego w temacie. Po-
twierdzają się zatem podejrzenia, że 

p. Czapla traktuje szpital zupełnie 
instrumentalnie, jedynie jako oka-
zyjne źródło wyborczego poparcia.

Po pierwsze, według koncepcji 
programowo-przestrzennej zleconej 
i przyjętej przez gminę Nowogard w 
2004 r. – szpital wymaga komplek-
sowej modernizacji. Niezbędne jest 
nie tylko dokończenie budowy no-
wej części, ale również przebudo-
wa i rozbudowa starej części. Tylko 
jako zmodernizowana funkcjonalna 
całość szpital mógł spełniać wyma-
gania Ministerstwa Zdrowia, SA-
NEPID i BHP. Zatem mówienie o 
zlecaniu projektu jedynie na dokoń-
czenie rozbudowy jest kompletną 
bzdurą.

Po drugie, pracownia wyspecja-
lizowana w projektowaniu obiek-
tów medycznych przedstawiła już 
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Nasz tor
to perełka

W najbliższą niedzielę na nowogardzkim torze motocrossowym „Smoczak” 
znów zaryczą silniki motorów. Kibice obejrzą wyścigi II rundy Mistrzostw 
Polski. O problemach nowogardzkiego motocrossu, szansach na rozwój i 
niedzielnych zawodach rozmawiamy z Tadeuszem Hołubowskim.     

Rozmowa z Tadeuszem Hołu-
bowskim, prezesem K.M „Cisy”, 
organizatorem motocrossu w No-
wogardzie. 

Marcin Nieradka: Ile czasu zaj-
muje organizacja takiej imprezy?

Tadeusz Hołubowski: Potrzeba 
około cztery miesiące. Najdłużej trwa 
załatwianie formalności. Trzeba zała-
twić przyjazd karetek, obstawę policji, 
zgodę sanepidu, pracowników biura 
zawodów, zakwaterować i opłacić sę-
dziów. Musimy opracować regulamin 
zawodów, który zostaje zatwierdzony 
w Polskim Związku Motorowym. Im-
preza musi spełniać wymogi stawiane 
przez Unię Europejską. Wszystkie 
dokumenty musimy przesłać do klu-
bów w Polsce i za granicą. Niedzielne 
Mistrzostwa Polski będą otwarte. Swój 
przyjazd zapowiedzieli m.in. zawod-

nicy z Niemiec i Czech.
Ile kosztuje organizacja takiej 

imprezy?
- Sam klub „Cisy” nie ma żadnego 

budżetu. Natomiast na organizację 
niedzielnych Mistrzostw Polski gmina 
przyznała nam 30 tys. zł. By je otrzy-
mać musieliśmy startować w konkur-
sie, napisać strategię i plan wydatków. 
To przecież pieniądze znaczone. 
Wszystko musi być przeznaczone na 
sprawy organizacyjne. Po zawodach 
musimy rozliczyć się, co do złotówki.

Można usłyszeć, że na organizacji 
organizatorzy dużo zarabiają.

- Wiem, bo też to słyszałem. Ktoś 
rozpuścił taką plotkę. Wszyscy człon-
kowie klubu przy organizacji imprezy 
pracują społecznie. Jest na około 20 
osób. Tor przygotowujemy już od tygo-
dnia. Pracujemy tu od świtu do nocy. 
Każdy może przyjść i zobaczyć.

Władze gminy i klubu od lat 
obiecują organizację Mistrzostw 
Europy. Kibice też zapewne tęsknią 
za imprezą większej rangi.

- By zorganizować taką imprezę 
lub musi dysponować kwotą 100 -120 
tys. zł. Dziś o takiej możemy tylko 
pomarzyć. Od kilku lat staramy się 
o pozyskanie środków zewnętrznych. 
Niestety bez skutków. Jest jeszcze 
jeden problem. Mistrzostwa Euro-
py przyznawane są w listopadzie. 
Wyniki dotacji zewnętrznych ogła-
szane są natomiast w kwietniu. Jeśli 
Międzynarodowa Federacja przyzna 

nam imprezę, a nie otrzymamy dofi-
nansowania będziemy musieli z niej 
zrezygnować i zapłacić ogromną karę. 
O wsparcie prosimy także wojewodę 
i marszałka województwa. Odzewu 
jednak nie ma. 

Mówiło się także o budowie szatni 
i sanitariatu. 

- Jak do tej pory na zapowiedziach 
się kończy. Bez takiego zaplecza na 
organizację międzynarodowej impre-
zy szanse są nikłe. Proszę przyjechać 
tu w sobotę, niedzielę. Na tym torze 
jeździ czasem po 40 zawodników. 
Chciałoby się zrzeszyć ich w klubie, 
stworzyć zwartą grupę. Dziś klub 
nie może zaoferować im niczego. Nie 
mamy nawet pracownika zatrudnio-
nego na pół etatu. Ten tor na prawdę 
mógłby stać się wizytówką miasta. 
Kiedyś sprowadziłem tu nawet kolarzy 
Czesława Langa i Czesława Polewia-
ka. Gdyby były szatnie mogłyby się 
tu odbywać także światowej rangi 
imprezy w kolarstwie przełajowym. 
Zainteresowani byli kolarze i władze. 
Na tym się jednak skończyło. 

Może warto poszukać dużych 
prywatnych sponsorów? 

- O dużego sponsora staramy się od 
lat. Rozmawiałem z przedstawiciela-
mi wielkich banków, czy koncernów 
paliwowych. Byli nawet zaintereso-
wani. Do jednego momentu. Chcieli 
inwestować, gdy myśleli, że impreza 
będzie w Szczecinie. Gdy przedstawi-
ciele dużych koncernów słyszą nawę 
Nowogard, to delikatnie się wycofują. 
Przy organizacji tej imprezy spotkał 
mnie jeden bardzo przyjemny fakt. 
Pracownicy nowogardzkiego banku 

PEKAO sami zrobili zbiórkę i prze-
znaczyli na nasz motocross pokaźna 
kwotę pieniędzy. Dziękuję im za to 
serdecznie. My na prawdę za sponso-
rami „biegamy” od kilku lat. 

Nie żal panu, że na piłkę nożną, 
czy wiejskie spartakiady gmina wy-
daje ogrom pieniędzy. Przy takim 
dofinansowaniu pod względem 
promocyjnym położylibyście inne 
organizacje na łopatki. 

- Nie zazdroszczę klubom piłkar-
skim takich środków, ale proporcje 
powinny być trochę inne. Wiem, że 
oni szkolą młodzież masowo, rozumie 
ich problemy. Jak już wspominałem na 
naszym torze też w weekendy trenuje 
masa młodych. Zamiast po lesie czy 
polach qadami i motorami jeżdżą 
po naszym torze. Dobrze byłoby by 
jakiś instruktor prowadził, choć pod-
stawowe szkolenie dla tych dzieci i 
młodzieży. Nie stać nas jednak na to. 
Tragedia będzie, gdy ktoś zrobi sobie 
krzywdę. 

W niedzielnych zawodach weź-
mie udział trójka zawodników z 
Nowogardu. Jakie mają szanse by 
stanąć na podium?

- By zacząć osiągać wyniki w mo-
tocrossie trzeba jeździć około 10 lat. 
U nas najdłużej, bo trzy lata ściga się 
Michał Kozera. Przed jego startem 
można spodziewać się niespodzianki.  
Pokazały to ostatnie ME w Olszynie. 
Gdyby nie awaria motoru Michał 
zająłby tam bardzo dobre miejsce. 
Na Żanecie Zacharewicz i Piotrku 
Klewiczu nie wywierajmy presji, tylko 
kibicujmy. Niech jeżdżą i się uczą. 

rozmawiał marcin Nieradka 

Motocross

Za wysokie progi
2-3 maja tor motocrossowy w 

Olsztynie był areną zmagań najlep-
szych motocrosistów europy klasy 
65 cm3, 85 cm3 i 125 Junior. Wśród 
68 zawodników z 27 państw europej-
skich swoją reprezentację wystawiła 
również Polska. Wśród 9 Polskich 
motocrossowców znalazł się również 
zawodnik nowogardzkiego klubu 
Michał Kozera. Ranga zawodów zu-
pełnie inna niż Mistrzostwa Polski, 
pod względem organizacyjnym oraz 
poziomu, umiejętności zawodników 
i sprzętowym. Po pierwszym tre-
ningu klasyfikacyjnym Michałowi 
brakowało 3 sekund by znaleźć się w 
grupie czterdziestu zawodników na 
maszynie startowej. Drugi sobotni 
trening klasyfikacyjny nie przyniósł 
wielu zmian, wszyscy Polacy poza 
czterdziestką. Trening czasowy póź-
nym popołudniem nie dawał wiele 
nadziei wejścia do grona 40 najlep-

szych zawodników Europy. Wygrywa 
Włoch przed Szwedem z czasem o nie 
całe 2 sekundy gorszym niż zwycięzca 
klasy 125 Junior. Motory o połowę 
mniejsze, lecz jeżdżący o klasę lepsi. 
W efekcie Michał uplasował się na 
45 pozycji, było to najlepsze miejsce, 
które udało się wywalczyć Polakom. 
Nawet Mistrzowi Polski Szymonowi 
Motylewskiemu zajmując 48 pozycję 
nie udało się dostać na maszynę star-
tową. Niedzielne zawody bez udziału 
Polaków. W pierwszym biegu wygrał 
Szwed przed Włochem, w drugim 
wygrywa Holender przed Włochem, 
a trzeci był również Holender. 28 
zawodników z sobotnich klasyfikacji 
oglądało zawody jako kibice. 

W niedzielę 10 maja II runda Mi-
strzostw Polski na smoczaku, gdzie 
wystąpi 3 Naszych zawodników. 
Życzymy powodzenia.

EK
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. zł. 
Tel. 091 39 �5 08�.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m 
kw na działce 7 arowej, ul. Żeromskiego 
w Nowogardzie lub zamienię z dopłatą 
na 1/ 2 domku z ogródkiem lub mały 
dom (Nowogard lub bliska okolica). Tel. 
609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na ul. 
Wyszyńskiego, 38 m kw, IV piętro. Tel. 
091 39 25 664.

• Sprzedam działki budowlane 11,5 aro-
we, media w działkach, Kościuszki. 
602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 6000 
m kw. Tel. 662 120 052.

• Lokal do wynajęcia w pasażu handlo-
wym przy pl. Wolności (pod Biedronką). 
Ceny nie takie jak myślisz. Tel. 601 47 
29 47.

• Sprzedam 3 działki 1200 m kw uzbrojo-
ne, z warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie. Tel. 602 52 16 71.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 57,8 
m kw, bardzo dobra lokalizacja, słonecz-
ne, I piętro, balkon. Tel. 510 811 067.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

• Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 ��6 ��1.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 80 m 
kw przy ul. Zamkowej, częściowo umeb-
lowane, cena 225 tys., z możliwością 
kupna garażu. Tel. 880 34 17 34.

• Kupię garaż w centrum. Tel. 697 30 69 
69.

• Jenikowo – dom 180 m kw, dwa duże 
budynki gospodarcze, działka 77 arów, 
255 000 zł. Tel. 501 307 666.

• Sąpolnica – 6 km od Nowogardu działka 
2300 m kw pod budowę lub działalność, 
55 000. Tel. 725 899 426.

• Działki rolne na obrzeżach Nowogardu 
1,50 ha, 2,55 ha i 7 ha, możliwość zabu-
dowy lub podziału na mniejsze, cena od 
9 do 15 zł/ m kw. Tel. 502 103 432.

• Nowogard – Dobra – dom na wsi, 100 m 
kw z dużą działką. Wskazany remont, ok. 
100.000 zł. Tel. 783 53 46 77.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
osiedlu Bema, 41,7 m kw, podwyższony 
standard, wspólnota mieszkaniowa. Tel. 
888 354 289.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, I piętro, 
umeblowana, plastikowe okna, pane-
le na podłodze w pokoju, do remontu 
za kwotę 75 tys. do negocjacji. Tel.512 
285 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
Tel. 508 309 980.

• Wynajmę lokal na działalność gospodar-
czą, pow. 70 m kw. Tel. 606 703 451.

• Zamienię budynek gospodarczy drew-
niany szeroki wjazd, nadający się na 
garaż, położony przy ul. Boh. Warsza-
wy w sąsiedztwie MOTOZBYTU na ga-
raż lub teren pod budowę garażu na 
osiedlu Gryfitów w pobliżu ulicy Raci-
bora. Wiadomość tel. 091 39 22 329 lub 
697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położony na 
I piętrze w budynku przy ul. 700 Lecia 
13 m. 4, składający się z 3 pokoi, kuchni, 
spiżarni, łazienki, holu + dwa garaże sa-
mochodowe w podwórzu posesji. Cena 
łączna 220 tys. zł. Wiadomość tel. 091 39 
20 353 lub 697 516 145.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 660 010 540.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,7 
m kw. Tel. 603 621 686.

• Sprzedam kawalerkę na os. Bema, po 
kapitalnym remoncie, umeblowana, 
bezczynszowa. Tel. 788 986 139 lub 
788 557 042.

• Wydzierżawię pomieszczenie magazy-
nowe 30 i 100 m kw. Tel. 694 484 485.

• Wydzierżawię ekskluzywne pomiesz-
czenie pod usługi lub biura. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, 58 m 
kw, 193 tys. zł. Tel. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 83 m 
kw z możliwością wynajęcia garażu, na 
os. Bema. Cena 250 tys. zł – do negocja-
cji. Tel. 696 541 015.

• Działka budowlana 1800 m kw, cena 20 
zł za m kw, Dębice. Tel. 604 189 118.

• Kupię lub wynajmę mieszkanie 2 
lub 3 pokojowe w Nowogardzie. Tel. 
608 163 696.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 694 440 207.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 723 930 348.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. 
Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 60 
m kw. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 3 pok., 66 m kw. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 26 998 lub 501 
77 50 25.

• Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia, 
po remoncie, ul. Radosława. Tel. 091 39 
23 701, 600 47 37 37.

• Sprzedam pół domu lub zamienię na 
dom do remontu. Tel. 091 39 20 866.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w 
Szczecinie na kawalerkę w Nowogardzie. 
Tel. 506 371 296, 091 39 22 207.

• Działkę zagrodową 4300 m kw, 16 zł/ m 
kw, 5 km od Nowogardu. 603 895 622.

• Sprzedam połowę domu z działką, 
Nowogard, cena do uzgodnienia. Tel. 
696 444 105.

• Sprzedam mieszkanie na wsi, pilnie, 2 
pokojowe, 42 m kw. Tel. 667 320 050.

• Do wynajęcia mieszkania 1 i 2 po-
kojowe w centrum Nowogardu. Tel. 
508 211 480.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na 
osiedlu Bema o pow. 57 m kw, na par-
terze, wspólnota mieszkaniowa, niski 
czynsz. Tel. 888 354 287.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam koła „13” na oponach letnich 
165/70. Tel. 696 116 744.

•	 Sprzedam samochód ciężarowy STAR 
– 200, dwa małe samochody ciężarowe 
MULTIKAR, wszystkie samowyładowcze 
w stanie technicznym sprawnym, aktu-
alnie na chodzie. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

•	 Sprzedam Ford Fiesta 1,1, 1993 r. Tel. 
692 831 280.

•	 Sprzedam Simson skuter, silnik po re-
moncie, nowy wał, cylinder, łożyska 
plus dużo części, cena 1500 zł. Tel. 
605 882 110.

•	 Sprzedam Ford Transit na 9 osób. Tel. 
662 125 370.

•	 Sprzedam Mitsubishi Carisma, 1,9 TD, 
1998 r., 238 000 km, 90 KM, centralny 
zamek, hak, klimatyzacja, poduszka 
powietrzna, radio + Cd, komputer po-
kładowy, wspomaganie kierownicy; do-
datkowo: opony zimowe na stalowych 
felgach, zapasowy kluczyk z pilotem. Tel. 
601 230 332.

•	 Sprzedam Ford Probe 2.0 16V + gaz, rok 
prod. 1994, stan dobry. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0691 374 013.

•	 Sprzedam Renault Laguna 1994, 1,8 + 
gaz, cena 7400 zł do uzgodnienia. Tel. 
609 307 351.

•	 Sprzedam Peugeot BOXER Max, 2,5D, rok 
prod. 1994. Cena do negocjacji. Tel. 091 
39 26 998, 502 509 384 po 13.00.

•	 Sprzedam alufelgi – komplet, orygi-
nalne, 5 ramienne z oponami Dunlop 
o szer. 205x55, sport do VW, Audi. Tel. 
609 307 327.

•	 Sprzedam oponę Continental 
sport 215x60, bieżnik 4,5 mm. Tel. 
609 307 327.

•	 Sprzedam Opel Kadett, sedan, 1,4 ben-
zyna, 1991 r., ważny przegląd i ubezpie-
czenie, cena 1200 zł do negocjacji. Tel. 
609 385 364.

•	 Sprzedam Peugeot, 1989 r., 1,8D, nowy 
przegląd i ubezpieczenie, stan dobry. 
Cena 1700 zł – do uzgodnienia. Tel. 
667 353 993.

•	 Sprzedam Suzuki Vitara. 608 69 70 92.

rOlNICTWO

•	 Sprzedam zboże: owies, jęczmień, psze-
nicę. Tel. 511 932 684.

•	 Kupię ciągnik C-360. Tel. 696 541 015.

•	 Sprzedam 3 jałówki zdolne do zacielenia 
+ krowę. Tel. 60 50 925 17.

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 620, 
693 627 620.

•	 Sprzedam króliki młode do chowu. Tel. 
603 353 789.

•	 Sprzedam grykę. Tel. 091 39 22 884.

•	 Sprzedam ziemniaki sadzeniaki jadalne. 
091 39 25 812.

USŁUGI

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 �� �83, 0�84 �9 
�� �0.

•	 Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 �5 969, 0695 518 581.

•	 DYWaNOPraNIe. 0604 3�3 143.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
3�3 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 3�3 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 3�3 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 �0� 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 503 60� 
0�9

•	 KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.pl.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 kompleksowe wykończenia wnętrz, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
szpachle dekoracyjne, glazura, hy-
draulika i elektryka, zabudowa pod-
daszy, kompletne łazienki, dociepla-
nie budynków, szybko i solidnie. Tel. 
609 605 6�1, 605 168 658.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 79 109, 
600 382 214.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•	 Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. 
Tel. 607 621 257.
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KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Pomagamy w sprawach:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

•	 rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, od-
grzybianie. Tel. 603 995 140.

•	 Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575.

•	 Usługi – roboty ziemne koparko – łado-
warką. Tel. 692 462 654.

•	 Usługi remontowe, docieplenie budyn-
ków, malowanie, szpachlowanie, regipsy, 
płytki, itp. Tel. 602 451 894, 662 514 785.

•	 Pogotowie komputerowe. Tel. 
695 041 ��8.

•	 Wizaż, manicure, tipsy, analiza kolory-
styczna. Tel. �91 330 638.

•	 Zakładanie i urządzanie ogrodów. 
513 690 314.

•	 Regipsy, docieplenia. 696 07 07 08.

•	 Tynki tradycyjne. 604 721 638.

•	 Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268.

•	 Usługi transportowe, przeprowadzki, 
wnoszenie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

•	 Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

•	 Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, szybko, tanio i solidnie. 
Tel. 69� 61� 803, �84 188 14�, 
603 6�1 �14.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 Dachy. 696 07 07 08.

•	 Usługi ogólnobudowlane. 604 721 638.

•	 Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pa-
nele, wymiana instalacji. Tel. 506 603 565, 
511 231 102.

•	 Montaż glazury i terakoty, szpachlowa-
nie, układanie klinkieru, schody, tarasy. 
Tel. 88 626 95 30.

•	 TIPSY – 60 ZŁ, makIJaŻ 30-40 ZŁ. Tel. 
69� 408 391.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �15 839.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 49� 390.

•	 Zlecę wykończenie budowy. Tel. 091 392 
51 20, 091 392 72  72.

•	 Usługi elektryczne i ogólnobudow-
lane, panele, regipsy, malowanie. Tel. 
606 490 456.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo do-
brych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
091 39 21 538, 605 856 538.

• Zatrudnię konsultanta Oriflame. Tel. 
693 8�6 36�.

• Przyjmę do pracy stolarza. Tel. 091 39 
21 828.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E na paszo-
wóz, praca w Łobzie. Informacje, tel. 
661 879 011.

• Zatrudnię rencistkę lub emerytkę do 
pralni. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię spawacza. (0) 51� 509 1�9.

• Zatrudnię murarza, tynkarza. 
608 817 214.

• Zatrudnię do dociepleń budynków, bez 
nałogów. Tel. 662 125 370.

• Przyjmę pracownika budowlanego. Tel. 
663 160 884, 607 083 845.

INNe

• Sprzedam Playstation II, 2 pady, 8 gier, 
mata do tańczenia. Cena 430 zł. Tel. 728 
466 914.

• PODGrZeWaCZ wody – bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 li-
trowy, do domku gdzie są � łazienki, 
prysznic, kuchnia – to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy Vail-
lant z Niemiec, cena 1000 zł, gwaran-
cja, montaż. Tel. 0691 686 ���.

• PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, ogrzewanie, cena 
900 zł oraz ogrzewanie i ciepła woda 
(dwufunkcyjne), cena 1�00 zł miesz-
kanie, domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 691 686 ���.

• elekTrYCZNe przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380V, małe gaba-
ryty, moc 18-�1 kw, z Niemiec, ekono-
miczne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena 150 zł. 
Tel. 0�90 540 5�0.

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, 
wiszący do mieszkania, domku, firmy 
Vaillant z Niemiec, mało używany, 
cena 480 zł na gwarancji. Tel. 0691 
686 ���.

• BOJler – podgrzewaczwody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem gazowym lub węglowym 
firmy Vaillant z Niemiec, typ VIH 1�0 
lub 150 litrowy np. domek, � łazienki, 
cena 850 zł. Tel. 0691 686 ���.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał. Tel. 
606 500 264.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Nowo otwarta Hurtownia Art. BHP, ul. 
Boh. Warszawy 1a (Targowisko Miejskie). 
Zapraszamy.

• Sprzedam nową  kosiarkę – ręczna, ka-
mizelka ortopedyczna R3, nowy telefon 
bezprzewodowy – cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 25 235.

• Sprzedam cegłę czerwoną rozbiórkową. 
Sąpolnica 10.

• Sprzedam wełnę mineralną grubość 5 
cm, ok. 200 m kw. Tel. 502 103 432.
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BURMISTRZ NOWOGARDU
ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony
na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego (piwnica pod Ratuszem)

położonego w Nowogardzie przy  Placu Wolności 1 
Przedmiotem najmu jest lokalu użytkowy o powierzchni 245,80 m2 (budy-

nek ratusza)  - KW nr 33278. 
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami 

osób trzecich ani hipotekami.
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za najem nieruchomości wy-

nosi  1200  zł.
Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których najemca prowadzić bę-

dzie  działalność gastronomiczną, handlową, kulturalną lub inną nie będącą uciąż-
liwą i nie kolidującą z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta jego adres  lub nazwę firmy i adres siedziby;
2. datę sporządzenia oferty;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w 

niniejszym  ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. koncepcję funkcjonowania i zagospodarowania przedmiotu przetargu wraz z 

niezbędną adaptacją lokalu dla potrzeb najemcy,
5. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu d za przedmiot najmu;
6. załączony dowód (kopia) wniesienia wadium.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne oraz cudzoziemcy, w ro-

zumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli złożą 
ofertę w określonym terminie i miejscu.

Najemcą lokalu zostanie osoba, która przedłoży najkorzystniejszą koncepcję 
wykorzystania i funkcjonowania przedmiotu najmu oraz zaoferuje miesięczny 
czynsz najmu nie mniejszy niż cena wywoławcza.

Do ustalonego czynszu najmu doliczony zostanie  podatek od towarów i 
usług  VAT w  wysokości ustalonej przepisami prawa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie ofert i uiszczenie na rzecz 
wynajmującego  w terminie do dnia 08.06.2009  r. do godz. 1400 wadium w wy-
sokości 1500   zł. w kasie Urzędu Miejskiego w  Nowogardzie  lub potwierdzo-
nej najpóźniej w tym dniu wpłaty na konto Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard  nr 
61124038841111000042092470.

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat 
czynszu. W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłaco-
ne najpóźniej w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

Lokal użytkowy można oglądać każdy wtorek i czwartek  w godzinach od 10 
do 14. Termin  należy uzgodnić z Wynajmującym przynajmniej na dzień przed 
jej przeprowadzeniem. 

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Najem lokalu użytko-
wego w Nowogardzie” wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w 
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1, najpóźniej do 
dnia 12.06.2009  do godz. 1400. 

Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówieniu warunków 
przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzyma-
nych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności złożonych ofert, przyję-
ciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które 
oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 
15.06.2009  r. o godz. 930 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
Plac Wolności 1.

Burmistrz Nowogardu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wy-
brania którejkolwiek z ofert.  

Zawarcie umowy najmu musi nastąpić przez wygrywającego przetarg w ter-
minie 1 miesiąca od dnia zamknięcia przetargu. Integralną częścią umowy jest 
koncepcję funkcjonowania i zagospodarowania przedmiotu przetargu wraz z nie-
zbędną   adaptacją lokalu dla potrzeb najemcy.

W przypadku uchylenia się od podpisania  umowy organizator przetargu  może 
odstąpić od  jej zawarcia a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Waloryzacja czynszu odbywać się będzie raz w roku o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez 
prezesa GUS .Pozostałe opłaty podlegają waloryzacji zgodnie z rzeczywistymi 
kosztami ponoszonymi przez wynajmującego

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Zarządzie Bu-
dynków Komunalnych w Nowogardzie, ul. 700 Lecia 14 lub telefonicznie /091/  
39 26265.

 Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Firma zatrudni 
pracowników na stanowisko 
KELNER – BARMAN 

Mile widziane wykształcenie 
gastronomiczne

Tel. 091 39 26 925

USŁUGI 
TraNSPOrTOWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

reklamareklama

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Gołębie latają wysoko…
„Dziennik Nowogardzki” powraca 

do przybliżania Państwu wszyst-
kiego co wiąże się z działalnością 
i problemami Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych W 
piatkowych wydaniachPiątek będą 
ukazywać się wyniki rywalizacji o 
Puchar Ziemi Nowogardzkiej w lo-
tach gołębi starych i młodych, oraz 
artykuły tematyczne. W konkursie 
uczestniczą hodowcy trzech sekcji 
– dwóch z Nowogardu (Nowogard 
I i II) i jednej z Wierzbięcina, razem  
50 hodowców. Loty organizowane są 
przez Polski Związek Hodowców Go-
łębi Pocztowych.  Jest to już czwarta 
edycja konkursu w którym główną 
nagrodę – puchar za zajęcie pierw-
szego miejsca - ufunduje Burmistrz 
naszego miasta.

W tym roku pierwszy lot odbył się 
z miejscowości ORANIENBURG 
– 170 km.

Po pierwszym locie klasyfikacja 
przedstawia się nastepująco:

1. Mularczyk J. S
2. Skubała Jan i Władysław
3. Żetecki Marek
4. Solarski Daniel
5. Golema Czesław
6. Michalski Zbigniew
7. Saja Jerzy i Mieczysław
8. Sosnowski J./ E
9. Piasecki Eugeniusz
10. Orzechowski Wacław

W następnych artykułach zdając 
sobie sprawę z małej popularności 
tego sportu i z tego, że nie wszyscy 
czytelnicy orientują się na czym 
polega rywalizacja w lotach gołębi 
pocztowych, będę chciał przybliżyć 
pokrótce historię PZHGP, zasad lo-
towania , hodowli itp.

DT 
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r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 165

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Videofilmowanie, 
zdjęcia cyfrowe 
na różne okazje, 
profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIś

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

Zatrudnię 
murarzy, 
spawacza. 

Tel. 694 440 205

HURTOWNIA 
OGRODNICZA „GWARANT”

ul. Wojska Polskiego 54

ZAPRASZA 
NA KIERMASZ

w dniu 23 maja 2009-05-06 
Napoje i grill gwarantowane

BIURO 
RACHUNKOWE 

„BILANS”
mgr Lidia Konopińska

Oferuje usługi:
- prowadzenie ksiąg handlowych
- prowadzenie ksiąg przych. i rozch.
- prowadzenie ewidencji ryczałto-

wej
- ewid. i rozl. podatku VAT
- sporządz. deklaracji podatkowych 

i ZUS
Tel. 604 552 032

mail: bilans@smj.pl
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

11.05.br. godz. 16.00

PH „HL” poszukuje osób chętnych  
do pracy na stacji paliw  

w Nowogardzie w charakterze:

SPRZEDAWCY
Szukamy osób, które:
• lubią pracę w handlu, 
• starają się zrozumieć potrzeby klienta,
• są energiczne, kreatywne, komunikatywne i zaangażowane w 

pracę,
 • posiadają wykształcenie min. średnie i doświadczenie w han-

dlu oraz obsługują komputer.

Firma gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę.
CV + list motywacyjny ze zdjęciem prosimy o przesłanie  pocztą:

PH „HL”, ul. Cukrowa 28, 71-004 Szczecin
lub e-mail:hl@phhl.pl

POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
•	 wysoka JAKOŚĆ betonu
•	 KONKURENCYJNA cena
•	 indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
•	 profesjonalne DORADZTWO
•	 nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
•	 TRANSPORT na miejsce wbudowania
•	 dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308 

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

ul. Boh. Warszawy 64a 
Nowogard 

kom. 60� 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  17

Wesoła rocznica
Historia pokrętna, nie zawsze prawdziwa,
I chyba z tej prostej przyczyny,
Nowogard obchodził podwójne urodziny:
Była feta, kwiaty, była mowa trawa,
I tradycyjnie przy piwsku wesoła zabawa.

Dla ciebie: żłobie...
Dla ciebie żłobie, głupszy niż barany,
My się codziennie od lat wypruwamy,
W zakładzie pracy/w domu/na roli i w szkole,
Żebyś miał, żłobie, do popisu pole.
Żebyś dwa piwka mógł wziąć w rączki obie -
Dla ciebie, żłobie...
Dla ciebie, żłobie, wstajemy o świcie,
I poszerzamy nasz świat, nasze życie,
I ciebie mając cały czas na karku,
Klomb jeszcze zakładamy, albo lampy w parku,
Żebyś po nocach miał co potłuc sobie -
Dla ciebie, żłobie...
Dla ciebie, żłobie, pomimo żeś łobuz,
My kupujemy Berlieta autobus,
Żebyś mógł wyciąć oparcie z fotela,
Na ekstra skoki, których pragnie Fela,
Albo tak tylko, bo ci się podobie - 
Dla ciebie, żłobie...
Dla ciebie, żłobie, uciążliwa zmoro,
Utrzymujemy Domów Dziecka sporo,
Żebyś mógł dalej wieść swe życie gładkie,
Jeśli tatusiem zostaniesz przypadkiem,
Co straszną przykrość sprawia twej osobie -
Dla ciebie, żłobie...
Dla ciebie, żłobie, o czółku niziutkim,
Z telefonami zakładamy budki,
Żebyś, gdy mortus cię przyciśnie, bracie,
Miał tę rezerwę skromną w automacie.
Tak często drobne są potrzebne tobie -
Dla ciebie, żłobie...
Dla ciebie, żłobie, męczymy się wszyscy,
Musimy tworzyć, żebyś miał co niszczyć.
Gdyby nas wszystkich nie było, mój złoty,
Sam byś się musiał zabrać do roboty.
Innych wtedy miałbyś na wątrobie -
Zrozum to, żłobie!

Grypa...
Cuda sprawiła świńska grypa,
Która po kraju się kręci:
Zdeklarowani lenie
Są  g o r ą c z k o w o  zajęci... 

Rozwiązanie krzyżówki nr 15 – SIEDEMSET LAT 
NOWOGARDU nadesłali: Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Pelagia Feliksiak, Nikola 
Grenda, Natalia Chruściel, Władysław Kubisz, Bogumiła 
Czupryńska, Szczepan Falaciński, Stanisława Pokorska, 
Andrzej Leszczyński, Bogumiał Urtnowska (Kulice), 
Krystyna Zawadzka, Franciszek Palenica, Andrzej 
Czarnowski, Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Maria Gor-
tat (Czermnica), Teresa Młynarska (Słajsino), Urszula 
Skowron, Jerzy Siedlecki.

Prenumeratę „DN” na czerwiec wylosowali:
- Krystyna Zawidzka z Nowogardu,
- Bogumiła Urtnowska z Kulic,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu.

Gratulujemy! 

Rozwiązanie krzyżówki nr 16 – SIEDEMSET LAT 
GRODU nadesłali:  Adam Stefański, Andrzej Leszczyń-
ski, Bogumiła Urtnowska (Kulice), Władysław Kubisz, 
Stanisława Pokorska, Józef Dobrowolski (Dąbrowa), 
Andrzej Czarnowski (Osowo), Krystyna Zawidzka, 
Sylwia Rybus, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Franciszek Palenica.

Prenumeratę „DN” na czerwiec wylosowali:
- Barbara Bartosik,
- Sylwia Rybus,
- Władysław Kubisz.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 
Nowogard, Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współpracują: Stanisław 
Marek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rOmaN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 060� 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-�1-88� lub 091 46-98-315

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 39�0�8�, 091 39 �� ��� 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

NOWOGARD 27.04.2009.

OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD

1.Robotnik ogólnobudowlany 

2. Informatyk 1/8 etatu.

3.Dekarz

4.Ślusarz 

5.Spawacz

6.Nauczyciel matematyki

7.Pracownik produkcji    

8.Kierowca ciągnika rolniczego

9.Kucharz

10.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

mechanicznych.         

11.Nauczyciel informatyki  

12.Nauczyciel języka angielskiego

OFerTY PraCY Z reJONU

1.Robotnik w przemyśle spożywczym 

- Niemcy

2.Sprzedawca paliw-Dobra

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.�5(FP), 8.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), �.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.�0(L1), 15.�5(L1), 
16.35(L1P), 18.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 50�0�6999, 09139�69�5, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWóZ OSóB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Dokąd płynie Olimpia?
Czy Olimpia Nowogard dalej 

płynie ku awansowi do A-klasy? Czy 
jest tylko „Tytaniciem”, który tonie, 
a orkiestra jeszcze gra.

Kilka dni temu do dymisji podał się 
wiceprezes, założyciel klubu Roman 
Golema. W ślad za nim poszedł jego 
syn Gracjan, który wczoraj zrezyg-
nował z prowadzenia najmłodszego 
zespołu „Orlików”. Obaj przez rok 
pracowali społecznie dla klubu. 
Remont budynku na stadionie w 
Wierzbięcinie to w większości ich 
dzieło. Obaj panowie nie wyobrażają 
sobie dalszej współpracy z trenerem 
i wiceprezesem (obie funkcje pełni 
jednocześnie) Pawłem Kaczmar-
kiem. 

- Od dłuższego czasu nie mogę 
wpłynąć na zarządzanie klubem, 
który zmierza w złym kierunku. Tre-
ner i wiceprezes Kaczmarek zamknął 
wszystkich pod pokładem – łącznie z 
panią prezes Mirosławą Wnuczyńską 
– i sam staruje okrętem. Różnią nas 
koncepcje wydatkowania funduszy i 
dalszego prowadzenia remontu – uwa-
ża Roman Golema.

Czara goryczy między obiema 
stronami przelała się po przegranym 
przez Olimpie wyjazdowym meczu z 
Pomorzaninem Przybiernów 4:3. 

- Od kilku miesięcy podkreślałem, 
że drużyna nie jest przygotowana 
do sezonu. Pracy na treningach było 
mało, zawodnicy lekceważyli zajęcia. 
Proszę zobaczyć jak rok temu wyglą-

dała kadra zespołu, a ja wygląda dziś 
– mówi starszy Golema.

Porażka z Przybiernowem awans 
Olimpii stawia pod dużym znakiem 
zapytania. Choć drużyna formalnie 
lideruje tabeli to rozegrała o jeden 
mecz mniej niż Kasta Majowe (je-
den z faworytów). Ostatni mecz ze 
Zrywem Kretlewo Olimpia wygrała 
walkowerem. Goście spod Golczewa 
nie pojawili się na meczu, bo woleli 
startować w zawodach strażackich.

- Staraliśmy się o przełożenie meczu. 
Wysłaliśmy nawet pismo do ZZPN-
u. Zgody na przełożenie nie wyraził 
natomiast pan Kaczmarek – mówi 
prezes Zrywu.

Kilka dni temu oficjalną stroną 
internetową przestał być portal pod 
adresem www.olimpiand.pl. Władze 
klubu stworzyły nowy, konukurencyj-
ny serwis – olimpia.nowogard.pl .

- Z tego, co się orientuję, to stroną 
zarządza prywatny administrator. 
Roczny koszt takiego przedsięwzięcia 
to około 3 tys. zł. Na dresy dla mojej 
drużyny „orlików” nikt nie chciał na-
tomiast przeznaczyć pieniędzy – mówi 
Gracjan Golema.

Trudno o oficjalne stanowisko 
zarządu klubu. Liczymy, że po prze-
myśleniach zostanie ono skierowane 
do redakcji. We wtorkowym wydaniu 
„Dziennika” do wydarzeń w nowym 
klubie ustosunkuje się osobiście w 
komentarzu. 

Marcin Nieradka 

Do Łobza po punkty
W sobotę 9 maja, Pomorzanina 

czeka kolejny mecz - tym razem ze-
spół jedzie do  Łobza zmierzyć się ze 
Światowidem który zajmuje 13 loka-
tę w tabeli z dorobkiem 21 pkt. Spot-
kanie odbędzie się na tamtejszym 
stadionie XX-lecia. o godz. 16.00.

Dla naszego zespołu liczą się każ-
de zdobyte punkty potrzebne do 
awansu.

Światowid także liczy na punkty, 
aby…obronić się przed degradacją! 

Karolina Kubicka

Turniej WKS
W turnieju udział wzięło dziesięc 

drużyn które zostały podzielone na 
dwie grupy.Z pierwszej grupy wy-
szły dwa zespoły :WKS Wierzbięcin 
i WKS Nowogard,z grupy drugiej 
natomiast WKS Osowo i Oldboje 
Budowlani Nowogard.Po spotka-
niach półfinałowych  do decydują-
cego starci podeszły na przeciw sie-
bie Oldboje Budowlami Nowogard 
i WKS Osowo.W tym  spotkaniu 
swoja wyższośc pokazali zawodni-
cy z Oldbojs wygrywając 1:0. Eki-
pa miała zaszczyt odebrać puchar 
ufundowany przez Zachodniopo-
morskiego Kuratora Oświaty Artura 
Gałęskiego z rąk pani poseł Magda-
leny Kochan.

W meczu o  trzecie miejsce WKS 
Wierzbięcin pokonał WKS Nowo-
gard.

Królem strzelców był Leszek Ser-
dyński z WKS Osowo, który zdobył  
w całym turnieju 8 bramek.

Nagroda specjalna - dla najstar-
szego zawodnika powędrowała do 
Janusza Rzechuły z Bosmana Nowo-
gard 

Końcowa klasyfikacja:
1. Oldboje Budowlani Nowogard,
2. WKS Osowo,
3. WKS Wierzbięcin,
4. WKS Nowogard,
5. WKS Wyszomierz,
6. WKS Botno,
7. Bosman Nowogard,
8. LZS Wojcieszyn,
9. WKS Żabowo,
10. WKS Denver Miętno

Karolina Kubicka
Foto Ag

Bilard w Pasadenie

Mistrzostwa Nowogardu
Dnia 1-go maja w pubie 

„PASADENA”, odbyły się 
Mistrzostwa Nowogardu 
w bilard. Do Mistrzostw 
przystąpiło ośmiu najlep-
szych zawodników z No-
wogardu. Zawodnicy grali 
systemem „każdy z każ-
dym” do dwóch wygra-
nych. Po wielogodzinnych 
zmaganiach mistrzem 
Nowogardu został Marcin Janowicki, wicemistrzem Czesław Olbrych, a trzecie 
miejsce zajął Mateusz Daćkowski. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane 
przez właściciela „PASADENY”.

Ponadto zapraszamy wszystkich chętnych na ligę bilarda, która odbywać 
się będzie w każdy czwartek od godziny 17:00. Liga rozpoczyna się od 14-go 
maja.

Anna Protas
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

11 maja 2009 r. godz. 16.30

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 �58 006, 091 38 51 396

ZakŁaD 
OGólNOBUDOWlaNY

DOmY GaraŻe WIaTY...
r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 165



GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
12 maja 2009 r.        
Nr 35 (1772) 
nakład 2500
Rok XVII  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

Czytaj s. 4 i 5

reklama reklama

reklama

O wizycie pani mini-
ster w piątkowym wy-
daniu DN.
foto. Marcin Nieradka

Z wizytą Nowogardzie

Minister Edukacji Narodowej 

Małgorzata Hall

Zatrudnię 
osobę do prac  

przydomowych
Obowiązki:
- zajmowanie się końmi,
- pielęgnacja ogrodu,
- zajmowanie się obejściem.
Wymagania:
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B,
- dobry stan zdrowia

tel. 091 579 29 18

Telefon
 091 392 16 16

Szczegóły na stronie 5

Targowisko 
zarzewiem 
konfliktu

Piotr Słomski
pozycja 1

lista 8
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Kronika policyjna Napad rabunkowy 

w kominiarkach
Goleniowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o 

napad rabunkowy w jednej z miejscowości w gminie Przybiernów. Sąd 
aresztował ich na 3 miesiące. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. 

Niebezpieczna 

wycieczka
Wczoraj goleniowscy policjanci interweniowali wobec 7 i 8-latki, które 

wybrały się same poboczem drogi ekspresowej na oddaloną ok. 5 km od 
miejsca zamieszkania przyrestauracyjną zjeżdżalnię. 

Do zdarzenia doszło  kilka dni 
temu w nowobudowanym domu na 
obrzeżach małej miejscowości. Właś-
ciciel domu sam pilnował w nocy do-
bytku. O północy trzech mężczyzn w 
kominiarkach wpadło do jego domu. 
Zaczęli bić go drewnianym kijem 
po głowie, plecach i rękach czym 
doprowadzili go do bezbronności. 
Wtedy ukradli z domu laptopa wraz 
z modemem internetowym i uciekli. 
Poszkodowany powiadomił Policję w 
Goleniowie.  Policjanci niezwłocznie 
podjęli czynności na miejscu zdarze-
nia, które pozwoliły ustalić numer 
rejestracyjny  samochodu, którym 
poruszali się sprawcy.  Od zgłosze-
nia do zatrzymania pierwszego ze 
sprawców minęło zaledwie 45 minut, 

a w ciągu 2,5 godziny wszyscy byli już 
w rękach Policji.

Odpowiedzialni za ten napad oka-
zali się Andrzej M. lat 19, Sebastian J. 
lat 23 i Tomasz D. lat 19  mieszkańcy 
sąsiedniej gminy. W mieszkaniu jed-
nego z nich odnaleziono skradzione 
rzeczy, które wróciły do właściciela. 
Mężczyźni osadzeni zostali w poli-
cyjnym areszcie. Do zarzucanego im 
rozboju przyznali się. Mimo młodego 
wieku każdy z nich miał już wcześniej 
do czynienia z prawem. Sąd postano-
wił o tymczasowym aresztowaniu ich 
na 3 miesiące.  

Rozbój zagrożony jest karą pozba-
wienia wolności do lat 12.

sierż. Lilla Bawelska

Dziewczynki, mieszkanki Golenio-
wa, nudząc się na swoim podwórku 
wpadły na pomysł pozjeżdżania ze 
ślizgawki. Wybrały sobie akurat tą, 
która stoi przy popularnej restau-
racji przy drodze krajowej nr 3 na 
trasie Szczecin – Świnoujście. Żeby 
tam dostać się dziewczynki musiały 
wyjść za miasto, dotrzeć do drogi 
ekspresowej i iść nią spory kawałek. 
Policję w Goleniowie zawiadomili 
przejeżdżający drogą kierowcy, za-
niepokojeni tym, że dzieci idą same 
w tak niebezpiecznym miejscu. Kie-
dy policjanci je spotkali, prawie już 
dotarły do celu. Były wystraszone 
całą sytuacją i płakały.  Wcale już 
nie chciały zjeżdżać ze ślizgawki, 
a do domu było daleko.  Policjanci 
odwieźli dziewczynki do domów i 
przekazali rodzicom. Rodzice byli 
zaskoczeni widząc swe pociechy w 
obecności policjantów, gdyż myśleli, 
że dzieci bawią się tak jak zazwyczaj 
na przyblokowym podwórku. Nigdy 
wcześniej żadna z dziewczynek nie 
oddalała się bez zgody rodziców na-
wet na sąsiednie podwórko.  

Tym razem skończyło się na płaczu 
wystraszonych dzieci, które idąc „na 
wycieczkę” nie zdawały sobie sprawy 

z mogących czyhać na nie niebezpie-
czeństw. Rodzice zostali zobowiązani 
do lepszej opieki nad córkami. 

Policja apeluje o zwiększenie nad-
zoru nad dziećmi, które przebywają 
poza domem. Wiosenna pogoda 
sprzyja zabawom dzieci na świeżym 
powietrzu. Warto zastanowić się , czy 
pociechy spędzają swój wolny czas 
w sposób bezpieczny. Rozmawiać 
z nimi o zagrożeniach i sprawdzać, 
czy naprawdę są tam, gdzie obiecały 
się bawić. 

sierż. Lilla Bawelska

Znaleziono 
klucze

Klucze zagubione podczas tłocz-
nych obchodów 700-lecia do odebra-
nia w redakcji.

4 maja godz. 19.20 Nowogard ul. 
Poniatowskiego 4

Pożar w piwnicy
5 maja godz. 10.20 Nowogard 

teren Ośrodka szkolno-wychow-
awczego

Zgłoszono kradzież pieniędzy w 
kwocie 300 zł.

6 maja godz. 6.00 Nowogard oś. 
Bema sklep mięsny

Zgłoszono wybicie szyby. Wartość 
strat wyniosła 150 zł.

6 maja godz. 8.40 Nowogard 
Biedronka

Trzy osoby nieletnie dokonały 
kradzieży. Wartość strat 10 zł.

6 maja godz. 10.40 Nowogard ul. 
Bankowa

Kier ując y  Merce des em nie 
posiadał dowodu rejestracyjnego 
oraz ubezpieczenia samochodu. Po-
jazd odholowano.

6 maja godz. 14.05 Nowogard ul. 
700 Lecia

Kolizja VW Golfa i Forda Galaxy.
6 maja godz. 14.30 Nowogard ul. 

Lipowa
Renault Scenic w trakcie manewru 

cofania uderzył w Toyotę Corolla.
6 maja godz. 15:40 Nowogard ul. 

Norwida
Kradzież kosiarki spalinowej o 

wartości 1400 zł.
6 maja godz. 17.45 Nowogard 

ORLEN
Kradzież z otwartego samochodu 

portfela z dokumentami, kartami 
płatniczymi oraz pieniędzmi w 
kwocie 80 zł. Portfel został odnalezi-
ony, jednak bez znajdującej się tam 
wcześniej gotówki.

7 maja godz. 14.15 Miętno
Kradzież 8 rolek wełny mineralnej. 

Wartość szkody wynosi 470 zł.
7 maja godz. 21.40 Droga nr 6 

rejon restauracji „15 południk”
Doszło do zderzenia 3 pojazdów. 

Mercedes najechał na tył samochodu 
Toyota, na skutek czego ten drugi 
uderzył w VW Wento.

7 maja Nowogard ul. Mickie-
wicza

Kradzież portfela w sklepie 
spożywczym z zawartością: kwo-
ta 900zł, dowód osobisty, karta 
bankowa.

7 maja godz. 23.45 Droga Masze-
wo-Dębice

Zatrzymany został Fiat Ducato, 
który spowodował kolizję i odjechał 
z miejsca zdarzenia. Kierowca nie 
posiadał prawa jazdy; otrzymał man-
dat w wysokości 1000 zł. 

8 maja godz. 12:40 Nowogard ul. 
700-lecia Biedronka

Kradzież perfum o wartości 14 zł. 
8 maja godz. 15:05 Nowogard ul. 

700-lecia Biedronka
Dokonano kradzieży sklepowej.
8 maja godz. 19:50 Sąpolonica
Kolizja drogowa Forda Mondeo. 

Przyczyną było wtargnięcie psa na 
jezdnię. 

9 maja godz. 12:20 Nowogard ul. 
Wiejska

Trzech mężczyzn spożywało piwo 
na placu zabaw. Zostali ukarani 
mandatem.

9 maja godz. 12:35 Nowogard 
oś. Bema

Kolizja drogowa Fiata Pandy i 
ciągnika marki URSUS. 

9 maja godz. 19:57 Droga Now-
ogard-Kulice

Przy rzece Sąpolnej ujawniono dwa 
wózki dziecięce – do odebrania na 
komisariacie. 

9 maja godz. 23:22 Droga Now-
ogard-Warnkowo

Mężczyzna wjechał samochodem 
do rowu i dachował.

10 maja godz. 08:15 Jenikowo
Włamanie do garażu. Skradziono 

4 opony samochodowe.
10 maja godz. 14:00 Nowogard 

ul. Młynarska
Kradzież z włamaniem do punktu 

skupu metali z poprzednim wybiciem 
szyby w pomieszczeniu biurowym.

10 maja godz. 14:35 Nowogard ul. 
Warszawska Biedronka

Dokonano kradzieży sklepowej. 
Sprawcę ukarano mandatem.

10 maja godz. 17:00 Nowogard tor 
motocrossowy

Zatrzymano osobę jadąca po-
jazdem mechanicznym typu koparka 
będącą w stanie po spożyciu alkoholu. 
We krwi wykryto 0,12 promila. 

Rower typu górskiego 
Cruzzero GTI kolor niebie-
ski do odbioru na komisari-
acie. 

W kinie „Orzeł” 

Marley i ja
 
Komedia romantyczna, USA 

2009, 
120 min 
12 zł 
od lat 15

15.05.2009 godz. 19.00
16.05.2009 godz. 19.00
17.05.2009 godz. 19.00
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reklama

„Świńska” grypa
ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Ogólne wskazania profilaktyczne
należy:
• unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami, 
• kiedy jest się chorym, zostać w domu i zacho-

wać dystans do osób zdrowych
• zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną 

podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę 
wyrzucić do kosza na śmieci

• myć często ręce
• unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków
• dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo 

płynów i zdrowo się odżywiać.
Informacje dla:
• dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania 

i wychowania
należy:
• obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trak-

cie pobytu w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, 
ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka.

• informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach gry-
popodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym

• zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach
• organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na 

świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego
• monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.

pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzy-
skania bieżących informacji

• rodziców
należy:
• obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w ra-

zie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego
• myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz poka-

zać dziecku jak należy to robić
• zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza
• zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas 

kasłania
• nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni
• zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa
• spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu
• dzieci i młodzieży
należy:
• myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund
• jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos 

rękawem w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi
• umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu
• unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą
• przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu

Uwaga – 

Pielgrzymka!
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana organizuje pielgrzymkę – trasą 

objazdową Licheń – Częstochowa – Oświęcim – Wadowice – Kalwaria Ze-
brzydowska – Kraków – Łagiewniki.

Koszt wyjazdu -  250 złotych, w tym opłaty za noclegi.
Wyjazd 28 maja o godz. 23.30, planowany powrót 31 maja.
Informacje dodatkowe pod nr. telefonu:
0 91 39 20 284, lub  komórkowy: 0 606 347 899
oraz w czwartki w świetlicy ZBK przy ul. 700-lecia 14 w godz. 16-18.

Barbara Gontarska

Odpust w parafii 
pw. MB Fatimskiej

 
Miesiąc maj obfituje w ważne wydarzenia w nowogardzkich parafiach. 

4 maja miała miejsce konsekracja świątyni pw. św. Rafała Kalinowskiego 
(fotorelacja jest dostępna na stronie www.rafalkalinowski.republika.pl). 10 
maja w parafii pw. Wniebowzięcia NMP odbyła się msza święta prymicyjna 
ks. Łukasza Wdowczyka, natomiast 13 maja o godz. 18.30 w parafii pw. MB 
Fatimskiej rozpocznie się suma odpustowa, której przewodniczyć będzie bp. 
Marian Błażej Kryszyłowicz. Podczas uroczystości 34 osoby przyjmą sakra-
ment bierzmowania. Proboszcz parafii MB Fatimskiej ks. Ireneusz Kamion-
ka, zaprasza do uczestnictwa w liturgii. Tegoroczny odpust ma szczególne 
znaczenie, gdyż rozpocznie on nowennę przed setną rocznicą objawień 
Matki Bożej w Fatimie.

Inf. ET

Maj w NDK
- 17.05.2009 r. (niedziela), w godz. 11.00 – 14.30 (Plac Wolności) No-

wogardzki Dom Kultury wspomaga technicznie organizatorów białej 
niedzieli.

- 26.05.2009 r. (wtorek), w Nowogardzkim Domu Kultury (sala widowi-
skowa) odbędzie się szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych. 

- 31.05.2009 r. (niedziela) Nowogardzki Dom Kultury zaprasza na Plac 
Szarych Szeregów gdzie odbędą się Wojewódzkie Obchody Święta Ludowego 
oraz Wojewódzkie Spotkania Zespołów Obrzędowych.
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Targowisko 
zarzewiem konfliktu?

Do redakcji wpłynęło pismo od radnego Tomasza Szafrana opisujące nie-
zadowolenie kupców handlujących na nowogardzkim targowisku.

Postanowiliśmy sprawie przyjrzeć się dokładniej – stąd powstał swoisty 
trójgłos przedstawiający problem. Prezentujemy zdanie radnego Szafrana, 
dociekanie Marcina Nieradki i wypowiedź dzierżawcy targowiska.

Redakcja.

Poruszając sprawę funkcjonowa-
nia targowiska miejskiego, nie za-
mierzałem ograniczać się do artyku-
łu prasowego, lecz zaproponowałem 
dyskusję nad dotychczasową działal-
nością  miejsca, w którym swoje in-
teresy prowadzą mieszkańcy Nowo-
gardu. Składając z wyprzedzeniem 
wniosek o dyskusję na posiedzenie 
komisji społecznej Rady Miejskiej 
byłem przekonany, że szczególnie 
radnym, reprezentantom mieszkań-
ców będzie zależało na zgłębieniu 
tematu, przeanalizowanie szeroko 
rozumianego interesu. I choć powi-
nienem być przygotowany na każdą 
ewentualność, to decyzja radnych 
klubu koalicyjnego uczestniczących 
w komisji wielce mnie zaskoczyła. 
Znając metody działania burmistrza 
Ziemby, nie powinno mnie to dzi-
wić, jednak odrzucenie na samym 
początku wniosku, bez jakiejkolwiek 
próby dyskusji, skłania do myślenia.

Początkowo jedynym uzasadnie-
niem niedopuszczenia do dyskusji o 
targowisku były słowa płynące z ust 
dumnego z siebie radnego Kubickie-
go: porządek musi być.

Było to bardzo żałosne, usłyszane 
od człowieka, który nie wydobył z 
siebie choćby słowa na sesji od po-
czątku kadencji. Zacząłem się zasta-
nawiać, co naprawdę obchodzi ludzi, 
którzy nie mając wiedzy na temat 
targowiska, nie wykazali żadnej 
woli zapoznania się z sytuacją. Po 
chwili stwierdzili, że jednak cze-
goś by się dowiedzieli, ale było już 
za późno, bo sami temat zamknęli. 
Zastanawiam się, gdzie jest granica 
bezmyślnego, ślepego, mechanicz-

nego podporządkowania się swoje-
mu guru. Postanowiłem więc konty-
nuować temat na łamach prasy.

Pierwszą kwestią jest umowa pod-
pisana między gminą a prowadzą-
cym targowisko. Zawarta została na 
czas nieokreślony i skonstruowana 
w sposób niekorzystny dla gminy. W 
świetle obowiązujących przepisów 
umowa taka nie miałaby dziś racji 
bytu, ponieważ zgodnie z zapisami 
ustawy o gospodarce nieruchomoś-
ciami nie można zawierać umów na 
dłużej niż 3 lata. Co prawda, Rada 
Miejska może upoważnić burmi-
strza do zawierania umów na okres 
dłuższy w uzasadnionych przypad-
kach, czyli na 10 lat. Na przykładzie 
budynku po byłym przedszkolu 
oddanym szczecińskiej fundacji, 
o którym pisałem poprzednio, wi-
dzimy, że takie działania przynoszą 
niekiedy opłakane efekty. Ponadto 
skandaliczna jest polityka gospo-
darczo-ekonomiczna naszej gmi-
ny. Prowadzący targowisko płaci 
do gminy 0,95 zł (słownie: dzie-
więćdziesiąt pięć groszy) za m² tar-
gowiska. Dzierżawcy mający tam 
swoje punkty muszą płacić prowa-
dzącemu stawki 14-16 zł za m². Po-
kazuje to czyj interes jest chroniony 
przez gminę.

Od 1997 roku prowadzący tar-
gowisko uiszczał opłatę na pozio-
mie 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt 
groszy) za m² targowiska. Kwota ta 
zmieniła się w ciągu 13 lat o 0,15 
groszy i wynosi obecnie 0,95 zł za 
każdy z 4000m² targowiska mie-
sięcznie. Należy zaznaczyć, że obec-
na stawka obowiązuje niezmiennie 
od 1998 roku, a to oznacza, że od 11 
lat nie uległa zmianie w ogóle.

Kupcy natomiast płacą prowa-
dzącemu targowisko za każdy 1m² 
dzierżawionej powierzchni od 14-
16 zł/m-c, chociaż zgodnie z narzu-
coną umową pokrywają wszelkie 
wydatki związane z ich interesem. 
Dodatkowo umowa pozwala na 
podwyższenie czynszu nawet do 20 
zł za 1m² poddzierżawianego placu 
pod punkt do handlowania. 

Analizując temat, można odnieść 

wrażenie, że sytuacja na targowisku 
zbliżona jest do tej, jaka panowała 
przez lata na plaży miejskiej, gdzie 
gmina również pokrywała koszty 
związane z eksploatacją wydzierża-
wianego terenu.

Na kąpielisko z budżetu gminy 
wydawane były pieniądze, a miesz-
kańcy nie mieli z tego nic. Z targowi-
skiem jest podobnie, gmina pozbyła 
się problemu, a mieszkańcy mający 
tam swoje interesy ponoszą jedynie 
wyższe opłaty i mają wiele utrud-
nień. Również  w tym przypadku 
gmina pokrywa koszty związane z 
eksploatacją, nie posiadając nawet 
informacji na temat sprawozdań fi-
nansowych targowiska.

Nasuwa się pytanie: po co potrzeb-
ny jest pośrednik pomiędzy gminą 
a prowadzącymi swoje punkty na 
targowisku dzierżawcami?

W wyniku przetargu prowadzą-
cy targowisko płaci miesięcznie do 
gminy 3800 zł +VAT (a więc 0,95 
groszy/m²). Poszczególni dzierżaw-
cy prowadzącemu targowisko za 
każdy metr kwadratowy użytkowa-
nego punktu płacą średnio 14 zł/m². 
Wydatki związane z prowadzeniem 
targowiska dotyczą zatrudnienia 
dwóch stróży, zarządcy, opłaty za 
prąd, wodę i kontener na śmieci. 
Razem około 4000 zł. Łatwo więc 
policzyć, ile pieniędzy zaoszczędzi-
liby ludzie mający swoje interesy 
na targowisku, gdyby czynsz płacili 
bezpośrednio do gminy.

Gdyby gmina wypowiedziała 
umowę z dotychczasowym pro-

wadzącym targowisko i sama wy-
dzierżawiała poszczególne punk-
ty stałe dzierżawcom, cena za m² 
mogłaby oscylować w granicach 6 
zł, a mimo to wpływy do budżetu 
gminy byłyby większe niż dotych-
czasowe (uwzględniając wszystkie 
wydatki, które ponosi prowadzący 
targowisko i wydatki ponoszone 
przez gminę).

Moglibyśmy powiedzieć wtedy, 
że wspieramy nowogardzkich „mi-
niprzedsiębiorców”, uwzględniając 
ważny interes społeczny.

 Decyzja o zmianach zarówno sta-
wek dzierżawy, jak również rozwią-
zaniu umowy z dotychczasowym 
prowadzącym targowisko, leży w 
gestii burmistrza Nowogardu. Mam 
nadzieję, że zaprzestanie on nara-
żać gminę na straty poprzez swo-
ją ignorancję i niegospodarność, 
równocześnie wskaże, gdzie w tym 
wszystkim zachowany jest interes 
społeczny.

Żeby pomóc burmistrzowi Ziem-
bie w podjęciu słusznej decyzji dzier-
żawcy maja zamiar na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej złożyć petycje 
o rozwiązanie umowy z dotychcza-
sowym zarządcą i zaproponowanie 
alternatywnego rozwiązania.

Mam nadzieję, że oprócz moje-
go klubu Platformy Obywatelskiej, 
wprowadzenie korzystniejszej kon-
cepcji funkcjonowania targowiska 
miejskiego poprą również pozostałe 
kluby Rady Miejskiej.

Radny
Tomasz Szafran

Kto handluje 

źle żyje?
Bunt na targowisku miejskim w Nowogardzie. Część kupców domaga 

się rozwiązania umowy z zarządcą.
Główna przyczyna jest typowa dla 

spraw tego typu. Handlowcy uważają, 
że stawki za dzierżawę gruntu pod 
stoiska są zbyt wysokie. Konflikt mię-
dzy kupcami a zarządcą targowiska 
trwa już od kilku tygodni. Zarządcą 
targowiska od 1997 r. jest Zbigniew 
Raźniewski. Dzierżawi on teren od 
gminy. 

W poprzednim tygodniu jeden 
z miejscowych radnych dostarczył 
pismo. Podobno w imieniu handlow-
ców, lecz przez nikogo nie podpisane. 
Postanowiliśmy, więc wybrać się na 
miejski targ, by ustalić, o co konkret-
nie chodzi. 

Jest piątkowe popołudnie. Na 

targu tłoku nie ma. Większość han-
dlowców rozmawia ze sobą. Jak się 
tu pracuje? – zagaduję pierwszego 
lepszego i pytam o konflikt z zarząd-
cą. – Mi całkiem nieźle. Nie będę się 
wypowiadał. Z zarządcą walczą inni. 
Niech pan pogada z tym panem, co 
sprzedaje ryby.

Szybko kieruję się w stronę rybne-
go. Sprzedawca nie chce jednak roz-
mawiać. Po dłuższej zachęcie mówi, 
że jest źle. Że stawki za dzierżawę są 
za duże. Że zarządca żeruje na nich 
od lat i w ogóle nie inwestuje w tar-
gowisko. – Starczy. Nic już nie mówię. 
Niech pan idzie dalej. 

Robię jak każe. Trafiam na sprze-
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dawcę zabawek i zadaję pytanie o 
stawki i kontakty z zarządcą. 

- Jak na razie nie jest źle. Za metr 
kwadratowy miesięcznie płacę 16 zł. 
Czy to dużo? Wiadomo, że każdy 
chciałby płacić jak najmniej. Tu 
wszystko zależy jednak od klien-
tów. Jak są i kupują, to każdy jest 
zadowolony – twierdzi Mirosław 
Rutkowski.

Ale zarządca nie inwestuje od lat 
– prowokuję go celowo. – A w co 
tu jeszcze można inwestować. To, co 
niektórzy mówią to nie do końca praw-
da. Jak ja bym chciał wyrazić swoje 
niezadowolenie to nie zasłaniałbym 
się niczym.

Przechodzę kilkanaście metrów 
dalej. Na stoisku z ciuchami siedzi 
młody mężczyzna. 

- Mnie tu się pracuje dobrze. Za 
osiem metrów kwadratowych płacę 
168 zł. Uważam, że to nie jest duża 
cena. Wśród sprzedawców są różne 
opinie – mówi Artur Kacprzak. 

Nie rezygnuję. Dalej szukam og-
niska zapalnego. Większość sprze-
dawców nie chce rozmawiać. Część 
twierdzi, że nie są właścicielami sto-
isk, a tylko ekspedientami. Na środku 
placyku zebrało się kilka pań. Na 
początku mówią niechętnie. Później 
się rozkręcają. 

- Za sześć metrów kwadratowych 
zarządcy płacę 117 zł miesięcznie. Do 
tego jeszcze raz na kwartał opłatę do 
gminy. Jednym jest dobrze, a drugim 
nie. Po co nam dzierżawca, który 
nic tu nie robi? Ciężko go tu spotkać. 
Chciałabym by rynkiem bezpośrednio 
zarządzała gmina – uważa Beata 
Gałka.

Do dyskusji włącza się Sirward No-
wak. Pochodzi z Armenii, a do Polski 
przyjechała kilkanaście lat temu. Ze 
swojego kraju uciekła w czasie wojny 
z Azerbejdżanem. Od dziesięciu lat 
czeka na mieszkanie socjalne. Bez 
efektów. – Dzierżawca jest raczej nie-
potrzebny. Czerpie z nas czysty zysk. 
Czy coś uda się osiągnąć? Kiedyś już 
walczyliśmy o niższe stawki. Niestety 
bez efektów – mówi. 

Na zarządcę narzeka też Małgorzata 
Urtnowska, która sprzedaje zabawki: 
- Dla zarządcy jesteśmy czystym źród-
łem dochodu. Nie zapewnia nam ni-
czego. Trudno jest nawet o zmoczenie 
kurzących się alejek. Do opłacenia ma 
przecież stróża i zimną wodę. Nawet 
za toaletę musimy płacić. 

Podobne zdanie ma Kazimiera 
Piórkowska. – Zarządca straszy, 
że poodcina nam prąd i wodę. W 
najgorszej sytuacji są właściciele 
sklepów murowanych. To oni walczą 
najbardziej. Mają duży metraż i płacą 
najwięcej. Najbardziej walczy pan 
Daniel Marciniak. Sprzedaje buty, 
tam za rogiem.

Przywódca jest więc zlokalizowany. 

Marciniak prowadzi duży, murowany 
sklep z butami, ale i innymi artykuła-
mi: - Raźniewski za metr kwadratowy 
płaci do gminy 95 gr. Natomiast od 
kupców bierze nawet po 20 zł za metr. 
Na targowisku od lat nie zrobił nicze-
go. Ostatnio dostał z gminy 10 tys. na 
remont elektryki, ale do tego kosztami 
obciążył nas. Ludzie nie chcą rozma-
wiać, bo się boją. Nie wiadomo, za co 
płacimy. Po co nam taki dzierżawca 
i zarządca. Przecież gmina mogłaby 
zarządzać bez niego.

Marciniak interweniował u bur-
mistrza Kazimierza Ziemby. Ma wąt-
pliwości co do umowy o dzierżawę 
zawartej przez gminę z Raźniewskim. 
Twierdzi, że nie powinna obowiązy-
wać ona dłużej niż trzy lata. Została 
jednak podpisana na 10 lat. Od para-
fowania gmina nie ogłosiła żadnego 
przetargu, dzierżawcy i zarządcy 
targu, przeprowadziła tylko jedną 
kontrolę. - Jak burmistrz zobaczył, 
że płacę około 1 tys. zł dzierżawy 
miesięcznie, to myślał, że to opłata 
roczna. Były rozmowy i obietnice. 
Efektów jednak nie ma. Nikt się nami 
nie interesuje.

Postanawiam wyjść z targowiska. 
Po drodze zaczepiam jeszcze dwie 
panie. Jedna narzeka na Raźniew-
skiego, a druga nie chce rozmawiać. 
Przed targowiskiem w oczy rzuca 
się stoisko ustawione przy torach. 
Podchodzę i pytam sprzedawczynię, 
czyj to teren.

- Dzierżawię od PKP za 300 zł Za 
metr wychodzi około 7 zł. Na rynku też 
mam trzy budy. Zawsze ceny mogłyby 
być niższe, ale nie narzekam. 16 zł. to 
jednak trochę za dużo – uważa Regina 
Puszcz. 

Co na to wszystko burmistrz Kazi-
mierz Ziemba?

- Sprawa będzie omawiana na 
następnym powiedzeniu Komisji Spo-
łecznej. Zapraszam prasę i zaintere-
sowanych. Kupcy są buntowani przez 
jednego radnego. Muszą się zastanowić 
czy warto wracać do socjalizmu i znów 
nacjonalizować targowisko. Skąd 
mają pewność czy gmina będzie nim 
dobrze zarządzać? Wtedy skorzystają 
właściciele największych stoisk. 

Marcin Nieradka

Jak to robią sąsiedzi?
W Goleniowie bezpośrednim za-

rządcą targowiska jest gmina. Kupcy 
chcący korzystać z jej straganów 
muszą uiszczać opłatę – 15,80 zł za 
jeden dzień. Na miejsce, w których 
stawia się budki, kioski organizo-
wane są przetargi. Wygrywa ten, kto 
zaproponuje najkorzystniejszą dla 
gminy stawkę. Za metr kwadratowy 
dzierżawy handlowiec musi zapłacić 
około 16 zł. Stawka jest, więc podob-
na do nowogardzkiej. 

man

Rozmowa ze Zbigniewem Raźniewskim, 
zarządcą targowiska w Nowogardzie 

- Niech gmina wypowie mi umowę. Tak bardzo nie zależy mi by być zarząd-
cą targowiska. Zobaczymy jak po moim odejściu będzie żyło się handlowcom 
- mówi Zbigniew Raźniewski, zarządca miejskiego targowiska. 

Marcin Nieradka: Handlowcy twier-
dzą, że obciąża ich pan zbyt wysokimi 
stawkami. Niektórzy za metr kwadratowy 
płacą około 20 zł.

Zbigniew Raźniewski: Zaręczam, że 20 
zł. nie płaci nikt. Średnia stawka wynosi 
około 14 zł. netto za dzierżawę metra kwa-
dratowego. Nie wiem, co według kupców 
znaczy stwierdzenie „za wysokie”? Stawki 
są ustalone w momencie zawierania umowy 
– obie strony wiedzą co podpisują. Dzięki 
tym stawkom handlowcy mają zapewnione 
funkcjonowanie całego targowiska. Ja też 
za określone sprawy odpowiadam ponoszę 
koszty związane z funkcjonowaniem tar-
gowiska. 

Za co pan odpowiada?
- Za całą infrastrukturę. Wynika to z 

umowy z Urzędem Miasta. Jestem zobowią-
zany do wszelkich napraw i utrzymania. 

Musi pan brać od kupców pieniądze 
nawet za korzystanie z toalety?

- Płacą 50 gr. Toaletę kupiło i na rynku 
postawiło miasto. Ja jednak odpowiadam za 
jej eksploatację. pracuje w niej osoba, która 
żyje z uiszczanych dochodów. Jest odpowie-
dzialna za zachowanie w niej czystości i 
porządku. Gdyby nikogo tam nie było toaleta 
byłaby zapewne w gorszym stanie.

Nie może pan opłacać tej osoby z przy-
chodów uzyskanych z opłat za dzierżawę 
od handlowców?

- Trzeba usiąść i porozmawiać. 
Kupcy płacą panu za dzierżawę, a 

oprócz tego płacą także czynsz do gminy. 
To sprawiedliwe?

- Podatki za grunt płacę ja, jako jego 
dzierżawca. Mam z gminą umowę, z której 
się wywiązuje. Natomiast budki i wszystkie 
obiekty są własnością kupców. Oni muszą, 
więc płacić jeszcze podatek od posiadania 
nieruchomości.

Niektórzy twierdzą, że na targowisku 
nie zrobił pan nic.

- Targowisko przejąłem w 1997 r. na pod-
stawie przetargu. Niech ludzie przypomną 
sobie jak ono wtedy wyglądało. Dosłownie 
nie było tam nic. Nie było utwardzenia, 
oświetlenia. To, co zrobiłem na tym tar-
gowisku, a to, co zrobiła gmina wynika z 
dokumentów. Utwardzenie, bramy i odwod-
nienie. Przecież w pewnych miejscach kiedyś 
stało mnóstwo wody. Do tego ponoszę koszty 
napraw awarii, których zliczyć się nie da. 

To prawda, że dostał pan z gminy 
pieniądze na remont elektryki i kazał 
zapłacić kupcom „podwójnie”?

- Gmina nie dała mi żadnych pieniędzy, 
bo nawet o nie nie wystąpiłem. Nie wiem, kto 
rozpowszechnia takie plotki. W wyniku czę-
stych awarii musieliśmy wymienić wszystkie 
skrzynki ZK, wszystkie przewody. Elektrycy 
siedzieli przy tej pracy 4-5 miesięcy. Na ten 
remont wydałem około 15 tys. Handlowcy 
musieli podłączyć sobie z głównych skrzynek 
ZK do swoich stoisk prąd indywidualnie i 
na własny koszt. I tak nie wszyscy to zrobili 
i kilka kabli, dla świętego spokoju musiałem 
podłączyć sam. Na wszystko mam rachunki. 
Teraz ktoś naopowiadał bzdur o pieniądzach 

z gminy. Tak na prawdę bunt robią dwie oso-
by. Opowiadają bzdury i podburzają resztę. 
Sami chcą skorzystać najbardziej.

Dlaczego to robią?
- Chcieliby najchętniej nie płacić nic. 
Pan za dzierżawę metra kwadratowego 

płaci gminie 95 gr. (miesięcznie 3800 zł. 
plus VAT), a oni nawet 16 zł. Proporcje 
są niesamowite.

- Do gminy płacę podatek gruntowy i 
czynsz dzierżawny. Czynszu faktycznie za 
metr wychodzi mi 95 gr. Ale tak liczyć to 
każdy potrafi. Do tego dochodzą koszty 
związane z utrzymaniem targu, awariami. 
Mówiłem o tym wcześniej. Do tego zatrud-
niam kierownika targowiska, dozorców. 
Muszę zapłacić za oświetlenie. Handlowcy 
mają dostęp do dwóch źródeł wody. Mogą 
czerpać bez limitów. Do opłat za prąd do-
kładam miesięcznie dokładam około 1 tys. 
- 1500 zł. Dochodzą do tego opłaty za wodę 
i za śmieci. Wszyscy wiedzą, że opłaty za 
wodę i wywóz śmieci podnoszone są dwa 
razy do roku. 

To prawda, że pańskie miesięczne wy-
datki związane z targowiskiem wynoszą 
około 4 tys. zł?

- Nie wiem, kto to wyliczył. Płacę znacznie 
więcej. Za całą sprawą stoi jeden radny. Robi 
sprawy polityczne, tam gdzie są większe 
grupy ludzi. Ludzie muszą pomyśleć, czy 
będzie im lepiej, gdy targowisko przejmie 
gmina. Niech nie myślą, że będą dzierżawić 
teren za darmo. Mogą wpaść z deszczu 
pod rynnę. Na głowie będą mieli sanepidy, 
Państwową Inspekcję Handlową, kontrole 
ze Straży Pożarnej i inne. Wokół tego trzeba 
chodzić.

W najbardziej niekorzystnej sytuacji 
są kupcy z murowanych sklepów. Może 
warto obniżyć im stawki.

- Konkretnie jeden kupiec, który podburza 
resztę. Mało, kto wie, że sam ma stawkę 
negocjowaną. Płaci o 2 zł. albo nawet 2 zł. 
50 gr. taniej niż reszta. Pewnie nie chciałby 
płacić nic. Jeśli kupcy uważają, że płacą 
za drogo, niech założą budki na mieście. 
Zapoznają się wtedy z innymi cenami. Niech 
gmina wypowie mi umowę. Tak bardzo nie 
zależy mi by być zarządcą targowiska. Zo-
baczymy jak po moim odejściu będzie żyło 
się handlowcom. 

Dzierżawcą jest pan od ponad 10 lat. 
Gmina od tamtej pory nie ogłosiła żad-
nego przetargu. 

- To jest pytanie do Gminy. Ja mam obo-
wiązującą umowę. Jeśli gmina chciałaby 
mi ją wypowiedzieć, to musi mieć ku temu 
podstawy. Ja się z nie wywiązuje. Handlowcy 
zarzucają mi, że stawki są zbyt wysokie. Nie 
były one jednak podwyższane od pięciu lat. 

Dziś nie można zawierać umów na 
dłużej niż trzy lata.

- Umowa ze mną była zawierana ponad 
10 lat temu. Handlowcy myślą, że jak tar-
gowisko będzie prowadziła gmina to koszty 
będą mniejsze. To nie prawda. Obiecanki.

Rozmawiał Marcin Nieradka
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, katarzyna rzepka, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Sukces uczniów ZSP W XII 
Rejonowych Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy PCK

28 kwietnia 2009 r. na Placu Szarych Szeregów odbyły się XII Rejonowe 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Patronat nad mistrzostwami objął Pan Ka-
zimierz Ziemba Burmistrz Nowogardu. W składzie sędziowskim byli: sędzia 
główny- Pan Rida Yahfof, sędziowie stacyjni- Panie pielęgniarki Lidia Bo-
gus i Danuta Michalak, Pani Magdalena Grzelak, przedstawiciel policji Pan 
Stanisław Kozieł, przedstawiciel straży pożarnej Pan Mirosław Jarczewski. 
Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w przygotowaniu poczęstunku 
dla uczestników mistrzostw. W zawodach brały udział szkoły gimnazjalne i 
ponadgimnazjalne.

W kategorii gimnazjów szkoły zajęły następujące miejsca:
1. Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
2. Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
3. Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1. Z.S.P im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
2. LO nr. 1 w Nowogardzie
3. LO nr. 2 w Nowogardzie
Nasza szkoła awansowała do Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomo-

cy, które odbędą się dnia 9 maja br. W skład naszej grupy wchodzą:
•	 Jakub Kołcz
•	 Michał Marks
•	 Piotr Bajkowski
•	 Marcin Kulesza
Pod opieką pani Moniki Łokaj. KĄCIK KULINARNY

Gruszki zapiekane z orzechami laskowymi:
Produkty:
- 6 dojrzałych, ale nie za miękkich gruszek
- 120 g obranych orzechów laskowych
- 75 g cukru
- 50 g masła
- 2 żółtka
- 3/4 szklanki 18-proc. śmietanki
- szczypta gałki muszkatołowej
- ewentualnie 1/2 łyżeczki cynamonu
- syrop z czarnej porzeczki 
Wykonanie:
Obrane gruszki przekrawamy na pół, wycinamy środki i kroimy na spore 

kawałki. Na głębokiej patelni rozpuszczamy masło, dodajemy 50 g cukru 
i mieszamy. Dokładamy gruszki i podsmażamy tak, by nieco zmiękły, ale 
się nie rozpadły (nie trzeba ich za często obracać), i lekko karmelizowały.  
Orzechy rozgniatamy dziadkiem. Ubijamy żółtka z mocno schłodzoną śmietan-
ką, 25 g cukru, połową orzechów, gałką i ewentualnie cynamonem, jeśli lubimy.  
W naczyniu do zapiekania układamy gruszki, przykrywamy je kremem i 
wstawiamy na dwie, trzy minuty do piekarnika nagrzanego do 200 st.C i 
nastawionego na grzanie od góry, tak by krem zbrązowiał. Podajemy z syro-
pem z czarnej porzeczki.

Smacznego!

OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie poszukuje partnera 

do realizacji projektu w ramach PO KL działanie  9.2 Podniesienie atrakcyj-
ności i jakości szkolnictwa zawodowego w zakresie zajęć praktycznych na 
kierunkach technik hotelarstwa i technik mechanik pojazdów samochodo-
wych oraz technik handlowiec i ekonomista.  Zgłoszenia prosimy nadsyłać 
na adres szkoły do  22 maja 2009 roku. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. 
Poniatowskiego 21 72-200 Nowogard z dopiskiem  „partnerstwo POKL”. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 0913921162 p. Jowita Pawlak

W czasie zawodow

Ocena zmagań naszej drużyny przez sędziego

Nasza drużyna z pucharem
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W obiektywie Jana korneluka  - Przeżyli razem 50 lat

Kościół 
już konsekrowany

W poniedziałek, 4 maja odbyła się konsekracja nowogardzkiego kościoła 
pw. św. Rafała Kalinowskiego. 

czone także mury kościoła. Arcy-
biskup poświęcił także ściany. Po 
mszy każdy z wiernych miał okazję 
ucałować ołtarz. 

- W Nowogardzie cały czas coś bu-
dujecie. Jeden kościół konsekrowany, 
drugi po remoncie, a trzeci jeszcze cały 
czas w budowie. Chciałbym gościć u 
was często – powiedział po mszy abp. 
Dzięga.

W trakcie nabożeństwa przekazano 
dary konsekrowanemu kościołowi. 

Nie wszystkie były standardowe. 
Ciekawostka - nowogardzkie nadleś-
nictwo podarowało choinkę poświę-
coną przez papieża Benedykta XVI.

Na koniec odsłonięto pamiątkową 
tablicę (w przedsionku kościoła po 
lewej stronie), która przez kolejne lata 
będzie przypominać wiernym o tym 
historycznym wydarzeniu.Budowa 
kościoła zakończyła się w 2001 r. 

Marcin Nieradka

Choć przez cały dzień na niebie 
wisiały czarne chmury, na miasto 
nie spadła ani kropla deszczu. Gdy 
wraz z rozpoczęciem uroczystości 
abp. Andrzej Dzięga przekraczał 
próg świątyni przez chmury zaczęły 
przebijać się promienie słoneczne. 
Arcybiskup przed wejściem do świą-
tyni przywitał się z ks. Kazimierzem 
Łukjaniukiem – pierwszym probosz-
czem parafii i inicjatorem budowy 
kościoła. Abp. Dzięga ucałował po-
dane przez ks. Łukjaniuka relikwie 
św. Rafała Kalinowskiego. W świątyni 
na jej konsekrację i pierwszą wizytę 
nowego arcypasterza Diecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej czekały tłumy 
wiernych. Na uroczystości obecne 
były delegacje sybiraków z regionu, 
kombatanci, a także przedstawiciele 
władz Nowogardu: burmistrz Kazi-
mierz Ziemba, wiceburmistrz Jerzy 
Kaczmarski i przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Krzywania. 

- Pięknie śpiewacie – to było pierw-
sze, bezpośrednie zdanie abp. Dzięgi 
skierowane do wiernych. 

W homilii arcybiskup nawiązał 
do historii naszego miasta, które 
30 kwietnia obchodziło rocznicę  
700-lecia nadania praw miejskich. 
Bronił, tak często niedocenianej 
epoki „średniowiecza”: – To ona była 
podwaliną późniejszych osiągnięć. W 
wiekach średnich swobodne przekra-
czanie granic i pobieranie nauk za gra-
nicą było czymś normalnym. Nie jest 
to żaden wymysł Unii Europejskiej. 

Mówił także o ołtarzu – central-
nym punkcie konsekracji, który po 
kazaniu został namaszczony świętym 
olejem. – To na nim składano kiedyś 
Bogu ofiary w postaci najlepszych plo-
nów i najbardziej dorodnych zwierząt. 
Dziś dokonuje się tu ofiara krzyża 
Chrystusa. 

Arcybiskup Dzięga podkreślił, że 
ołtarz jest wmurowany w posadzkę 
kościoła i że stanowi fundamenty 
świątyni. – Będzie związany z tą 
ziemią przez wieki. To miejsce święte, 
w którym zawsze będą zbierać się 
ludzie. 

Świętymi olejami zostały namasz-
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena 9� tys. zł. 
Tel. 091 39 �5 08�.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m 
kw na działce 7 arowej, ul. Żeromskiego 
w Nowogardzie lub zamienię z dopłatą 
na 1/ 2 domku z ogródkiem lub mały 
dom (Nowogard lub bliska okolica). Tel. 
609 307 327. 

• Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościuszki. 
602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 6000 
m kw. Tel. 662 120 052.

• Lokal do wynajęcia w pasażu handlo-
wym przy pl. Wolności (pod Biedronką). 
Cena 1000 zł netto. Tel. 601 47 29 47.

• Sprzedam 3 działki 1200 m kw uzbro-
jone, z warunkami zabudowy w Nowo-
gardzie. Tel. 602 52 16 71.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 57,8 
m kw, bardzo dobra lokalizacja, słonecz-
ne, I piętro, balkon. Tel. 510 811 067.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
�05 ��� ��1.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 80 
m kw przy ul. Zamkowej, częściowo 
umeblowane, cena 225 tys., z możliwoś-
cią kupna garażu. Tel. 880 34 17 34.

• Kupię garaż w centrum. Tel. 697 30 69 
69.

• Jenikowo – dom 180 m kw, dwa duże 
budynki gospodarcze, działka 77 arów, 
255 000 zł. Tel. 501 307 666.

• Sąpolnica – 6 km od Nowogardu działka 
2300 m kw pod budowę lub działalność, 
55 000. Tel. 725 899 426.

• Działki rolne na obrzeżach Nowogardu 
1,50 ha, 2,55 ha i 7 ha, możliwość zabu-
dowy lub podziału na mniejsze, cena od 
9 do 15 zł/ m kw. Tel. 502 103 432.

• Nowogard – Dobra – dom na wsi, 100 
m kw z dużą działką. Wskazany remont, 
ok. 100.000 zł. Tel. 783 53 46 77.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
osiedlu Bema, 41,7 m kw, podwyższony 
standard, wspólnota mieszkaniowa. Tel. 
888 354 289.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, I piętro, 
umeblowana, plastikowe okna, pane-
le na podłodze w pokoju, do remontu 
za kwotę 75 tys. do negocjacji. Tel.512 
285 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
Tel. 508 309 980.

• Wynajmę lokal na działalność gospo-
darczą, pow. 70 m kw. Tel. 606 703 451.

• Zamienię budynek gospodarczy drew-
niany szeroki wjazd, nadający się na 

garaż, położony przy ul. Boh. Warsza-
wy w sąsiedztwie MOTOZBYTU na ga-
raż lub teren pod budowę garażu na 
osiedlu Gryfitów w pobliżu ulicy Raci-
bora. Wiadomość tel. 091 39 22 329 lub 
697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położony na 
I piętrze w budynku przy ul. 700 Lecia 
13 m. 4, składający się z 3 pokoi, kuchni, 
spiżarni, łazienki, holu + dwa garaże sa-
mochodowe w podwórzu posesji. Cena 
łączna 220 tys. zł. Wiadomość tel. 091 39 
20 353 lub 697 516 145.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,7 
m kw. Tel. 603 621 686.

• Sprzedam kawalerkę na os. Bema, po 
kapitalnym remoncie, umeblowana, 
bezczynszowa. Tel. 788 986 139 lub 
788 557 042.

• Wydzierżawię pomieszczenie magazy-
nowe 30 i 100 m kw. Tel. 694 484 485.

• Wydzierżawię ekskluzywne pomiesz-
czenie pod usługi lub biura. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, 58 m 
kw, 193 tys. zł. Tel. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 83 
m kw z możliwością wynajęcia garażu, 
na os. Bema. Cena 250 tys. zł – do nego-
cjacji. Tel. 696 541 015.

• Działka budowlana 1800 m kw, cena 20 
zł za m kw, Dębice. Tel. 604 189 118.

• Kupię lub wynajmę mieszkanie 2 
lub 3 pokojowe w Nowogardzie. Tel. 
608 163 696.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. 
Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 60 
m kw. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 3 pok., 66 m kw. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 26 998 lub 501 
77 50 25.

• Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia, 
po remoncie, ul. Radosława. Tel. 091 39 
23 701.

• Sprzedam pół domu lub zamienię na 
dom do remontu. Tel. 091 39 20 866.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w 
Szczecinie na kawalerkę w Nowogar-
dzie. Tel. 506 371 296, 091 39 22 207.

• Działkę zagrodową 4300 m kw, 16 zł/ m 
kw, 5 km od Nowogardu. 603 895 622.

• Sprzedam połowę domu z działką, 
Nowogard, cena do uzgodnienia. Tel. 
696 444 105.

• Sprzedam mieszkanie na wsi, pilnie, 2 
pokojowe, 42 m kw. Tel. 667 320 050.

• Do wynajęcia mieszkania 1 i 2 po-
kojowe w centrum Nowogardu. Tel. 
508 211 480.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na 
osiedlu Bema o pow. 57 m kw, na par-
terze, wspólnota mieszkaniowa, niski 
czynsz. Tel. 888 354 287.

• Sprzedam pół domu w Żabowie, cena 
75 tys. zł. Tel. 0784 991 832.

• Sprzedam działkę budowlano – rolną 
3500 m kw z dojściem do rzeki, z możli-
wością zrobienia stawu rybnego. Rogo-
wo 10. Tel. 091 39 78 451.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
pow. 42 m kw w centrum Nowogardu 
– umeblowane. Cena do negocjacji. Tel. 
609 093 100.

• Sprzedam obiekt magazynowo – biu-
rowo – warsztatowy o pow. ok. 900 m 
kw, działka 8 tys. m kw. Cena do usta-
lenia. Tel. �9� 4�� 350.

• Do wynajęcia – hala 400 m kw + po-
mieszczenia socjalne 100 m kw + po-
mieszczenia biurowe �50 m kw, całość 
ogrodzona, plac utwardzony �000 m 
kw, prąd, woda, telefon, ogrzewa-
nie, 1� km od Nowogardu, cena do 
uzgodnienia. Tel. 50� 534 1�9.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam działkę pod zabudowę nad 
jeziorem. Tel. 604 651 190.

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam koła „13” na oponach letnich 
165/70. Tel. 696 116 744.

• Sprzedam samochód ciężarowy STAR 
– 200, dwa małe samochody ciężarowe 
MULTIKAR, wszystkie samowyładowcze 
w stanie technicznym sprawnym, aktu-
alnie na chodzie. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam Ford Fiesta 1,1, 1993 r. Tel. 
692 831 280.

• Sprzedam Simson skuter, silnik po 
remoncie, nowy wał, cylinder, łoży-
ska plus dużo części, cena 1500 zł. Tel. 
605 882 110.

• Sprzedam Ford Transit na 9 osób. Tel. 
662 125 370.

• Sprzedam Ford Probe 2.0 16V + gaz, rok 
prod. 1994, stan dobry. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0691 374 013.

• Sprzedam Peugeot BOXER Max, 2,5D, 
rok prod. 1994. Cena do negocjacji. Tel. 
091 39 26 998, 502 509 384 po 13.00.

• Sprzedam alufelgi – komplet, orygi-
nalne, 5 ramienne z oponami Dunlop 
o szer. 205x55, sport do VW, Audi. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam oponę Continental 
sport 215x60, bieżnik 4,5 mm. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam Opel Kadett, sedan, 1,4 ben-
zyna, 1991 r., ważny przegląd i ubezpie-
czenie, cena 1200 zł do negocjacji. Tel. 
609 385 364.

• Sprzedam Suzuki Vitara. 608 69 70 92.

• SPRZEDAM OPONY LETNIE 4 SZTUKI KUH-
MO, 215/55/R16, MAŁO UŻYWANE, TEL:  
605 522 340.

• SPRZEDAM ALUFELGI 16', 4 SZTUKI 
DO OPLA VECTRY C, OMEGI, TEL: 605 
522 340.

•	 Sprzedam kosiarkę – traktorek „Stiga”. 
Tel. 695 400 600.

rOlNICTWO

•	 Kupię ciągnik C-360. Tel. 696 541 015.

•	 Sprzedam 3 jałówki zdolne do zaciele-
nia + krowę. Tel. 60 50 925 17.

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 620, 
693 627 620.

•	 Sprzedam króliki młode do chowu. Tel. 
603 353 789.

•	 Sprzedam grykę. Tel. 091 39 22 884.

•	 Sprzedam ziemniaki sadzeniaki jadalne. 
091 39 25 812.

•	 Sprzedam klacz 4-letnią, rasa zimno-
krwista. Tel. 72 46 94 056.

USŁUGI

•	 Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 �5 9�9, 0�95 518 581.

•	 DYWaNOPraNIe. 0�04 3�3 143.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0�01 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0�04 
3�3 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0�04 3�3 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. �04 3�3 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 �0� 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych im-
prez okolicznościowych. Tel. 503 �0� 
0�9

•	 KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.pl.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 kompleksowe wykończenia wnętrz, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
szpachle dekoracyjne, glazura, hy-
draulika i elektryka, zabudowa pod-
daszy, kompletne łazienki, dociepla-
nie budynków, szybko i solidnie. Tel. 
�09 �05 ��1, �05 1�8 �58.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 79 109, 
600 382 214.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•	 Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. 
Tel. 607 621 257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, od-
grzybianie. Tel. 603 995 140.

•	 Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575.

•	 Usługi – roboty ziemne koparko – łado-
warką. Tel. 692 462 654.

•	 Usługi remontowe, docieplenie bu-
dynków, malowanie, szpachlowanie, 
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Videofilmowanie, 
zdjęcia cyfrowe 
na różne okazje, 
profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124

Firma zatrudni 
pracowników na stanowisko 
KELNER – BARMAN 

Mile widziane wykształcenie 
gastronomiczne

Tel. 091 39 26 925

HURTOWNIA 
OGRODNICZA „GWARANT”

ul. Wojska Polskiego 54

ZAPRASZA 
NA KIERMASZ

w dniu 23 maja 2009-05-06 
Napoje i grill gwarantowane

MIL-MASZ
Wypożyczalnia 
elektronarzędzi

Tel. 600 825 859
młoty wyburzeniowe, agreagat,  

betoniarka, rusztowanie, wiertarki, itp.

Informujemy, że 

�0 maja �009 r.
środa w godz. 11.30 - 1�.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

regipsy, płytki, itp. Tel. 602 451 894, 
662 514 785.

•	 Pogotowie komputerowe. Tel. 
�95 041 ��8.

•	 Wizaż, manicure, tipsy, analiza kolo-
rystyczna. Tel. �91 330 �38.

•	 Zakładanie i urządzanie ogrodów. 
513 690 314.

•	 Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268.

•	 Usługi transportowe, przepro-
wadzki, wnoszenie – znoszenie. Tel. 
696 138 406.

•	 Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

•	 Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, szybko, tanio i solidnie. 
Tel. �9� �1� 803, �84 188 14�, 
�03 ��1 �14.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 Dachy. 696 07 07 08.

•	 Usługi ogólnobudowlane. 604 721 638.

•	 Szpachlowanie, malowanie, regip-
sy, panele, wymiana instalacji. Tel. 
506 603 565, 511 231 102.

•	 Montaż glazury i terakoty, szpachlowa-
nie, układanie klinkieru, schody, tarasy. 
Tel. 88 626 95 30.

•	 TIPSY – �0 ZŁ, makIJaŻ 30-40 ZŁ. Tel. 
�9� 408 391.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
�09 �15 839.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
��0 49� 390.

•	 Usługi elektryczne i ogólnobudow-
lane, panele, regipsy, malowanie. Tel. 
606 490 456.

•	 Schody drewniane. Tel. 604 133 333.

•	 Nauczycielka i studentka filologii an-
gielskiej udzieli korepetycji z zakresu 
szkoły podstawowej oraz młodszym 
dzieciom. Tel. 0�95 3�� 434.

•	 Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
Tel. 091 39 725 75, 695 085 470.

•	 Usługi transportowe Sprinterem MAX + 
przyczepa. Mile widziane długie trasy. 
Tel. 514 740 538.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i la-
kiernika samochodowego na bardzo 
dobrych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. 091 39 21 538, 605 856 538.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E na paszo-

wóz, praca w Łobzie. Informacje, tel. 
661 879 011.

• Zatrudnię rencistkę lub emerytkę do 
pralni. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię spawacza. (0) 51� 509 1�9.

• Zatrudnię do dociepleń budynków, bez 
nałogów. Tel. 662 125 370.

• Przyjmę pracownika budowlanego. Tel. 
663 160 884, 607 083 845.

• Operator koparko – ładowarki, wszyst-
kie typy; operator koparki jednonaczy-
niowej i kierowca C+E szuka pracy. Tel. 
609 876 850.

• Zatrudnię panią (solidną, uczciwą) 
do sprzątania. Tel. ��4 �9� 4�8.

INNe

• Sprzedam Playstation II, 2 pady, 8 gier, 
mata do tańczenia. Cena 430 zł. Tel. 728 
466 914.

• PODGrZeWaCZ wody – bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 1�0, 
190 litrowy, do domku gdzie są � 
łazienki, prysznic, kuchnia – to kom-
fort ciepłej wody za 40 zł miesięcz-
nie, firmy Vaillant z Niemiec, cena 
1000 zł, gwarancja, montaż. Tel. 0�91 
�8� ���.

• PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, ogrzewanie, cena 
900 zł oraz ogrzewanie i ciepła woda 
(dwufunkcyjne), cena 1�00 zł miesz-
kanie, domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. �91 �8� ���.

• elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-�1 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0�90 540 5�0.

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, 
wiszący do mieszkania, domku, firmy 
Vaillant z Niemiec, mało używany, 
cena 480 zł na gwarancji. Tel. 0�91 
�8� ���.

• BOJler – podgrzewaczwody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłącze-
nia go z piecem gazowym lub węglo-
wym firmy Vaillant z Niemiec, typ VIH 
1�0 lub 150 litrowy np. domek, � ła-
zienki, cena 850 zł. Tel. 0�91 �8� ���.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Nowo otwarta Hurtownia Art. BHP, ul. 
Boh. Warszawy 1a (Targowisko Miej-
skie). Zapraszamy.

• Sprzedam wełnę mineralną grubość 5 
cm, ok. 200 m kw. Tel. 502 103 432.

• Drewno oflisy, pocięte w klocki 
sprzedam, 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Sprawną zamrażarkę pilnie tanio sprze-
dam. Tel. 509 861 725.

• Sprzedam bloczki betonowe – wyso-
kość 12/24, długość 32, szt. 480, cena 
1000 zł; zagęszczarkę (ubijarkę) na gwa-
rancji – 2200; windę budowlaną – wys. 
14 m. Tel. 513 805 550. 
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 39�0�8�, 091 39 �� ��� 
 tel.kom. �00 43� 3�4

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

NOWOGARD 27.04.2009.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Kierowca C E
2. Informatyk 1/8 etatu.
3. Pomocniczy pracownik terenów zielo-
nych
4.Mechanik maszyn i urządzeń
5.Sprzedawca
6.Nauczyciel matematyki
7.Pakowacz   
8.Geodeta
9.Laborant 
10.Kierowca ciągnika rolniczego
11.Magazynier
12.Kasjer bankowy
13.Kucharz
14.Diagnosta
15.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
16.Nauczyciel informatyki  
17.Nauczyciel języka angielskiego

OFerTY PraCY Z reJONU.
1.Robotnik w przemyśle spożywczym - 
Niemcy
2.Sprzedawca paliw-Dobra

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0�0� 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY busów

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-�1-88� lub 091 4�-98-315

regularna linia meTrO        tel. 505 �19 �00
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.�5(FP), 8.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
�.45(FP), �.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.�0(L1), 15.�5(L1), 
1�.35(L1P), 18.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 50�0��999, 09139��9�5, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. �0� 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Bliżej awansu!

Światowid Łobez -Pomorzanin 
Nowogard 1:4 (1:2)

Pomorzanin: Krupski -Tomporow-
ski, Laszkiewicz, Soska, Nieradka, 
Dobrowolski (55’ T. Marszałek), Ł. 
Marszałek (75’ D. Gruszczyński), 
Skórniewski, Galus (70’ K. Miklas), 
Stefański (83’ Gronowski), Nosek.

Bramki dla Pomorzanina: Ł. Mar-
szałek, Galus, Nosek, K. Miklas.

Pierwsza część wyjazdowego spot-
kania była rywalizacją dość wyrów-
naną i nie było za bardzo widać, że 
między jedną, a drugą drużyną jest 
taka przepaść w tabeli.

Obraz meczu zmienił się jednak 
po pierwszym kwadransie kiedy to 
po precyzyjnym dośrodkowaniu 
Noska w pole karne akcję zamknął 
Ł.Marszałek i  Pomorzanin objął pro-
wadzenie 0:1. Radość nowogardzian 
trwała krotko -  kilka minut później 
gospodarze zdołali wyrównać. Za-
wodnik Światowida z prawej strony 
boiska wbił piłkę w pole karne, piłka 

przeleciała nad rękoma Krupskiego i 
wpadła pod nogi zadownika gospo-
darzy, a ten z odległości 2 metrów 
wpakował ją do bramki! Piłkarze 
z Nowogardu nie dali za wygraną 
i jeszcze przed przerwą ponownie 
objęli prowadzenie – bramkę zdobył  
Paweł Galus. 

W drugiej połowie uwidoczniła 
się przewaga Pomorzanina i padły 
kolejne bramki – w 55 minucie na 3:1 
podwyższył Ł. Nosek, a w 77 minucie 
wynik meczu ustalił K. Miklas.

Nasz zespół nadal na czele z  prze-
wagą siedmiu punktów nad drugim  
w tabeli zespołem EHRLE POLSKA z 
Dobrej  Szczecińskiej. Trzecie miejsce 
zajmuje Korona Słuchowo ze stratą 
ośmiu punktów.

W sobotę 16 maja Pomorzanin po-
dejmuje na własnym boisku Vielgo-
wię Szczecin Wielgowo. Szczeciński 
zespół jest „czerwoną latarnią” – do-
tychczas uciułał zaledwie 3 punkty.

Karolina Kubicka

Motocross

Własny tor nie pomógł…
W niedzielę 10 maja znowu było głośno w Nowogardzie i …o Nowogardzie. 

Na popularnym „Smoczku” rozegrano bowiem II eliminację Mistrzostw 
Polski w klasie 85.

W gronie 30 zawodników ujrzeli-
śmy troje naszych – Michał Kozera z 
numerem 43, Paweł Klewicz numer 
51 i Żaneta Zacharewicz nr 95.

Pech nie opuszcza Michała – po 
bardzo dobrym początku  podczas 
treningu kwalifikacyjnego w którym 
zajął doskonałe 5 miejsce apetyty 
widzów zaostrzyły się. Niestety 
pierwszy wyścig zakończył się już 
po niecałych 13 minutach na piątym 
okrążeniu – zatarty silnik odmówił 
posłuszeństwa.

Dobrze radziła sobie Żaneta i zdo-
była pierwsze punkty – 17 miejsce 
to 4 pkt.

Drugi wyścig można uznać za 
udany dla Michała Kozery – szaleń-
cza pogoń po kraksie na maszynie 
startowej i 9 miejsce (12 punktów) 
świadczą, że możliwości Michał ma 
przeogromne!. Żaneta pojechała jesz-
cze lepiej niż w pierwszym wyścigu i 
zdobyła 7 punktów za miejsce 14.

W klasyfikacj generalnej, po dwóch 
rundach Michał zajmuje 16 miejsce 
(12 pkt),, a Żaneta tuż za nim z do-
robkiem 11 pkt. 

Michał Klewicz musi jeszcze po-
trenować i pojeździć w doborowym 
towarzystwie. Rację miał Tadeusz 
Hołubowski, który w wywiadzie 
publikowanym tuż przed zawodami 
powiedział o 10 latach treningu, by 
w tak ciężkim sporcie jak motocross 
osiągać dobre wyniki.

Z reporterskiego obowiązku do-
dam, że:

-  w I biegu wygrał Szymon Moty-
lewski KM Wisła Chełmno Yamaha  
- 25 pkt, przed  Maciejem  Więckow-
skim KM Cross Lublin EkoKlinkier 

22 pkt i  Dawidem Konkolem  AMK 
Poltarex Człuchów Honda Rada Miej-
ska w Człuchowie – 20 pkt.   Czwarte 
miejsce i 18 pkt. zdobył Jan Stachoń 
Tutoń TKM Zakopane KTM .

- w II biegu  Szymon Motylewski  
- kolejne 25 pkt, drugi także Maciej 
Więckowski  - 20 pkt, a trzeci  Alek-
sandr Volovich Białoruś KTM  - 20 
pkt. 

Tak więc nowogardzką eliminację 
wygrał Szymon Motylewski KM Wi-
sła Chełmno Yamaha  50 pkt. przed  
Maciejem  Więckowskim KM Cross 
Lublin EkoKlinkier KTM  44 pkt 

i Dawidem  Konkolem  AMK Pol-
tarex Człuchów Honda Rada Miejska 
w Człuchowie  35 pkt.

Aktualnie w eliminacjach MP: 
1. Szymon Motylewski  - 97 pkt.
2.Wiktor Więckowski  - 72 pkt.
3. Adam Tomiczek  - 62 pkt.
4. Aleksandr Volovich  - 58 pkt.
5. Jan Stachoń Tutoń  - 57 pkt.
Emocjonujący przebieg i dreszcz 

adrenaliny to motocykle o większej 
mocy i doświadczeni zawodnicy. 
Niestety na start naszych musimy 
jeszcze poczekać. W klasie MX 2 
wygrał Łukasz Lonka z AP Głogów 
przed Karolem Kędzierskim z KM 
Cross Lublin i Łukaszem Wysockim 
z KM Wisła Chełmno. 

Klasę weteran wygrał Jacek Lonka 
z AP Głogów, drugie miejsce zajął 
Waldemar Lonka również z AP Gło-
gów, a trzeci był Mirosław Kowalski 
z AMK Poltarex Człuchów.

O przebiegu imprezy, organizato-
rach i kibicach w kolejnym wydaniu 
„DN”.

LMM, foto Jan Korneluk Żaneta Zacharewicz z pucharem



DZIENNIK
NOWOGARDZKI1� Nr 35 (1772)

25 maja 2009 r. godz. 16.30

reklama

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 �58 00�, 091 38 51 39�

 

18 maja br. godz. 16.00

12 maja br. godz. 16.00

reklama reklama

Ożywianie kościoła

Kościół  pod wezwaniem WNMP będzie miał żywe kolory...
…i ma nowe rzesze wiernych. W niedzielę 10 maja do Pierwszej  Komunii Świę-
tej przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1

Tekst i foto LMM
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Kandydat
do Parlamentu
Europejskiego

Piotr Słomski
pozycja 1

lista 8

Radni złożyli oświadczenia majątkowe i już można je przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego „roz-
pakowując” Biuletyn Informacji Publicznej. Są też „na mieście” i na internetowym forum pierwsze komentarze. Oj 
lubimy zaglądać do cudzych kieszeni, oj lubimy! Nie ma się co dziwić – wszak nawet przysłowie mówi, że najlepiej 
się liczy cudze pieniądze… 

Czytajcie wtorkowe wydanie „DN” – z dziennikarskiego obowiązku policzę i ja. Przecież nie wszyscy mają Inter-
net. Dowiecie się Państwo kto czego się dorobił w roku Anno Domini 2008. 

Lesław M. Marek
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Marcin Nieradka 
przeprasza radnego 

Tomasza Szafrana 
za nieprawdziwe i obraźliwe sformułowania zamieszczone w tekście 

umieszczonym na stronie 6-tej „Dziennika Nowogardzkiego” z dnia 8 
sierpnia 2008 roku oraz  w tekście zamieszczonym na stronie 8-ej „Dzien-
nika Nowogardzkiego” z dnia 3 października 2008 roku i na portalu inter-
netowym „Nowogard info.pl” w dniu 2 października 2008 roku.

Marek Słomski i Marcin Nieradka 
przepraszają panią 

Halinę Szawan 
za opublikowany w dniu 23 stycznia 2009 roku w „Dzienniku Nowo-

gardzkim” artykuł pod tytułem „Sami sobie jesteśmy winni” i za użyte w 
nim sugestie, iżby pani Szawan miała dopuścić się przestępstwa kradzieży 
środków publicznych w kwocie 300 tysięcy złotych – co jest twierdzeniem 
nieprawdziwym. Nadto informuje się, że Marcin Nieradka zobowiązał się 
do zapłaty świadczenia na cel społeczny.

Odnaleziono wózki dziecięce…
Widoczne na zdjęciach wózki trafiły na Posterunek Policji w Nowogardzie. 

Tam właściciele mogą je odebrać. Zapraszamy.
Klaudia Gieryń

Komisariat Policji w Nowogardzie

z okazji „Dnia Dziecka”
Zaprasza do rywalizacji 

o FOTEL KOMENDANTA w dniu 02.06.2009 r.
poprzez wzięcie udziału w konkursie fotograficznym pt.:

„Kontrasty w Nowogardzie”
Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, 

ten konkurs jest dla Ciebie.
Będąc uczestnikiem konkursu przygotowujesz pracę w postaci zdjęcia o 

tematyce „Kontrasty w Nowogardzie”. 
W konkursie artystycznym masz prawo zgłosić jedną wykonaną indywi-

dualnie pracę. Do pracy dołącz kartę zgłoszenia, dostępną u Pedagoga Szkol-
nego lub Dyrektora szkoły. 

Prace artystyczną oraz kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 25.05.2009 
r. do Pedagoga lub Dyrektora w Twojej szkole. 

Wszelkich informacji udziela st. insp. Referatu Prewencji Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie, Klaudia Gieryń, tel. 0915792302

Dla laureata przewidziana jest Nagroda!!! Objęcie Funkcji Komendanta 
Komisariatu Policji w Nowogardzie!

      7.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.06.2009r. podczas obchodów 
„Dnia Dziecka” na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 

Ważne dla sołtysów

Zaproszenie
Klub radnych Platformy Obyawatelskiej zaprasza sołtysów z naszej gminy 
na spotkanie, które odbędzie się 18.05.2009r. ( poniedziałek), o godz. 

19.00     w sali obrad ratusza miejskiego.
Tematem spotkania będzie znikoma realizacja inwestycji na terenach 

wiejskich, a także brak wdrażania Planów Odnowy Miejscowości.
Najprawdopodobniej z dziesiątek inwestycji ujętych w POM- ach wszyst-

kich sołectw naszej gminy, które miały być dofinansowane ze środków unij-
nych, zrealizowana zostanie tylko jedna  – „sołtysówka” dla p. Kubickiego 
w Karsku.

Chcielibyśmy usłyszeć bezpośrednio od Państwa – osób najlepiej zorien-
towanych w bieżących sprawach wiejskich - o tym jakie problemy dotykają 
Was na co dzień i w jakim zakresie realizowane są wnioski od lat składane 
przez Państwa do Burmistrza Kazimierza Ziemby.

 Rafał Szpilkowski,   Tomasz Szafran

Maj w NDK
- 17.05.2009 r. (niedziela), w godz. 11.00 – 14.30 (Plac Wolności) Nowo-

gardzki Dom Kultury wspomaga technicznie organizatorów białej niedzieli.
- 26.05.2009 r. (wtorek), w Nowogardzkim Domu Kultury (sala widowi-

skowa) odbędzie się szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych. 
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Jaki budżet na rok 2010?
Zgodnie z §1 ust.1 uchwały Nr XXVIII/243/01 Rady Miejskiej w Nowo-

gardzie dnia 22 lutego 2001 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu 
gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzy-
szących projektowi budżetu – burmistrz postanowił rozpocząć prace nad 
projektem budżetu gminy Nowogard na rok 2010. Na początek Burmistrz 
apeluje i prosi o przedkładanie wniosków do projektu budżetu gminy No-
wogard na rok 2010 w terminie do dnia 15 września 2009 roku w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 
pokój Nr 5.Wnioski do projektu budżetu gminy przedłożone po 15 września 
2009 r. nie będą uwzględniane.

W tekście wyraźnie zaznaczyłem 
datę – 15 września. Czynię to na 
podstawie kilku lat pracy w redak-
cji , bo wiem z doświadczenia, że 
Czytelnicy mają najwięcej propozy-
cji gdy budżet jest już uchwalony! 
Zapewne każdy z mieszkańców ma 
swoje propozycje, bo rodzą się one 
każdego dnia – dziury w jezdniach, 
zniszczone chodniki lub ich brak, 
zbyt wysokie krawężniki, niewłaści-
wie ustawione latarnie, brak wiat na 

przystankach, rosnąca liczba dużych 
dzikich wysypisk śmieci, zatkana 
kanalizacja deszczowa, zagrażające 
bezpieczeństwu drzewa lub potrzeba 
sadzenia drzew i zakładania małych 
zieleńców…Sprawy niby drobne, ale 
w skali MIASTA URASTAJĄCE DO 
PROBLEMU. Jest więc cztery miesią-
ce czasu – zgłaszajmy swoje uwagi, 
pozyskujmy dla nich zwolenników…

LMM

Festiwal Nauki 
w Nowogardzie       

Festiwal rozpoczął się 14 maja w Goleniowie i potrwa do soboty 16 maja. 
IX Zachodniopomorski Festiwal Nauki „Spotkania z Nauką” organizo-

wany jest przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Goleniowie i Urzędem Miejskim w Nowogardzie. 
Głównym celem Festiwalu jest prezentacja możliwości dydaktycznych i ba-
dawczych wszystkich uczelni woj. zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie 
skierowane jest szczególnie do młodzieży gimnazjalnej i absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych zainteresowanych w przyszłości nauką na wyższych 
uczelniach. Festiwal stwarza młodzieży możliwość rozwijania zainteresowań 
i pasji, daje szansę na poszerzenie wiedzy o własnym regionie oraz pobudza 
aktywność poznawczą. Jest to również niepowtarzalna okazja do bezpośred-
niego kontaktu z autorytetami środowiska akademickiego.

Szczególnie zapraszamy do udzia-
łu w dyskusjach panelowych prowa-
dzonych przez wykładowców uczel-
ni wyższych woj. zachodniopomor-
skiego, które odbędą się w dniu 15 
maja 2009 r. w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Nowogardzie, ul. 
Boh. Warszawy 78 

Oto program: 
 - Inauguracja Festiwalu w Zespo-

le Szkół Ogólnokształcących w No-
wogardzie 

10.00 „Odnawialne źródła energii 
– moda czy konieczność ?” – dr inż. 
Aleksander Stachel (Zachodniopo-
morski Uniwersytet Technologicz-
ny) 

10.45 „Przyszłość energii atomo-
wej w Polsce” - dr Sławomir Mar-
czyński (Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny) 

11.30 ”Historia geologiczna Po-
wiatu Goleniowskiego” – dr Ryszard 
Dobracki (Państwowy Instytut Go-
eologiczny) 

12.00 „Przyroda Ziemi Nowo-
gardzkiej” - dr inż. Wojciech Kowal-
ski (Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny)  i Burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba

12.45 Przerwa – wymiana grup 
uczniów 

13.00 „Formy Ochrony przyrody 
na terenie gminy Nowogard” mgr 

inż. Marek Heiser (Prezes LOP No-
wogard) 

13.30 „Dopalacze i ich zgubne 
skutki” - dr n. med. Karolina Kor-
win – Piotrowska (Pomorska Aka-
demia Medyczna) 

14.15 „Fatamorgana i inne zjawi-
ska optyczne” - dr Tadeusz Molenda 
(Uniwersytet Szczeciński) 

SOBOTA 16.05.2009 
WARSZTATY TERENOWE - 
OBSZARY CHRONIONE W 

POWIECIE GOLENIOWSKIM 
8.00 Zbiórka przy autokarze w 

Nowogardzie 
8.15 Wyjazd: 
1. Torfowisko wysokie „Wrzosiec” 
2. „Długosz królewski” koło 

Czermnicy 
3. Jezioro Czarnogłowskie w ka-

mieniołomie 
4. Mszar nad jeziorkiem śródle-

śnym 
Prowadzący dr inż. Wojciech Ko-

walski ZUT Dr Ryszard Dobracki 
PIG 

14.00 Zielona Kuźnia w Płotko-
wie – zakończenie wycieczki 

Konkurs wiedzy wyniesionej z 
warsztatów terenowych. 

Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Podsumowanie i zakończenie Fe-

stiwalu Nauki w Goleniowie i No-
wogardzie. Opr. LMM
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Gratulacje wraz 
z życzeniami dalszego 

rozwoju i wielu sukcesów 
oraz szerokiej i bezpiecznej 

drogi dla 
szkoły 

Nauki Jazdy „Herka” 
składają 

pracownicy: 
Ilona, Magda, Norbert, 

Kamil, Wojtek

W dniu 
imienin 

Zofii 
Fedeńczak 

wszystkiego dobrego, 
pogody ducha 

i radości z każdego dnia 
składają 

wdzięczne dzieci 
z rodzinami

W dniu imienin 

Zofii 
Frydryk 

wszelkiej pomyślności
 i wiele artystycznej 

satysfakcji 
składają 

uczestnicy grupy 
plastycznej

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Uprzejmie zapraszają wszystkich działaczy i sympatyków Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej, Federacji Młodych Socjaldemokratów, Stowarzyszenia 
„Pokolenia”, byłych członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, organizacji 
młodzieżowych oraz wszystkich byłych radnych Lewicy, a także życzliwie 
zainteresowanych Mieszkańców naszego miasta i województwa na spotkanie 
plenerowe z okazji 10-lecia funkcjonowania Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, które organizujemy 23 Maja 2009 r. na kempingu „U Henia” w Nowogar-
dzie (powiat goleniowski), ul. Wojska Polskiego 48.

Piknik, tradycyjnie już, odbywać się będzie w przepięknie położonym te-
renie „Sarniego Lasu” sąsiadującym z jeziorem nowogardzkim, popularnie 
nazwanym „Harcówką”.

Harcowiada bo tak popularnie nazwaliśmy naszą imprezę, będzie 
kolejną okazją do wzajemnych dyskusji, wymiany doświadczeń, wspomnień, 
a także szansą na spotkanie z Posłami na Sejm RP, kandydatami do Parla-
mentu Europejskiego, radnymi wielu szczebli samorządu. Potwierdzonym 
gościem Harcowiady będzie jeden z założycieli SLD Premier RP Leszek Mil-
ler.

Oczekujemy na Państwa przybycie do ośrodka „U Henia” od godziny 
14.00. Zmotoryzowanym zapewniamy bezpłatny parking strzeżony. Dla 
przyjezdnych istnieje  możliwość zarezerwowania noclegów w domkach 3 i 
4 osobowych (obowiązuje rezerwacja całego domku). Podczas spotkania za-
pewniamy bogatą oprawę towarzyską, kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną 
oraz smakowity bufet.

Imprezę finansujemy sami. Odpłatność za udział wynosi 20zł. Płatność na 
miejscu, przy wejściu do ośrodka..

Prosimy Państwa o pomoc w dotarciu z informacją o naszym spotkaniu do 
wszystkich zainteresowanych osób. Zabierzcie ze sobą rodzinę, przyjaciół i 
członków zaprzyjaźnionych organizacji.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

Sojusz Lewicy
Demokratycznej

Federacja M³odych
Socjaldemokratów

Stowarzyszenie
“Pokolenia”j

10-lecie SLD w Zachodniopomorskiem

Harcowiada ‘2009 
– VII edycja

Nowogard 23 Maja

Za wysokie progi
Dla mieszkańców ul. Warszawskiej i Bohaterów Warszawy progi (czy-

taj krawężniki) są po prostu za wysokie. Cierpią na tym ich samochody 
i nerwy. 

Pierwszy sygnał dotarł do nas ty-
dzień temu. Kobieta, która wjecha-
ła w „rów”  parkingu, na parkingu, 
przy ul. Warszawskiej. Samochód 
bez pomocy przypadkowych prze-
chodniów nie wyjechałby z parkin-
gu. Nie dość, że krawężnik jest zbyt 
wysoki, to przed nim brakuje płytek 
(na całej długości parkingu) chod-
nikowych. Powstaje swoista dziura, 
która więzi koła samochodów. Ko-
lejny telefon dotyczył uszkodzenia 
zderzaka w tym samym miejscu. 
Przy nieuwadze kierowcy auta z ni-
skim zawieszeniem narażone są na 
usterkę. 

Podobny problem mają mieszkań-
cy ul. Boh. Warszawy. Przy zjeździe 
na tzw. „podkowę” jeden z krawęż-
ników jest zbyt wysoki. Kierowcy 
łamią lub uszkadzają zderzaki. By 

jeździło się dobrze wystarczy wy-
lać trochę cementu. Jakby tego było 
mało droga ma specyficzny spad i 
nadzienie ma studzienki.  Podczas 
ulew staje się rzeką. Mało? Kilka-
dziesiąt metrów dalej napotkać mo-
żemy na dziurę w bruku. Choć obok 
leży kostka nikt nie pofatygował 
się jej ułożyć. Podobno pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych 
i Sanitarnych kilka miesięcy temu 
wymieniali tam pękniętą rurę. Kost-
kę zerwali, ale ponownie położyć 
chyba zapomnieli.

Wszystkich odpowiedzialnych za 
powyższe problemy poinformowali-
śmy. Czekamy na reakcję i naprawę 
„usterek”. Jeśli nie nastąpią, to kie-
rowcy mogą domagać się od nich 
odszkodowań za poniesione straty.

Marcin Nieradka

Zjazd na Bema!
Mieszkańcy ul. Generała Józefa Bema i całego osiedla domagają się 

bezpośredniego zjazdu z obwodnicy.
Budowa obwodnicy Nowogardu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Wra-

cając z Goleniowa  na szosę wjedziemy 
za Olchowem. Droga niemal przetnie 
„Sarni Las”, a później wyskoczy za ko-
ściołem Matki Bożej Fatimskiej przy 
ul. Gen. Bema. Mieszkańcy tegoż re-
jonu chcą być bezpośrednio połączeni 
z obwodnicą. Domagają się budowy 
zjazdu, którego nie przewidziano w 
planach. Uważają, że taki zjazd może 
przyczynić się do rozwoju ich osiedla. 

Od dziś we wszystkich sklepach na 
osiedlu Bema będą zbierane podpisy 
mieszkańców popierających inicja-
tywę. Petycja zostanie wręczona bur-
mistrzowi Kazimierzowi Ziembie, Ra-
dzie Miejskiej oraz Dyrekcji Budowy 
Dróg i Autostrad. 

man
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Księdzu 
Jackowi Czekańskiemu 

i proboszczowi 
Krzysztofowi Bochnak 

oraz wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Heleny 
Wdowińskiej 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

Archidiecezjalne 
Dni Młodych w Myśliborzu

3 maja z naszej Parafii wyruszyliśmy grupą 20 osobową w grupie tej była 
także jedna z tegorocznych maturzystek Agata Wdowczyk. Opiekunem na-
szej grupy był ksiądz Dominik Szczygielski z parafii pw. WNMP w Nowo-
gardzie. W grupie tej znajdowały się osoby z Nowogardu, Dobrej Nowo-
gardzkiej i Reska. 

Hasłem tegorocznych Archidie-
cezjalnych dni młodych było hasło 
Nadzieja w Bogu Zaczerpnięte z 
Nowego Testamentu: Złożyliśmy 
nadzieję w Bogu żywym Na miejscu 
Towarzyszył nam Ksiądz Arcybi-
skup Metropolita Andrzej Dzięga, 
który modlił się z nami przy Krzy-
żu Światowych Dni Młodzieży oraz 
skierował do nas swoje słowo. Każdy 
uczestnik mógł wybrać dla siebie je-
den warsztat, w którym uczestniczył 
dwa razy w ciągu trwania całego 
programu ADM. Z warsztatów było 
co wybierać było ich ponad 20. Na 
twarzach wszystkich uczestników 

ADM widać było zadowolenie oraz 
nadzieja na lepsze poznanie Boga. 
W programie było również insce-
nizacja Drogi krzyżowej przygo-
towana przez alumnów Wyższego 
Duchownego seminarium w Szcze-
cinie, Droga czterech płomieni, kon-
cert ewangelizacyjny zespołu Siew-
cy Lednicy W ostatnim dniu Dni 
Młodych Został przekazany Krzyż 
ŚDM i ikona Matki Bożej Młodym z 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 
oraz krzyż i obraz NMP Matki Ko-
ścioła młodym, którzy będą organi-
zatorami Dni Młodych w 2010 roku 
w Choszcznie. Kolejna szansa dla Nowogardu

XV Sportowy Turniej 
Miast i Gmin 2009        

 W dniach od 26 maja do 01 
czerwca 2009 r. już po raz piętnasty 
zorganizowany zostanie w całej Pol-
sce Sportowy Turniej Miast i Gmin w 
nowej formule, jaką jest Europejski 
Tydzień Sportu dla Wszystkich. Ta 
największa sportowo – rekreacyjna 
impreza o zasięgu ogólnopolskim, 
angażująca samorządy wszystkich 
szczebli, stowarzyszenia, instytucje 
działające w sferze kultury fizycznej 
oraz organizacje pozarządowe, stała 
się już piękną tradycją i z każdym 
rokiem zyskuje coraz większe rzesze 
zwolenników. 

Celem Turnieju jest aktywacja 
ruchowa jak największej liczby 
obywateli, szczególnie tych, którzy 
dotychczas nie interesowali się 
rekreacją fizyczną, nie uprawiają 
sportu, nie ćwiczą codziennie, nie 
wyjeżdżają na weekendy i wycieczki. 

Warunkiem uczestnictwa w Tur-
nieju jest minimum 30 minutowy 
udział w jednej z wielu form rekreacji 
fizycznej: grze, sporcie zespołowym 
lub indywidualnym, turystyce albo 
innej aktywności ruchowej. Osoba 
startująca w Turnieju może brać 
udział w wielu imprezach rekreacyj-
no – sportowych, zorganizowanych 
na terenie całej naszej gminy. 

Nowogard ma bogate doświadcze-
nia w tym względzie – co roku nasza 
aktywność była doceniana na szcze-

blu krajowym – Gmina Nowogard za 
masowy udział w tym przedsięwzię-
ciu była wysoko oceniana – dosta-
waliśmy puchary i co najważniejsze 
możliwość bezpłatnego wysyłania 
dzieci i młodzieży na obozy sportowe 
w góry.     

W związku z powyższym wszystkie 
osoby, które chcą wziąć udział w ww. 
Turnieju prosimy o zorganizowanie 
dowolnej formy aktywności ruchowej 
oraz zgłoszenie swojej propozycji do 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie pod nr telefonu 091 39 26 245 
lub pisemnie do dnia 15 maja 2009r.

Opr. LMM
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POLSKI 
CZERWONY 

KRZYŻ
Zarząd Rejonowy w Nowogardzie

XII Rejonowe 
Mistrzostwa Pierwszej 

Pomocy PCK
W dniu 28.04.2009r. odbyły się XII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej 

Pomocy PCK na Placu Szarych Szeregów zorganizowane przez członków 
Zarządu Rejonowego PCK. Głównym  celem  Mistrzostw było propagowa-
nie zasad udzielania pomocy przedlekarskiej wśród mieszkańców naszego 
miasta, a szczególności wśród młodzieży. Informujemy, że Pan Kazimierz 
Ziemba, Burmistrz Nowogardu przyjął Honorowy Patronat nad Mistrzo-
stwami. Udział w Mistrzostwach w kategorii szkół Ponadgimnazjalnych 
wzięli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, I Liceum Ogólnokształcące, II 
Liceum Ogólnokształcące a w kategorii szkół gimnazjalnych: Gimnazjum 
nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3. 

Komisja Sędziowska w składzie: Sędzia Główny - Pan Rida Yahfof – lekarz 
medycyny, Członkowie: Aspirant Mirosław Jarczewski, Sierżant Sztabowy 
Stanisław Kozieł, Pani Lidia Bogus oraz Pani Danuta Michalak. ustaliła na-
stepującą kolejność zajętych miejsc:

 W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, opiekunka zespołu – Monika Łokaj,
2.Liceum Ogólnokształcące nr 1, opiekunka zespołu – Grażyna Połetek
3.Liceum Ogólnokształcące nr 2. opiekunka zespołu – Elżbieta Baran

W kategorii szkół gimnazjalnych:

1.Gimnazjum nr 1, opiekunka zespołu – Jolanta Burewicz
2.Gimnazjum nr 3, opiekunka zespołu – Iwona Gnat
3.Gimnazjum nr 2. opiekunka zespołu – Magdalena Banasiak
 
Na Okręgowych Mistrzostwach w Szczecinie Nowogard reprezentowała 

będzie drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Opr. LMM

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc w przygotowaniu i organizacji 

XII Mistrzostw Pierwszej Pomocy : Pani Magdalenie Grzelak – oddanej wo-
lontariuszce PCK, Panu Rida Yahfof – Sędziemu Głównemu, Pani Lidii Bogus 
– Członkowi Zespołu Sędziowskiego, Pani Danucie Michalak – Członkowi 
Zespołu Sędziowskiego, Pani Jadwidze Kosakiewicz Kierownikowi NZOZ 
Pielęgniarstwo w Środowisku Nauczania i Wychowania - Członkowi Zespołu 
Sędziowskiego, Pani Bożenie Wierszyło, Panu Mirosławowi Jarczewskiemu 
- Członkowi Zespołu Sędziowskiego, Panu Stanisławowi Kozieł - Członkowi 
Zespołu Sędziowskiego. Dziękujemy także Panu Kazimierzowi Ziembie, 
Burmistrzowi Nowogardu – za przyjęcie Honorowego Patronatu i ufundo-
wanie pucharów oraz Dziennikowi Nowogardzkiemu za patronat medialny. 
Dziękujemy także za sponsoring: Panu Adamowi Fedeńczakowi, Państwu 
Małgorzacie i Wojciechowi Kubickim, Panu Waldemarowi Pędziszczakowi, 
Państwu Lidii i Janowi Szocik oraz Aptekom: Cefarm-Szczecin i Jantar.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
    Prezes ZR PCK
      Janina Mucek
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Prezent na 20 -lecie Szkoły Podstawowej Nr 3

Nadanie Imienia 
Polskich Olimpijczyków 

W życiu każdego człowieka są chwile 
niezwykłe, które na stałe zapisują się 
w jego pamięci. Takim doniosłym 
wydarzeniem dla uczniów, grona pe-
dagogicznego, rodziców i pracowników 
szkoły było podwójne święto: 20-lecie 
istnienia szkoły oraz nadanie imienia 
„Polskich Olimpijczyków” Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Nowogardzie.

Ta długo oczekiwana uroczystość 
miała miejsce 29 kwietnia 2009 roku na 
hali sportowej. Wszystkich przybyłych 
na tę uroczystość gości powitała orkie-
stra dęta z Goleniowa, przy dźwiękach  
której wprowadzone zostały poczty 
sztandarowe nowogardzkich szkół oraz 
odśpiewano hymn państwowy.

Następnie po złożeniu meldunku o 
gotowości społeczności uczniowskiej 
do uroczystości, głos zabrał pan dyr. 
Piotr Kazuba. W swoim krótkim prze-
mówieniu przywitał wszystkich zgro-
madzonych i wyraził głęboką radość 
z faktu, że Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Nowogardzie przyjmie imię „Polskich 
Olimpijczyków”. Zapewnił, iż wszyscy 
uczniowie będą dumni ze swojego 

sztandaru, szkoły i w życie będą wcielać 
szlachetne idee olimpijskie. Podkreślił, 
że w ciągu 20 lat istnienia szkoły udało 
się osiągnąć dobry styl pracy peda-
gogicznej owocujący wysoką średnią 
nauki, osiągnięciami sportowymi oraz 
wieloma laureatami konkursów mię-
dzyszkolnych i ogólnopolskich. Przy-
jaźń, szlachetna rywalizacja, wytrwałe 
dążenie do celu będą na stałe ważnymi 
elementami wychowania.

Po wystąpieniu dyrektora pani Aneta 
Drążewska oficjalnie powitała wszyst-
kich zgromadzonych gości: przedsta-
wiciela Zachodniopomorskiego Kura-
torium Oświaty – Dyrektora Wydziału 
Wspomagania i Strategii Edukacyjnej 
Pana Artura Danilewskiego, Wicesta-
rostę Tomasza Kulinicza, Burmistrza 
Nowogardu Pana Kazimierza Ziembę, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Pana Marka Krzywanię, przedstawi-
cieli władz gminnych, oświatowych, 
dyrektorów  szkół i przedszkoli oraz 
dyrektorów nowogardzkich przedsię-
biorstw. Uczniowie gorącymi brawami 
przywitali gości honorowych: Konrada 

Wasilewskiego – Mistrza Olimpijskiego 
w wioślarstwie w Pekinie 2008, Sylwię 
Bogacką – olimpijkę z Aten i Pekinu w 
strzelectwie sportowym, Waldemara 
Andruszkiewicza – paraolimpijczyka 
z Sydney, Aten i Pekinu  w strzelectwie 
sportowym,  Jolantę Szulc –paraolim-
pijkę z Aten w strzelectwie sportowym, 
Wojciecha Matusiaka – nauczyciela, 
trenera, kolarza klubów szczecińskich, 
olimpijczyka z Meksyku, Ewę Durską- 
mieszkankę Nowogardu, paraolimpijkę 
z Montrealu w rzucie dyskiem i pchnię-
ciu kulą  oraz Rajmunda Zielińskiego 
– mieszkańca Nowogardu, triumfatora 
Tour de Pologne , olimpijczyka z Tokio 
i Meksyku.

Po serdecznym, pełnym szacunku 
powitaniu gości, pan Marek Krzywania 
odczytał Uchwałę Rady Miasta o nada-
niu imienia „Polskich Olimpijczyków” 
naszej szkole, a Burmistrz Kazimierz 
Ziemba odczytał Akt Nadania. Ko-
lejnym podniosłym wydarzeniem 
był moment przekazania sztandaru, 
złożenia przez uczniów ślubowania 
i wbicia symbolicznych gwoździ w 
drzewce sztandaru przez honorowych 
gości. Poświęcenia i pobłogosławienia 
sztandaru dokonał Ksiądz Kanonik 
Kazimierz Łukjaniuk.

Po odsłonięciu tablicy informacyjnej 
szkoły przez zastepcę burmistrza Jerze-
go Kaczmarskiego, dyrektora Piotra 
Kazubę i olimpijkę Sylwię Bogacką, 

pani Aneta Drążewska wykorzystując 
prezentację multimedialną przedsta-
wiła historię szkoły, ważne wydarzenia, 
osiągnięcia uczniów i sukcesy nauczy-
cieli, działania podjęte w związku z 
procedurą nadania imienia.

Miłym akcentem były życzenia i 
upominki od zaproszonych gości.

W tym życzliwym klimacie wszy-
scy zostali zaproszeni do obejrzenia 
części artystycznej przygotowanej pod 
kierunkiem pani Anety Drążewskiej 
i pani Arlety Bartosik w wykonaniu  
„Teatrzyku pod Chmurką”, zespołu 
wokalnego „Triolki”, zespołu „Flesz 
Dance II” oraz  absolwentów naszej 
szkoły, formacji tańca towarzyskiego 
„Flesz” pod kierunkiem pana Mikołaja 
i Agaty Kubiak.

I tak, dzięki staraniom dyrektora 
szkoły pana Piotra Kazuby, nauczycieli, 
uczniów, rodziców oraz przy wydatnym 
wsparciu sponsorów i władz gminy 
nasze marzenia przeobraziły się w 
rzeczywistość. Szkoła Podstawowa nr 
3 imienia „Polskich Olimpijczyków” w 
Nowogardzie ma swego patrona i trwa-
ły symbol - sztandar. Zadaniem szkoły 
jest teraz wypełnianie misji zgodnie z 
przyjętymi celami i zasadami oraz ideą 
olimpijską „Szybciej, Wyżej, Mocniej”.  

D.G
foto Jan Korneluk

Tydzień Bibliotek
Już szósty raz zorganizowana została akcja Tydzień Bibliotek. Przedsię-

wzięcie zorganizowane zostało pod patronatem Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich oraz Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i 
Wydawców. W tym roku hasło brzmiało „Biblioteka to plus”.

Na tę okazję przygotowane zostały spotkania z ciekawymi ludźmi, po-
gadanki, lekcje biblioteczne, wystawy, głośne czytanie dla dzieci, legendy o 
Nowogardzie, pokazy multimedialne. 

Wykłady dotyczyły przemocy w rodzinie, kompetencji i zadań organów ad-
ministracji, Nowogardu i 700-lecia nadania mu praw miejskich oraz zdrowego 
stylu życia. Tematem pokazów multimedialnych była przyroda naszej gminy 
natomiast policjanci przeprowadzali pogadankę na temat ochrony mienia i 
samego siebie. Wystawy przedstawiały prace, które brały udział w konkursie 
zorganizowanym z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Nowogardu. 
Ponadto można było obejrzeć inną galerię – zawierającą między innymi stare 
zdjęcia przedstawiające wygląd naszego miasta jeszcze przed 1945 rokiem.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a czas spędzony na zaję-
ciach z całą pewnością nie był stracony.

Ewa Kawczyńska

Ratusz czy „Biały Dom”?
Dobiega końca remont Ratusza. Jeszcze tylko lekka kosmetyka. Wieść 

gminna niesie, że budynek będzie miał nową nazwę – czy mieszkańcy zaak-
ceptują „Biały Dom”?

LMM

Zaproszenie
KECh Zbór Nowogard zaprasza na koncert amerykańskiej grupy Vision 

Team , we wtorek 19.05.09 o godzinie 17:00 w siedzibie zboru ul.700-Lecia 
14 ( była świetlica ). Wstęp wolny 

pastor Cezary Komisarz

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne 

spotkania. Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy po-
niedziałek i piątek w godzinach od 9 do 12. Członkom Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów przypominam - nie zapomnijcie opłacić składki na 
ZKP – czerwiec to ostateczny termin!

Alina Ochman
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 Witamy wśród nas...  Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Córka Marty Źróbek 
ur. 8.05.09 
z Nowogardu

Córka Eweliny Leus 
ur. 11.05.09 
z Dąbrowy 
Nowogardzkiej

Syn Dagmary Rogoś 
ur. 13.05.09 z Węgorzy

Syn Joanny 
Malczewskiej 
ur. 10.05.09 
ze Szczecina

Syn Małgorzaty 
Mileszko 
ur. 10.05.09 z Polic

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło się 
1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane per-
sonalne nie zostały opu-
blikowane ze względu na 
brak zgody rodziców

W obiektywie Jana korneluka  - SP nr 3 im. Polskich Olimpijczyków
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Minister w „Jedynce”
W miniony poniedziałek Szkołę Podstawową nr 1 odwiedziła minister 

edukacji narodowej Katarzyna Hall. 

Bez ferii i wakacji?

Szkolna zerówka 
to przedszkole, a nie podstawówka

Osoba ucząca w takiej zerówce 
jest nauczycielem przedszkola, a nie 
szkoły. Nie można zatem zlecić jej 
pracy w świetlicy, ale nie ma też pra-
wa do wakacji

Taki wniosek płynie z opinii Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej w 
sprawie nauczycieli prowadzących 
zerówki zorganizowane w szkołach 
podstawowych.

“Oddział przedszkolny jest pod-
stawową jednostką organizacyjną 
przedszkola i w świetle art. 61 usta-
wy z 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty nie wchodzi w skład struk-
tury organizacyjnej (klas) szkoły 
podstawowej” – pisze Krystyna Szu-
milas, wiceminister MEN.

Zerówka utworzona w podsta-
wówce zachowuje odrębności pro-
gramowe, a kształcenie i wycho-
wanie w niej jest zorganizowane 
odmiennie niż w oddziałach szkoły 
podstawowej: na zasadach odnoszą-
cych się do oddziałów przedszkola, 
tj. zgodnie z ramowym statutem 
przedszkola.

Jakie są tego konsekwencje? Ra-
mowe plany nauczania nie dotyczą 
nauczycieli prowadzących zajęcia w 
oddziale przedszkolnym. Inny jest 
tygodniowy wymiar czasu pracy. 
Zatrudniony w szkolnej zerówce nie 

ma więc obowiązku prowadzenia 
zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w 
ramach godzin do dyspozycji dyrek-
tora (art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty 
nauczyciela). 

Przedszkole funkcjonuje cały rok 
szkolny, z wyjątkiem ustalonych 
przerw, jest tzw. placówką niefe-
ryjną. Tak samo należy traktować 
szkolną zerówkę. W opinii MEN 
zastosowanie w niej organizacji 
pracy analogicznej do podstawów-
ki prowadziłoby do pogorszenia w 
niej warunków kształcenia i wycho-
wania w porównaniu z oddziałami 
dla sześciolatków funkcjonującymi 
w przedszkolach oraz skrócenia cza-
su realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 

Do uczących w szkolnych zerów-
kach należy stosować przepisy Karty 
nauczyciela odnoszące się do przed-
szkolanek. Nauczycielom zatrudnio-
nym w placówkach, w których nie są 
przewidziane ferie, przysługuje pra-
wo do urlopu wypoczynkowego w 
wymiarze 35 dni roboczych w czasie 
ustalonym w planie urlopów. Praca 
szkolnej zerówki jest zorganizowana 
tak jak przedszkola, czyli bez ferii 
szkolnych.

Na portalu „Rzeczpospolitej” 
przeczytał LMM

Panią minister zaprosił do naszej 
szkoły Zachodniopomorski Kura-
tor Oświaty Artur Gałęski.  Wizyta 
trwała zaledwie dwadzieścia minut. 
Katarzyna Hall tak naprawdę wpadła 
do Nowogardu przejazdem. Wracając 
z Kołobrzegu do goleniowskiego 
portu lotniczego. Po przywitaniu 
spotkała się z nauczycielami. Mini-
ster potwierdziła zmiany w systemie 
szkolnictwa od września. Wtedy 
to po raz pierwszy do szkoły pójdą 
sześciolatki. 

- Pakiet ustaw jest już gotowy. 
Chcę państwa zachęcić do czytania 
naszych stron internetowych. To takie 
miejsce gdzie, będzie znajdować się 
wiele informacji na temat reformy. Nie 
wszystko zmieni się natychmiastowo, 
ale rok po roku będziemy reformować 
szkolnictwo – stwierdziła minister. 

Szkołę Podstawową nr 1. chwaliła 
obecna na spotkaniu poseł Magda-
lena Kochan. Pochwały dotyczyły 
szczególnie pracy z młodzieżą nie-
pełnosprawną i warunków jakimi 
dysponuje szkoła. Dowiedzieliśmy 

się, że grupa ekspertów ministerstwa 
opracowuje projekt rozporządzenia 
dotyczący pracy z dziećmi niepełno-
sprawnymi. Nauczyciele pytali o do-
finansowania dla oświaty ze środków 
pomocowych. 

- Programy są już w regionach. Ape-
luję do marszałków by je uruchomili 
i do szkół by starały się o pozyskanie 
pieniędzy. Projekty systemowe są 
opracowywane. Do wykorzystania 
będą najprawdopodobniej w czerw-
cu. Chcemy by były dostępne dla 
wszystkich szkół. Przygotowujemy też 
program  wsparcia szkół, by mogły one 
dostosować się do przyjęcia sześciolat-
ków. Każda placówka będzie mogła 
starać się o pozyskanie finansów na 
wyposażenie, pomoce dydaktyczne – 
powiedziała minister Hall. 

Po rozmowie delegacja udała się do 
dzieci. Tam goście wysłuchali piosen-
ki w wykonaniu uczennicy „jedynki”. 
Później były rozmowy z dziećmi, 
wręczenia kwiatów i przygotowanych 
przez nich obrazów. 

Marcin Nieradka 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1115-18.05.2009 r. 

30 kwietnia 1309
Wiosna w pełni
Rodzi się do życia
Nowe miasto
Na prawie lubeckim
Wiatr pachnie radością
Przechodnie
spacerują ulicą Wielkiego Jeziora
głęboko w duszy wiedzą
że już niebawem Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta
słyszą gwar robotników budujących mur
widzą
dżuma 1638 pożar 1699
a potem 17 lutego
powiatowy rok 1819
zamek zamieniony na więzienie
i w końcu kanclerz
pomnikowy honorowy obywatel z końca XIX wieku
przeczuwają ogromną zamieć
i marcowe słońce
Przedwiośnie
długie czerwonawe
Aż w końcu znów wiosna
Wiedzą
I w tamto kwietniowe popołudnie
pozdrawiają się z uśmiechem

700 lat minęło…
i już się nie wróci

Długa wyliczanka wszystkich sukcesów 
(dodatkowo tłumaczona na j. niem.) 
skądinąd młodego i wszechstronnie 
utalentowanego obywatela naszego 
miasta, a obecnie alumna Wyższego 
Seminarium Duchownego, potęgowa-
ła tylko znużenie słuchaczy. W końcu 
doszedł do głosu sam zainteresowany i 
wzruszająco powiedział swój wzrusza-
jący wiersz o przeszłości grodu. Następ-
nie jak przystało na laureata konkursu 
krasomówczego, bardzo pięknie odczy-
tał akt erekcyjny miasta z 1309 roku. 
Dość długi tekst pełen archaizmów, 
które z pocz. XIV wieku Wojtek podał 
z pełnym zrozumieniem. Oklaski na 
stojąco! Dużym refleksem wykazał się 
burmistrz Nowogardu, który nie przy-
nudzając dokonał otwarcia imprezy. 
Zagadką pozostanie czy na tę okolicz-
ność potrzebny był montaż dużej sceny, 
którą następnie przeniesiono na plac 
Szarych Szeregów. Skromny podest, a 
nawet schody NDK wystarczyłyby w 
zupełności. Późnym wieczorem zabra-
kło widowiska światło i dźwięk (Son et 
lumière) przypominającego ważniejsze 
epizody z dziejów miasta, a tak bardzo 
modnego np. we Francji. Zamiast tego 
zafundowano mieszkańcom przeciętny 
spektakl pod nazwą „Ostatni marsz” w 
wykonaniu Teatru Prawdziwego z Bie-
lawy. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, 
że żonglerka płonącymi pochodniami 
jakby się wszystkim opatrzyła, a wra-
żenie robiły tylko fontanny zimnych 
ogni. Zabrakł pomysłu na ostatni spek-
takl tego wieczora- pokaz promieni 
laserowych. Gdyby zlokalizowano go 
gdzieś w okolicach jeziora- mogłoby to 
być efektowne widowisko wizualne na 
wodzie, a tak podświetlono tylko kilka 
drzewek na placu wolności. Co z tego, 
że ładnie? Efekt niewspółmierny do 
nakładów. Niewątpliwie ozdobą i tzw. 
gwoździem programu obchodów były 
dwa koncerty:

- Kabaretu Paranienormalni, zwy-
cięzcy Kabaretowej Ligi Mistrzów, któ-
ry powołał do życia najpopularniejszą 
polską blondynkę Mariolkę krejzolkę 
oraz rozpowszechnił takie powiedzon-
ka jak „hejka, ja pikolę, bez kitu, nie?” 
Zdaniem większości był to najlepszy 
punkt programu;

- ktoś zupełnie bez wyobraźni zapla-
nował koncert renomowanego zespo-
łu Raz, Dwa, Trzy na godzinę 23.30. 
Zupełnie bez sensu, jako że wieczoru 
o tej porze roku bywają chłodne i ta-
kimi były w istocie. Nic dziwnego, że 
wytrwali tylko najwierniejsi fani tego 
zespołu. Adam Nowak, lider zespołu 
i największy bufon polskiej piosenki, 
któremu najwidoczniej zaszkodziły 
peany niektórych krytyków muzycz-
nych (uwierzył w swoją wyjątkowość), 
zaśpiewał tzw. covery, czyli największe 
przeboje z wydanych płyt. Podobał się, 
oczywiście. Tylko dlaczego o tak póź-
niej porze i dlaczego w plenerze? Ko-

lejna zagadka. Słowa uznania należą 
się wszystkim uczestnikom zespołów 
artystycznych Nowogardzkiego Domu 
Kultury, którzy godnie, estetycznie i na 
odpowiednim poziomie artystycznym 
prezentowali się na plenerowej scenie, 
na której nie zabrakło sztandarowych 
zespołów folklorystycznych naszego 
miasta- kapeli Rycha, Wesołej Ferajny 
oraz zespołów Swaty z Koszalina. Bez 
żadnej reklamy ukazała się skromna 
publikacja „700 wieków Nowogardu 
1309-1945”. Lapidarny zapis dziejów 
miasta od zarania do współczesności, 
wzbogacony archiwalnymi i współ-
czesnymi zdjęciami. Czapkę zdejmu-
ję przed panem Markiem Słomskim, 
wydawcą i red. Naczelnym DN, który 
wykazał się determinacją w złożeniu 
książki oraz jej wydaniu w samą porę. 
Słowa szczególne należą się władzom 
miasta za inicjatywę w tym zakresie. 
Jestem przekonany, że książka wydana 
z niemałym trudem usatysfakcjonuje 
pierwszych osadników, którzy przybyli 
do Nowogardu, stworzyli jego najnow-
szą historię i są solą tej ziemi. Optymi-
zmem napawa fakt, że wydawnictwo 
nasze spotkało się z pozytywnym przy-
jęciem wśród pierwszych czytelników. 
W natłoku pracy zapomniałem podać 
do druku realizatora szaty graficznej 
okładki, której autorem wg. mojego 
pomysłu jest pan Adrian Czernicki, 
którego najserdeczniej przepraszam. Po 
koncercie zespołu Raz, Dwa, Trzy spo-
tkałem na opustoszałej promenadzie 
grupkę licealistów, którzy powiedzieli 
o obchodach 700-lecia z rozbrajającą 
szczerością. Cytuję ich extenso: Dawid: 
Jest rozrywka, ale jak dla mnie osobiście 
mogłoby być lepiej. Asia: Mogło być wię-
cej rzeczy dla młodzieży. Niektóre impre-
zy są stanowczo za późno. To, co będzie 
w przyszłości zależy od młodzieży. Mar-
cin: Najbardziej podobał mi się zespół 
Raz, Dwa, Trzy. Rafał: Mnie się wszystko 
podobało. Wszystko w porządku tylko za 
mało imprez dla młodzieży. Nie wszyscy 
mogli zostać do późnych godzin żeby po-
słuchać DJ-ów. Chyba nie wsłuchujemy 
się w głosy młodych i wrażliwych ludzi. 
Są całkiem mili na mój gust. Kończę 
już te przydługie uwagi nie do końca 
zgryźliwego tetryka parafrazą Mickie-
wicza: I ja tam z gośćmi byłem, kilka piw 
wypiłem, a com widział i słyszał, w arty-
kule tym umieściłem.     I jeszcze jedno. 
Mijając w pośpiechu siebie nawzajem 
nie zauważając drugiego człowieka, ani 
przemijającego czasu gubimy gdzieś 
chwile refleksji nad przeszłością dnia 
codziennego, o którego doczesny do-
brobyt tak zapobiegamy, zapominając, 
że sami również tworzymy historię. 

Marian Andrzej Frydryk

PS. Serdecznie dziękuję pani Izabeli 
Koladyńskiej za udostępnienie do dru-
ku wiersza swojego syna, Wojtka.

Tym oryginalnym wierszem Wojtka 
Koladyńskiego będącym refleksyjną 
syntezą dziejów miasta, chciałbym pod-
sumować obchody 700-lecia nadania 
praw miejskich Nowogardowi, czyniąc 
to z pozycji przeciętnego widza, osoby 
nie związanej z żadnymi układami. 

Największym triumfatorem cztero-
dniowej fety w plenerze (30.04-3.05) 
była oczywiście cudowna, słoneczna 
aura. I nie wiem czy gospodarze miasta 
maja fory u Najwyższego, czy dobro-
tliwy i miłościwy Stwórca otacza mia-
steczko specjalną opieką? Jedno wydaje 
się być pewne, że to niespodziewane 
ciepło wiosennych dni sprawiło, że cała 
impreza udała się nad podziw. Warto 
było czekać na te piękne czasy…, jak 
śpiewał ongiś spoglądający z nieba Jan 
Kaczmarek. Najważniejszym podmio-
tem tego wiekopomnego wydarzenia 
byli sami mieszkańcy, którzy poprzez 
liczny udział w imprezach udowodni-
li, że potrafią się wspaniale i kultural-
nie bawić wraz z całymi rodzinami, 
manifestując przy okazji swój lokalny 
patriotyzm. Atmosfera tych kilku roz-
świetlonych słońcem dni była napraw-
dę serdeczna, jak urodziny u rodziny. 
Ludzie uśmiechnięci, życzliwi, uczynni. 
Pełna integracja, pełny luz. Aż chciało 
się śpiewać tekstem A. Osieckiej: Piękne 
jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest 
beczka piwa. Toczysz ją, toczysz i wciąż 
chce się pić, a piwa nie ubywa…Bardzo 
dobrze się spisali właściciele wszystkich 
stoisk handlowych, od małej gastrono-

mii i ogródków piwnych do rękodzie-
ła artystycznego. Rzeczywiście było, w 
czym wybierać. Mimo dużego wysiłku 
i zaangażowania organizatorów, nie 
uniknięto kilku wpadek i mankamen-
tów powracających z siła spadającego 
jabłka Newtona niczym bumerang przy 
każdej większej imprezie. Zabrakło ja-
kichkolwiek programów obchodów na 
mieście. Funkcjonowała tylko poczta 
pantoflowa. Dwa programy formatu 
A4 na Domu Kultury to stanowczo za 
mało. Brakowało dużego bilbordu w 
centrum miasta, dużego wizualnego 
akcentu widocznego z daleka, a infor-
mującego o charakterze imprezy. Niby 
skąd turyści przejeżdżający przez nasze 
miasto mogli wiedzieć, że to właśnie 
obchody jego 700-lecia? Że czepiam 
się szczegółów, ale tylko głupiec nie 
ma wątpliwości. Po prostu, nie mamy 
szczęścia do promocji własnego miasta 
w sposób atrakcyjny i efektywny. Samo 
logo obchodów okazało się niefortunne 
i raczej kojarzyło się ze świętem eko-
logów niż z dostojna uroczystością, co 
potwierdzili wszyscy moi rozmówcy. 
Już samo uroczyste otwarcie obchodów 
na pl. Wolności czyli historycznie rzecz 
biorąc na dawnym rynku, było cokol-
wiek kontrowersyjne. Zamiast krót-
kiego, dynamicznego początku, który 
powinien magnetyzować publiczność, 
mieliśmy wydłużającą się w nieskoń-
czoność laudację Wojtka Koladyńskie-
go przypominającą wręczenie jeśli nie 
Oscarów, to co najmniej nagród Nobla. 
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Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gryfi-
cach, tel: 507 100 356.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Do-
brej, ul. Traugutta. Cena 92 tys. zł. Tel. 
091 39 25 087.

Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m kw 
na działce 7 arowej, ul. Żeromskiego w No-
wogardzie lub zamienię z dopłatą na 1/ 2 
domku z ogródkiem lub mały dom (Nowo-
gard lub bliska okolica). Tel. 609 307 327. 

Pokój do wynajęcia. Telefon – 723 930 348.

Sprzedam działki budowlane 11,5 arowe, me-
dia w działkach, Kościuszki. 602 267 382.

Sprzedam działkę w Nowogardzie 6000 m kw. 
Tel. 662 120 052.

Lokal do wynajęcia w pasażu handlowym 
przy pl. Wolności (pod Biedronką). Cena 
1000 zł netto. Tel. 601 47 29 47.

Sprzedam 3 działki 1200 m kw uzbrojone, z 
warunkami zabudowy w Nowogardzie. Tel. 
602 52 16 71.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 57,8 m kw, 
bardzo dobra lokalizacja, słoneczne, I pię-
tro, balkon. Tel. 510 811 067.

Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 276 271.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 80 m kw 
przy ul. Zamkowej, częściowo umeblowa-
ne, cena 225 tys., z możliwością kupna ga-
rażu. Tel. 880 34 17 34.

Kupię garaż w centrum. Tel. 697 30 69 69.

Jenikowo – dom 180 m kw, dwa duże budynki 
gospodarcze, działka 77 arów, 255  000 zł. 
Tel. 501 307 666.

Sąpolnica – 6 km od Nowogardu działka 2300 
m kw pod budowę lub działalność, 55 000. 
Tel. 725 899 426.

Działki rolne na obrzeżach Nowogardu 1,50 
ha, 2,55 ha i 7 ha, możliwość zabudowy lub 
podziału na mniejsze, cena od 9 do 15 zł/ m 
kw. Tel. 502 103 432.

Nowogard – Dobra – dom na wsi, 100 m 
kw z dużą działką. Wskazany remont, ok. 
100.000 zł. Tel. 783 53 46 77.

Sprzedam kawalerkę w centrum Nowogardu, 
24 m kw, I piętro, umeblowana, plastikowe 
okna, panele na podłodze  w pokoju, do 
remontu za kwotę 75 tys. do negocjacji. 
Tel.512 285 298.

Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. Tel. 
508 309 980.

Zamienię budynek gospodarczy drewniany 
szeroki wjazd, nadający się na garaż, po-
łożony przy ul. Boh. Warszawy w sąsiedz-
twie MOTOZBYTU na garaż lub teren pod 
budowę garażu na osiedlu Gryfitów w po-
bliżu ulicy Racibora. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

Sprzedam lokal mieszkalny położony na I pię-
trze w budynku przy ul. 700 Lecia 13 m. 4, 
składający się z 3 pokoi, kuchni, spiżarni, 
łazienki, holu + dwa garaże samochodo-

we w podwórzu posesji. Cena łączna 220 
tys. zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,7 m kw. 
Tel. 603 621 686.

Sprzedam kawalerkę na os. Bema, po kapital-
nym remoncie, umeblowana, bezczynszo-
wa. Tel. 788 986 139 lub 788 557 042.

Wydzierżawię pomieszczenie magazynowe 
30 i 100 m kw. Tel. 694 484 485.

Wydzierżawię ekskluzywne pomieszczenie 
pod usługi lub biura. Tel. 694 484 480.

Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, 58 m kw, 193 
tys. zł. Tel. 606 627 663.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 83 m kw 
z możliwością wynajęcia garażu, na os. 
Bema. Cena 250 tys. zł – do negocjacji. Tel. 
696 541 015.

Działka budowlana 1800 m kw, cena 20 zł za 
m kw, Dębice. Tel. 604 189 118.

Kupię lub wynajmę mieszkanie 2 lub 3 poko-
jowe w Nowogardzie. Tel. 608 163 696.

Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. Tel. 604 
97 71 44.

Sprzedam mieszkanie własnościowe, 60 m 
kw. Tel. 513 106 389.

Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własno-
ściowe, 3 pok., 66 m kw. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 26 998 lub 501 77 50 25.

Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia, po re-
moncie, ul. Radosława. Tel. 091 39 23 701.

Sprzedam pół domu lub zamienię na dom do 
remontu. Tel. 091 39 20 866.

Działkę zagrodową 4300 m kw, 16 zł/ m kw, 5 
km od Nowogardu. 603 895 622.

Sprzedam połowę domu z działką, Nowogard, 
cena do uzgodnienia. Tel. 696 444 105.

Do wynajęcia mieszkania 1 i 2 pokojowe w 
centrum Nowogardu. Tel. 508 211 480.

Sprzedam pół domu w Żabowie, cena 75 tys. 
zł. Tel. 0784 991 832.

Sprzedam działkę budowlano – rolną 3500 m 
kw z dojściem do rzeki, z możliwością zro-
bienia stawu rybnego. Rogowo 10. Tel. 091 
39 78 451.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, pow. 42 m 
kw w centrum Nowogardu – umeblowane. 
Cena do negocjacji. Tel. 609 093 100.

Sprzedam obiekt magazynowo – biuro-
wo – warsztatowy o pow. ok. 900 m kw, 
działka 8 tys. m kw. Cena do ustalenia. 
Tel. 696 422 350.

Do wynajęcia – hala 400 m kw + pomiesz-
czenia socjalne 100 m kw + pomieszcze-
nia biurowe 250 m kw, całość ogrodzo-
na, plac utwardzony 2000 m kw, prąd, 
woda, telefon, ogrzewanie, 12 km od 
Nowogardu, cena do uzgodnienia. Tel. 
506 534 179.

Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 20.00.

Sprzedam działkę pod zabudowę nad jezio-
rem. Tel. 604 651 190.

Zamienię mieszkanie komunalne w Szczeci-
nie 2 pokoje, kuchnia + wc, na podobne 

w Nowogardzie (do I piętra). Tel. 091 39 
25 215.

Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w No-
wogardzie, blok przy ul. Zamkowej. Tel. 
603 530 638.

Zamienię mieszkanie własnościowe 67 m 
kw na mniejsze (ok. 40 m kw). Tel. 091 39 
27 160.

Sprzedam ziemię rolną położoną przy drodze 
do Kościuszek gm. Osina 16 zł / m kw. Tel. 
696 067 254.

Pokój do wynajęcia. 723 930 348.

Sprzedam dom wraz z budynkiem gospodar-
czym i działką 50 arową w Sikorkach. Tel. 
48 660 331 886.

Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia, wyso-
ki standard, częściowo umeblowane. Tel. 
660 010 540.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 67 m kw, 
Nowogard, ul. Zamkowa. Tel. 602 347 241.

mOTOrYZaCJa

Sprzedam samochód ciężarowy STAR – 200, 
dwa małe samochody ciężarowe MULTI-
KAR, wszystkie samowyładowcze w sta-
nie technicznym sprawnym, aktualnie na 
chodzie. Wiadomość tel. 091 39 22 329 lub 
697 516 145.

Sprzedam Ford Fiesta 1,1, 1993 r. Tel. 
692 831 280.

Sprzedam Simson skuter, silnik po remoncie, 
nowy wał, cylinder, łożyska plus dużo czę-
ści, cena 1500 zł. Tel. 605 882 110.

Sprzedam Ford Transit na 9 osób. Tel. 
662 125 370.

Sprzedam Ford Probe 2.0 16V + gaz, rok prod. 
1994, stan dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 
0691 374 013.

Sprzedam Peugeot BOXER Max, 2,5D, rok 
prod. 1994. Cena do negocjacji. Tel. 091 39 
26 998, 502 509 384 po 13.00.

Sprzedam alufelgi – komplet, oryginalne, 5 ra-
mienne z oponami Dunlop o szer. 205x55, 
sport do VW, Audi. Tel. 609 307 327.

Sprzedam oponę Continental sport 215x60, 
bieżnik 4,5 mm. Tel. 609 307 327.

Sprzedam Opel Kadett, sedan, 1,4 benzyna, 
1991 r., ważny przegląd i ubezpieczenie, 
cena 1200 zł do negocjacji. Tel. 609 385 364.

Sprzedam Suzuki Vitara. 608 69 70 92.

Sprzedam kosiarkę – traktorek „Stiga”. Tel. 
695 400 600.

Sprzedam nowe motocykle spalinowe „Mini 
Cros” dla dzieci, cena 500 zł. 602 348 926.

Sprzedam Renault Safran r. 93, poj. 3,0, stan 
bardzo dobry, klima, el. szyby, el. lusterka, 
cena do uzgodnienia. Tel. 885 693 138.

Sprzedam Daewoo Tico, rok prod. 1997. Tel. 
091 392 72 72, 091 39 25 120.

Sprzedam Peugeot 306 w dobrym stanie bez 
prawa rejestracji. Tel. 693 344 667.

Sprzedam Peugeot 205, 1,8D,1989 r., nowy 
przegląd i ubezpieczenie, cena 1700 do 
uzgodnienia. Tel. 667 353 993.

rOlNICTWO

Kupię ciągnik C-360. Tel. 696 541 015.

Sprzedam 3 jałówki zdolne do zacielenia + 
krowę. Tel. 60 50 925 17.

Sprzedam króliki młode do chowu. Tel. 
603 353 789.

Sprzedam ziemniaki sadzeniaki jadalne. 091 
39 25 812.

Sprzedam klacz 4-letnią, rasa zimnokrwista. 
Tel. 72 46 94 056.

Sprzedam prosiaki. 885 974 930.

Kupię pisklęta indyków. Tel. 091 39 501 40.

Sprzedam zboże: owies i pszenicę. Tel. 
511 932 684.

Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.

USŁUGI

Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

Transport, profesjonalne przeprowadzki – 
wnosimy – znosimy. 0601 493 880.

Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

Pranie tapicerki samochodowej (osobo-
we, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

Czyszczenie uszu za pomocą świecowania. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 207 14.

Zespół muzyczny aCOrD – oprawa muzycz-
na wesel, zabaw i innych imprez okolicz-
nościowych. Tel. 503 602 029

KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 30 10.

remONTY mieszkań, kompleksowe wykoń-
czenia domów. 784 053 493.

BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.pl.

Transport – BUS MAX. 604 963 120.

kompleksowe wykończenia wnętrz, regip-
sy, malowanie, szpachlowanie, szpachle 
dekoracyjne, glazura, hydraulika i elek-
tryka, zabudowa poddaszy, kompletne 
łazienki, docieplanie budynków, szybko 
i solidnie. Tel. 609 605 621, 605 168 658.

Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 79  109, 
600 382 214.

Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. Tel. 
607 621 257.
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KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Pomagamy w sprawach:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

Informujemy, że 

20 maJa 2009 r.
środa w godz. 11.30 - 12.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

kraty, balustrady, 
bramy, przęsła

Tanio
Tel. 513 100 901

rusztowania – wynajem, montaż, demontaż, 
transport. Tel. 603 995 140.

elewacje, docieplenie, malowanie, odgrzy-
bianie. Tel. 603 995 140.

Wykonam usługi minikoparką – prace ziemne, 
wykopy pod kable, wodę, fundamenty. Ta-
nio, fachowo, szybko. Tel. 790 243 575.

Usługi – roboty ziemne koparko – ładowarką. 
Tel. 692 462 654.

Usługi remontowe, docieplenie budynków, 
malowanie, szpachlowanie, regipsy, płytki, 
itp. Tel. 602 451 894, 662 514 785.

Pogotowie komputerowe. Tel. 695 041 278.

Wizaż, manicure, tipsy, analiza kolory-
styczna. Tel. 791 330 638.

Zakładanie i urządzanie ogrodów. 
513 690 314.

Usługi ogólnobudowlane, docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268.

Usługi transportowe, przeprowadzki, wnosze-
nie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

Korepetycje z matematyki. Tel. 697 345 666.

Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 39 
20 737.

Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 790 818 038.

kompleksowe wykończenia wnętrz, szyb-
ko, tanio i solidnie. Tel. 697  612  803, 
784 188 147, 603 621 714.

ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
091 39 21 110, 0603 584 553.

Dachy. 696 07 07 08.

Usługi ogólnobudowlane. 604 721 638.

Montaż glazury i terakoty, szpachlowanie, 
układanie klinkieru, schody, tarasy. Tel. 
88 626 95 30.

TIPSY – 60 ZŁ, makIJaŻ 30-40 ZŁ. Tel. 
697 408 391.

remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 497 390.

Usługi elektryczne i ogólnobudowlane, pane-
le, regipsy, malowanie. Tel. 606 490 456.

Schody drewniane. Tel. 604 133 333.

Nauczycielka i studentka filologii angiel-
skiej udzieli korepetycji z zakresu szkoły 
podstawowej oraz młodszym dzieciom. 
Tel. 0695 366 434.

Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 
091 39 725 75, 695 085 470.

Usługi transportowe Sprinterem MAX + 
przyczepa. Mile widziane długie trasy. Tel. 
514 740 538.

„DUR-DACH” pokrycia i remonty dachów. Tel. 
691 621 141, 880 243 258.

Gotowanie na weselach. Chrzty, komunie, sty-
py, rocznice ślubu i inne. Obsługa w plene-
rach. Profesjonalnie. Tel. 608 658 184.

PraCa

Zatrudnię blacharza, mechanika i lakiernika 
samochodowego na bardzo dobrych wa-
runkach. Tel. 091 39 20 303.

Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-

walent urlopowy, Niemcy, Europa, USA. 
071 385 20 18.

Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 091 
39 21 538, 605 856 538.

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywcze-
go. Tel. 602 474 266.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na paszowóz, pra-
ca w Łobzie. Informacje, tel. 661 879 011.

Zatrudnię spawacza. (0) 512 509 179.

Zatrudnię do dociepleń budynków, bez nało-
gów. Tel. 662 125 370.

Przyjmę pracownika budowlanego. Tel. 
663 160 884, 607 083 845.

Operator koparko – ładowarki, wszystkie 
typy; operator koparki jednonaczyniowej i 
kierowca C+E szuka pracy. Tel. 609 876 850.

Zatrudnię panią (solidną, uczciwą) do 
sprzątania. Tel. 664 697 478.

Zatrudnię stolarza. Tel. 697 151 503.

Zatrudnię spawacza. Może być bez upraw-
nień. Tel. 513 100 901.

Firma kosmetyczna Oriflame zatrudni kon-
sultantów. Tel. 693 876 362.

Zatrudnię do dociepleń i kładzenia płytek. 
Tel. 782 860 130.

INNe

Sprzedam Playstation II, 2 pady, 8 gier, mata 
do tańczenia. Cena 430 zł. Tel. 728 466 914.

PODGrZeWaCZ wody – bojler gazowy sto-
jący, zasobnik typ 130, 160, 190 litrowy, 
do domku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia – to komfort ciepłej wody za 40 
zł miesięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. Tel. 
0691 686 772.

PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z Niemiec, 
wiszące, ogrzewanie, cena 900 zł oraz 
ogrzewanie i ciepła woda (dwufunkcyj-
ne), cena 1200 zł mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 691 686 772.

elekTrYCZNe przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 380V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kw, z Niemiec, ekonomiczne, 
idealne do łazienki, kuchni, warszta-
tu, baru, pubu, cena 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, wi-
szący do mieszkania, domku, firmy Vail-
lant z Niemiec, mało używany, cena 480 
zł na gwarancji. Tel. 0691 686 772.

BOJler – podgrzewaczwody, stojący, za-
sobnik z wężownicą do podłączenia go 
z piecem gazowym lub węglowym firmy 
Vaillant z Niemiec, typ VIH 120 lub 150 
litrowy np. domek, 2 łazienki, cena 850 
zł. Tel. 0691 686 772.

Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

Drewno oflisy, pocięte w klocki sprzedam, 300 
zł za przyczepę. Tel. 514 740 538.

Sprawną zamrażarkę pilnie tanio sprzedam. 
Tel. 509 861 725.

Sprzedaż drewna opałowego, kominkowe-
go, transport. 509 930 161.

Sprzedam piłę do cięcia metalu, cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 344 667.

Oddam gratis meblościankę pokojową. Tel. 
606 46 62 69, 606 879 329.
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reklamareklamareklama

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

K O M U N I K A T
B U R M I S T R Z A    N O W O G A R D U
Zgodnie z §1 ust.1 uchwały Nr XXVIII/243/01 Rady Miej-

skiej w Nowogardzie dnia 22 lutego 2001 roku w sprawie 
procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szcze-
gółowości materiałów informacyjnych towarzyszących pro-
jektowi budżetu – przystąpiłem do opracowywania projektu 
budżetu gminy Nowogard  na  rok  2010.

Wobec powyższego proszę uprzejmie o przedkładanie 
wniosków do projektu budżetu gminy Nowogard na rok 
2010 w terminie do dnia 15 września 2009 roku w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac 
Wolności 1, pokój Nr 5.

Wnioski do projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2010 
przedłożone po 15 września 2009 r. nie będą uwzględniane.

Nowogard, dnia 12 maja 2009 roku 
Burmistrz Nowogardu  
Kazimierz Ziemba

Kupię drewno 
tartaczne, 

nadające się  
na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

Historia Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych - wczoraj i dziś cz.1

Początek XX wieku na naszych zie-
miach - powstają pierwsze grupy ludzi 
wykorzystujące gołębie w celach konku-
rencyjno-sportowo-zabawowych.

1905 rok - pierwsze zrzeszenie ho-
dowców gołębi w Zabrzu

1918 rok - po odzyskaniu niepodle-
głości powstaje kilkanaście lokalnych 
towarzystw hodowców gołębi poczto-
wych.

1926 rok - połączenie się kilku lo-
kalnych towarzystw hodowców gołębi 
pocztowych pod nazwą „Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń Hodowców 
Gołębi Pocztowych na Rzeczpospolita Polska”

Stworzenie własnego organu prasowego pod nazwą „Gołąb Pocztowy” 
potem zmieniony na „Hodowca Gołębi Pocztowych” i istniejący aż do dziś.

Do 1939 roku Zjednoczenie organizowało wiele ważnych, dotychczas pa-
miętanych w środowisku „lotów narodowych”, np. w 1930 r. Z Łotwy (1050 
km - dwukrotnie jeszcze potem ponawianych w latach 1931 i 32), z Zachacia 
(Bukowina  - dziś rumuńska) w 1933, z estońskiego Tallina (1939 r.). 

Te prestiżowe loty zwróciły uwagę na polskich hodowców ze strony ho-
dowców i ich organizacji z wielu krajów Europy. Zaczęliśmy liczyć się w 
sportowo-gołębiarskim świecie... 

1939 rok - hitlerowski okupant zakazuje hodowli gołębi pocztowych 
i niszczy praktycznie nasz cały dorobek w tej dziedzinie uważając gołębie 
pocztowe za ważny instrument łączności o charakterze strategicznym.

Po wojnie następuje odbudowa hodowli a tym samym ruchu gołębiar-
skiego i gołębiarskiej organizacji. Zaczynają odtwarzać się sekcje, oddziały, 
i grupy lotowe.

1 kwietna 1946 roku - w Krakowie na ogólnopolskim zjeździe grup lo-
towych i towarzystw hodowców gołębi pocztowych zostaje powołana ogól-
nopolska organizacja hodowców pod dawną nazwą „Zjednoczenie Polskich 
Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych na Rzeczpospolita Polska” i 
wytycza się jej dalekosiężny program. 

Siedzibą potem przemianowanego na Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych zostaje Poznań i tam też wznawia się wydawanie czasopisma 
„Hodowcy Gołębi Pocztowych”.

Drugi lot w rywalizacji o tytuł Najlepszego Hodowcy Ziemi Nowogardz-
kiej odbył się z miejscowości BRANDENBURG - 228 km, a oto jak przed-
stawia się klasycfikacja:

1. Golema Czesław
2. Michalski Zbigniew
3. Mularczyk J. S
4. Żetecki Marek
5. Solarski Daniel
6. Skubała Jan i Władysław
7. Ozimek Ireneusz
8. Saja Jerzy i Mieczysław
9. Bąk Zdzisław/Mazur W.
10. Sosnowski J./K

D.T.

Taaaka ryba na 700-lecie!
Z okazji 700-lecia nadania praw miejskich odbyły się w dniu 1 maja zawody 

wędkarskie. Udział wzięło 20 zawodników członków Koła Miejsko –Gmin-
nego PZW łowiących spinningiem z łodzi.

Zwycięzcą został Wiesław Lipka, który złowił szczupaka o wadze 4.64 kg.
Kolejne miejsca zajęli: drugie – Janusz Kłosowski – 4100 pkt, trzecie - Ła-

dysław Luberadzki – 2860 pkt,  czwarty był Piotr Lisiecki – 1840 pkt, a piąty 
Jan Przystupa – 1020 pkt.

W/w zawodnicy otrzymali w nagrodę sprzęt wędkarski, a wszyscy anali-
zowali wyniki przy kiełbasce z grilla.

Tekst i foto Henryk Szczupak.
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Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Videofilmowanie, 
zdjęcia cyfrowe 
na różne okazje, 
profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIś

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

HURTOWNIA 
OGRODNICZA „GWARANT”

ul. Wojska Polskiego 54

ZAPRASZA 
NA KIERMASZ
w dniu 23 maja 2009 

Napoje i grill gwarantowane

BIURO 
RACHUNKOWE 

„BILANS”
mgr Lidia Konopińska

Oferuje usługi:
- prowadzenie ksiąg handlowych
- prowadzenie ksiąg przych. i rozch.
- prowadzenie ewidencji ryczałto-

wej
- ewid. i rozl. podatku VAT
- sporządz. deklaracji podatkowych 

i ZUS
Tel. 604 552 032

mail: bilans@smj.pl

USŁUGI 
TraNSPOrTOWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

18.05.br. godz. 16.00

POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
•	 wysoka JAKOŚĆ betonu
•	 KONKURENCYJNA cena
•	 indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
•	 profesjonalne DORADZTWO
•	 nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
•	 TRANSPORT na miejsce wbudowania
•	 dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308 

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

ul. Boh. Warszawy 64a 
Nowogard 

kom. 607 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  17

Rozwiązania krzyżówki nr 17 – CZAS MA-
TUR – nadesłali: Grażyna Baran, Andrzej Czar-
nowski (Osowo), Józef Dobrowolski (Dąbrowa), 
Krystyna Tretiak (Maszkowo), Krystyna Zawidz-
ka, Franciszek Palenica, Zofia Szczygielska, Jerzy 
Zawadzki (Orzechowo), Władysław Kubisz, Na-
talia Furmańczyk (Strzelewo) – 16 i 17, Halina 
Stefanska – 15,16 i 17, Bogumiła Urtnowska (Ku-
lice) – 16 i 17, Bogumiła Czupryńska, Katarzyna 
Saja, Beata Ławniczak, Iwona Kochelska (Błotno), 

Barbara Bartosik, Halina Szwal, Józef Górzyński, 
Natalia Chruściel – 16 i 17, Stanisława Pokorska, 
Urszula Skowron (?), Jerzy Siedlecki,

Opóźnione: Katarzyna Saja, - 13 i 14, Krystyna 
Zawidzka – 14 oraz Natalia Furmańczyk – 15.

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Natalia Furmańczyk – Strzelewo, 
- Halina Stefańska – Nowogard, 
- Grażyna Baran – Nowogard.

Gratulujemy!     

laUr ZWIĄDŁ…
Na Kapitule wrażenie dobre zrobiłem
Innych skokiem wyprzedziłem,
Na laur cisowy zasłużyłem.
Cała moja troska w tem,
Czy nie pęknę gdy go zjem.
Niefachowość Kapituły nikogo już nie wzrusza,
Laur zwiądł i przeszedł do lamusa!

POmNIk kOlOS
„Pod Grunwaldem, w Berlinie, na zawsze razem”
Przyjaźń miała być trwała, niczym ze stali,
Ale imperium się rozpadło, a woje zostali.
Rycerze z betonu są dość cierpliwi,
Innemu celowi będą teraz służyli!

PrOmOCJa
Ratusz na 700-Lecie odnowiony,
Niech Kazimierz Wielki będzie pozdrowiony.
Obok Ratusza średniowieczne mury,
I koło fontanny kąpiące się szczury –
Tak ma wyglądać łono natury?

PrZYrZeCZeNIe
Nowogard przyrzeka ci, świecie,
Wykonać przed terminem
Drugie siedemsetlecie –
I jeszcze premiera
Zaoszczędzić na trzecie!...

PraWIe SIelaNka
Wychodźże, słoneczko, skoro masz wychodzić,
Bo na ciebie liczą tak starzy, jak i młodzi.
Złotym swoim blaskiem rozświetl wstrętne niże,
Bo już mamy szarug po uszy, lub wyżej.
Pozwól wątłym liściom rozrosnąć się nieco,
Daj ogorzeć twarzom, a może i plecom.
Ogrzej sztywne stawy, osusz wieczny katar,
Jasnym, ciepłym duktem prowadź nas do lata.

Na DZIaŁCe
Już na działce kwiatowe miała flance,
Już szykowała narzędzia w altance,
Lecz deszczowa jej chmura przeszkadza,
- Nosa nie chce już na dwór wysadzać. 
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Ukazuje się we wtorki na te re nie gmin: 
No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po-
wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

NOWOGARD 27.04.2009.

OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD

1.Robotnik ogólnobudowlany 

2. Informatyk 1/8 etatu.

3.Dekarz

4.Ślusarz 

5.Spawacz

6.Nauczyciel matematyki

7.Pracownik produkcji    

8.Kierowca ciągnika rolniczego

9.Kucharz

10.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

mechanicznych.         

11.Nauczyciel informatyki  

12.Nauczyciel języka angielskiego

OFerTY PraCY Z reJONU

1.Robotnik w przemyśle spożywczym 

- Niemcy

2.Sprzedawca paliw-Dobra

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.25(FP), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), 7.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 15.25(L1), 
16.35(L1P), 18.15(L), 22.25(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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TRÓJKA NOWOGARD 
W PÓŁFINALE MISTRZOSTW POLSKI !

Bardzo miło jest nam przekazać 
informację, że zespół koszykarek 
UKS „TRÓJKA” Nowogard awanso-
wał do półfinałów Mistrzostw Polski 
Młodziczek ( U – 14 ) i znalazł się 
wśród 16 najlepszych zespołów w 
Polsce w tej kategorii wiekowej. To 
bardzo duży sukces podopiecznych 
Rafała Rożka który został dokonany 
dzięki dużej pracy włożonej przez 
cały zespół, rodziców, Zarząd Klubu 
oraz wsparciu udzielanemu przez 
Urząd Miejski w Nowogardzie. 

Turniej ćwierćfinałowy odbył się w 
Janikowie k/ Inowrocławia.

Nasze zawodniczki pokonały ko-
lejno: 

KS Legion Legionowo 0:20 (wal-
kower – zawodniczki Legionu nie 
miały aktualnych badań lekarskich), 
MKS Truso ZS nr 1 Elbląg     94:41 i 
przegrały z Basketem Janikowo 75:57.

Awans do półfinałów Mistrzostw 
Polski uzyskały zespoły Basket Jani-
kowo i UKS Trójka Nowogard.

Zespół z Nowogardu wystąpił w 
składzie : Korpa Justyna (52 pkt w 
dwóch spotkaniach), Wójcik Ela (22 
pkt), Ostaszewska Nikol (18 pkt), 
Podleś Karolina (11 pkt), Końka Ka-
sia (10 pkt), Polińska Klaudia (8 pkt), 
Kozieł Anita (8 pkt), Majcherczak 
Justyna (8 pkt), Papuszka Marta (8 
pkt), Pabisiak Agnieszka (6 pkt).   

W półfinale Mistrzostw Polski 
Młodziczek naszymi przeciwnikami 
będą Górnik Wieliczka (Małopol-
skie) w dniu 22 maja, Jas FBG Sosno-
wiec (Śląskie) – 23 maja, 

Bryza Kolbudy (Pomorskie) w dniu 
24 maja. Turniej organizuje Jas FBG 
Sosnowiec

Karolina Kubicka

Dopingujemy 
„Pomorzanina”

W sobotę 16 maja Pomorzanin podejmuje na własnym boisku Vielgowię 
Szczecin Wielgowo. Szczeciński zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z 
dorobkiem zaledwie 3  punktów

Mecz seniorów o godz. 15.30, natomiast już o godz. 13.00 grają juniorzy.
LMM

Strzelcy uczcili 700-lecie
Prężnie działająca w Nowogardzie sekcja strzelecka zorganizowała otwarte 

zawody strzeleckie z broni pneumatycznej w plenerze w ramach obchodów 
700-lecia nadania praw miejskich dla miasta NOWOGARD

 Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych - młodzież 
do lat 17 oraz w kategorii dorośli,  w konkurencjach dziewczęta-chłopcy i 
kobiety-mężczyźni.

Po przeprowadzonych eliminacjach, rozegrane zostały finały dla pięciu 
najlepszych w poszczególnych kategoriach.

Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
W kategorii młodzież do lat 17-tu.
Dziewczęta
pierwsze miejsce    -           Ola Jarczewska
drugie miejsce         -           Anna Kubska
trzecie miejsce         -           Maja Podstawka
czwarte miejsce       -           Olga Kucal
 Chłopcy
pierwsze miejsce    -           Jonatan Komisarz
drugie miejsce         -           Wojciech Czernikiewicz
trzecie miejsce         -           Michał Tębłowski
czwarte miejsce       -           Tomasz Nowakowski  
W wyżej wymienionej kategorii sklasyfikowani na pierwszych trzech miej-

scach otrzymali pamiątkowe medale – złote, srebrne i brązowe.
W kategorii dorosłych
Panie:
pierwsze miejsce    -           Maria Zmudzka
drugie miejsce         -           Teresa Szoplik
trzecie miejsce         -           Joanna Podstawka
czwarte miejsce       -           Karolina Skubiszewska
piąte miejsce            -           Iga Skubiszewska
Panowie:
pierwsze miejsce    -           Norbert Szydłowski
drugie miejsce         -           Piotr Tębłowski
trzecie miejsce         -           Cezary Komisarz
czwarte miejsce       -           Artur Pietrzycki
piąte miejsce            -           Grzegorz Podstawka  
W kategorii dorosłych wszyscy sklasyfikowani na pierwszych pięciu miej-

scach otrzymali okolicznościowe pamiątkowe medale.
(więcej na portalu UM Nowogard).

LMM
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

25 maja 2009 r. godz. 16.30

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 258 006, 091 38 51 396

ZakŁaD 
OGólNOBUDOWlaNY

DOmY GaraŻe WIaTY...
r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165
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Wyprzedzić raka 
i uciec do Francji

P.H. HURTPOL 
 Nowogard  

Zatrudni  osobę  do pracy 
w dziale sprzedaży 

Wymagania: 
- wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera,
- łatwość w nawiązywaniu 
   kontaktów,
- mile widziana znajomość 
branży sanitarnej

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

Kandydat
do Parlamentu 
Europejskiego

Piotr Słomski
pozycja 1

lista 8

Oświadczenia 
majątkowe 
radnych
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Kronika policyjna 
11 maja godz. 9:10 Nowogard ul. 

Młynarska
Kradzież złomu z kontenera. War-

tość strat 350 zł.
11 maja godz. 11:55 Nowogard 

ul. 700-lecia
Kolizja drogowa. Peugeot 807, 

który nieprawidłowo omijał za-
parkowany pojazd doprowadził do 
zderzenia ze stojącym samochodem 
marki DAF.

13 maja godz. 16:45 Nowogard 
ul. Cmentarna

Kazimierz D. kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwym. W jego krwi 
wykryto 0,42 promila alkoholu.

13 maja godz. 18:40 Nowogard 
ul. Reymonta

Kontrola drogowa. Zatrzymany 
został Opel Kadett, którego kierow-
ca nie posiadał uprawnień do kiero-
wania oraz ubezpieczenia OC. Auto 
zostało odholowane.

13 maja godz. 19:35 Nowogard 
ul. Poniatowskiego

Kradzież telefonu o wartości 300 
zł na terenie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych.

13 maja godz. 20:45 Nowogard 
Biedronka ul. Warszawska

Kradzież artykułów spożywczych 
o wartości 28 zł. Towar został w ca-
łości odzyskany. Sprawcę ukarano 
mandatem.

14 maja godz. 9:40 Nowogard 
Lidl

Mężczyzna ukradł piwa o wartości 
9 zł. Ze względu na to, że nie było 
to pierwsze takie wykroczenie z jego 
strony, został ukarany mandatem w 
wysokości 500 zł. 

14 maja godz. 10:35 Nowogard 
Biedronka ul. 700-lecia

Mężczyzna wcześniej przyłapany 
na kradzieży w sklepie Lidl, został 
ponownie zatrzymany na kradzieży 
artykułów spożywczych oraz piwa, 
po czym przetransportowano go na 
komisariat.

14 maja ok. godz. 16:00 Glewice
W sklepie doszło do kradzieży 

pieniędzy w wysokości 800 zł. Wy-

kroczenia dokonały dwie osoby, 
najprawdopodobniej narodowości 
cygańskiej. O sprawcach wiadomo 
tylko tyle, że ich wygląd wskazywał 
na wiek ok. 18-20 lat, wzrost ok. 160 
i 170 cm. Mieli ciemną karnację, byli 
ubrani w ciemne kurtki i poruszali 
się samochodem osobowym koloru 
ciemnogranatowego.

15 maja godz. 00:36 Droga Bo-
dzęcin-Redostowo

Kobieta kierująca samochodem 
Opel Vectra zgłosiła zderzenie ze 
zwierzyną leżącą na jezdni.

16 maja godz. 12:17 Nowogard
Do kontroli drogowej został za-

trzymany Ford Escort. Kierujący nie 
posiadał żadnych dokumentów oraz 
uprawnień do kierowania pojazdem. 
Samochód został odholowany.

16 maja godz. 18:15 Wierzbięcin
Zbigniew S. kierował samocho-

dem Audi 80 pod wpływem alkoho-
lu. Pojazd został doholowany. 

16 maja godz. 19:14 Błotno
Andrzej C., kierowca Forda Mo-

nedo pod wpływem alkoholu ude-
rzył w most uszkadzając go. Sprawca 
we krwi miał 3,64 promila alkoholu. 
Ponadto posiadał aktualny zakaz 
prowadzenia pojazdów. Auto odho-
lowano.

16 maja godz. 22:30 Sikorki
Fiat Cinquecento został obrzu-

cony kamieniami przez młodzież 
przebywającą w rejonie przystanku 
autobusowego.

17 maja godz. 03:05 Nowogard 
oś. Bema

W rejonie lokalu Elit zgłoszono le-
żącego z urazem głowy. Mężczyzna 
miał 0,98 promila alkoholu we krwi. 
Został zawieziony do szpitala i tam 
zatrzymany na obserwacji. 

17 maja godz. 3:30 Nowogard 
skrzyżowanie ul. Bankowa – ul. 3 
Maja

Zgłoszono leżącego na chodniku 
mężczyznę w stanie po spożyciu al-
koholu, który po przebudzeniu udał 
się do własnego miejsca zamieszka-
nia o własnych siłach.  Red.

Komisariat Policji w Nowogardzie z okazji „Dnia Dziecka”
Zaprasza do rywalizacji

O FOTEL KOMENDANTA w dniu 2.06.2009 r.
poprzez wzięcie udziału w konkursie fotograficznym pt.:

„Kontrasty w Nowogardzie”
Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej,ten konkurs jest 

dla Ciebie. Będąc uczestnikiem konkursu przygotowujesz pracę w postaci zdjęcia o tematyce 
„Kontrasty w Nowogardzie”.

W konkursie artystycznym masz prawo zgłosić jedną wykonaną indywidualnie pracę. Do 
pracy dołącz kartę zgłoszenia, dostępną u Pedagoga Szkolnego lub Dyrektora szkoły.

Prace artystyczną oraz kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 25.05.2009r. do Pedagoga 
lub Dyrektora w Twojej szkole.

Wszelkich informacji udziela st. insp. Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie, Klaudia Gieryń, tel. 0915792302. Dla laureata przewidziana jest Nagroda!!! Objęcie 
Funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.05.2009r. podczas obchodów „Dnia Dziecka” na Sta-
dionie Miejskim w Nowogardzie.

Są jeszcze wolne miejsca 
na pielgrzymkę!

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana organizuje pielgrzymkę – trasą 
objazdową Licheń – Częstochowa – Oświęcim – Wadowice – Kalwaria Ze-
brzydowska – Kraków – Łagiewniki.

Koszt wyjazdu -  250 złotych, w tym opłaty za noclegi.
Wyjazd 28 maja o godz. 23.30, planowany powrót 31 maja.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się do p. Barbary Gontarskiej, ul. Żerom-

skiego 6 m 1.

PANIE Z NOWOGARDU I OKOLIC
SAMORZĄDOWA FUNDACJA OPIEKI MEDYCZNEJ 

„ZDROWIE” PRZY UDZIALE 
CENTRUM RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SZCZE-
CIN-ZDROJE W DNIU 6 CZERWCA 2009  ORGANIZUJE WYJAZD 
NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAGICZNE DLA KOBIET 
W WIEKU 50-69 LAT
REJESTRACJA Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogar-
dzie 091-39-21-356 w godzinach od 8.30 do 14 

 Lidia Bogus od 14.00 0505 393 636

Trwa konkurs na zaprojektowanie loga kampanii informacyjno - edu-
kacyjnej pod hasłem „NASZA FIRMA – WSPÓLNĄ SZANSĄ”. Przypo-
mnijmy, że dla autora najlepszej pracy czeka nagroda pieniężna w wyso-
kości 500 zł!!! Uwaga! Prace przyjmowane są tylko do końca mają br.!

Zaprojektuj logo 
– wygraj pieniądze!!!

Prace konkursowe mogą być wy-
konane dowolną techniką plastyczną 
(rysunek, grafika komputerowa, itd.). 
Format prac - maksymalnie A4. Głów-
nym tematem pracy jest miasto Nowo-
gard. Uczestnikami konkursu mogą być 
zarówno dzieci, jak i dorośli (bez ogra-
niczeń wiekowych). Jedna osoba może 
przesłać kilka prac. Organizatorzy kon-
kursu, Stowarzyszenie Forum Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej, 
zachęca do udziału w konkursie także 
szkoły i koła plastyczne działające na 
terenie gminy. 

Każda nadesłana praca powinna za-
wierać imię i nazwisko autora, wiek oraz 
dokładny adres i nr telefonu kontakto-
wego. W przypadku grup dodatkowo 
adres placówki oraz nazwisko i kontakt 
do wychowawcy. Prace przyjmowane 

są w sklepie Biurex przy ul. 700-lecia w 
Nowogardzie (przy przejeździe kolejo-
wym). 

Głównym celem kampanii „NASZA 
FIRMA – WSPÓLNĄ SZANSĄ” bę-
dzie zbudowanie patriotyzmu konsu-
menckiego wśród mieszkańców gminy 
Nowogard, promocja podmiotów go-
spodarczych zarejestrowanych i dzia-
łających na jej terenie oraz wspieranie 
gminnej gospodarki i lokalnego rynku 
pracy (szczegółowe informacje o kam-
panii zostaną podane w późniejszym 
terminie). 

Ewentualne pytania w sprawie kon-
kursu proszę kierować na adres e-mail: 
nowogard.forum@gmail.com. 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Forum Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

Przepraszamy Naszych Czytelników za brak „Pro-
gramu TV” w ubiegły piątek. Z przyczyn technicz-
nych od nas niezależnych dostawca nie dostarczył 
nam jednorazowo „Programu TV”.

Wydawca
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Eurowybory 2009 

Kampania zawitała 
do Nowogardu

Pozostało do wyborów tylko 3 tygodnie, a kampania nie może nabrać 
tempa. Nawet w mediach ogólnopolskich trudno doszukać się ofensywy.

Platforma Obywatelska zachowuje się tak, jakby już wybory wygrała i 
dyskutować chce tylko z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. I dysku-
tuje… o tym jak dyskutować. Dominują problemy krajowe – kto rządowi 
więcej dołoży! A przecież wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego. 
O problemach Polski, które koniecznie trzeba załatwić w Brukseli nikt się 
nie kwapi mówić. 

A jest o czym mówić. Nie dziwi mnie, że coraz głośniej robi się wokół partii 
Libertas. I to nie tylko za sprawą Lecha Wałęsy, który jedzie na kongresy 
Libertasu, bo musi… zarobić na skarpetki, chociaż od ubiegłorocznych 
dochodów zapłacił biedak „tylko” 400 000 złotych podatku!

Kandydaci partii Libertas mówią o rzeczach niepopularnych – o tym, 
że pod dyktando Brukseli wyprzedaliśmy za bezcen majątek narodowy, o 
tym, że likwidujemy stocznie, przemysł mleczarski i cukrowniczy, wreszcie 
o tym, że na czysto otrzymaliśmy z budżetu Unii ponad 17 miliardów zło-
tych, ale dostosowanie naszego prawa i gospodarki do unijnych wymogów 
kosztowało nas prawie 28 miliardów złotych! Czy dlatego kandydaci unikają 
dyskusji?

Do Nowogardu kampania wkroczyła dzięki trzem Komitetom Wybor-
czym.

Z dużej liczby plakatów patrzy na nas Marek Jurek będący twarzą Prawicy 
Rzeczypospolitej. To z tej listy z numerem jeden startuje nowogardzianin 
Piotr Słomski.

Nieśmiało zaprezentował się także Komitet Wyborczy PSL – wielki plakat 
informuje nas, że „Sukces Europy to sukces Polski”. Czyżby europosłowie 
musieli najpierw zadbać o sukces Europy, aby i nam coś kapnęło?

Póki co jedynym kandydatem na europosła z którym udało mi się porozma-
wiać jest Dariusz Wieczorek - drugi na wspólnej liście SLD-UP. Kandydat nie 
tylko patrzy na wyborców z ogromnego plakatu, (pod hasłem „Samorządowiec 

w Europie” kryją się prob-
lemy regionów i poszcze-
gólnych gmin, które należy 
szybko i skutecznie załatwić 
) ale prowadzi kampanię 
polegającą na spotkaniach 
z wyborcami. Wykorzystał 
„białą niedzielę” – przyszło 
wielu mieszkańców Nowo-
gardu i w rozmowie ze mną 
podkreślił, iż jest bardzo 
zadowolony – tak z liczby 
rozmówców, jak i proble-
mów, które poruszali.

Dariusz Wieczorek szcze-
gólnie zabiega o frekwencję 
– apeluje o pójście do urn 
– tylko liczny udział w wy-
borach zapewni reprezenta-
tywność Polski w PE.  Prze-
kazał mi hasło, pod którym prowadzi 
kampanię : „Głosuj na swojego, nie 
daj im wszystkiego”. Pod pojęciem 
„IM” należy rozumieć Platformę 
Obywatelską, która w twierdzeniu 
Wieczorka zaczyna zachowywać się 
jak nieboszczka PZPR – ma patent 

na mądrość i wszystko wie najlepiej. 
A przecież tak nie jest.

Wybierajmy więc swojego! Za-
pewne każdy z nas takowego znaj-
dzie na listach. Trzeba tylko iść do 
wyborów…

Tekst i foto lmm

Osiedle Gryfitów
Pięknie wykonany plac zabaw. Jest na czym usiąść i jest gdzie wyrzucić 

śmieci po opakowaniach.
Tekst i foto Piotr Wierzbicki
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Wyprzedzić raka 
i uciec do Francji

 
Idolem Artura jest mistrz kolarstwa Lance Armstrong. Nowogardzia-

nin chce być mistrzem takim jak Amerykanin. By spełnić swoje marzenia 
musi tak, jak Armstrong wygrać walkę z nowotworem. 

włosy nie wypadają mu w ogóle. 
- Po Arturze nie można zauważyć 

choroby. Nikt by się nie domyślił, że 
ma problemy ze zdrowiem. To chło-
pak pełen optymizmu. Jest pewny, że 
wsiądzie na rower i pojedzie po me-
dale – twierdzi prezes Chrabąszczy.

- Na początku chciało się wymioto-
wać i bolała głowa. Z każdą godziną 
jest jednak coraz lepiej. Najgorsza z 
tego wszystkiego jest jednak rozłąka 
z rowerem – mówi Artur. 

Komisarkowi sport nigdy nie 
przeszkadzał w nauce. Widać, że jest 
inteligentny. Potrafi wysłowić się o 
niebo lepiej niż niejedna „gwiazda” 
naszej piłki kopanej. Artur niedawno 
zdawał maturę. Przedmioty? Polski, 
biologia i język niemiecki. 

- Poszło mi całkiem nieźle. Naj-
trudniejszy był niemiecki. Nie chcę 
bawić się w prognozowanie wyników 
- mówi. 

Nie może żyć bez kolarstwa
Artur po zdaniu matury wrócił 

do Nowogardu. Z niecierpliwością 
czeka aż skończy się chemioterapia. 
Wtedy zapadnie lekarska diagnoza. 
19-latek chce wygrać z nowotworem 
i pojechać do Francji. Wie, że tam 
na niego czekają. Od jeżdżących 
tam dwóch kolegów z Polski dosta-
je wiadomości o zwycięstwach w 
wyścigach i życzenia powrotu do 
zdrowia. 

- Chciałbym w barwach Cambrai 
pokazać się z dobrej strony. Marzę 
by wybić się stamtąd do jakiejś 
ekipy jeżdżącej w randze ProTour. Z 
Francji droga do kariery jest o wiele 
łatwiejsza. Koledzy piszą, że ekipę 
z Cambrai, która nie ma przecież 
poziomu światowego można porów-
nać do najlepszych w naszym kraju 
– uważa Artur. 

Komisarek uważa, że kolarstwo 
jest w naszym kraju sportem bardzo 
niedocenianym.

- Gdyby na kolarstwo łożyć takie 
pieniądze, jak na piłkę nożną, to 
efekty byłyby o wiele lepsze. Jestem 
o tym przekonany – mówi. 

Co jest fajnego w tym kolarstwie? 
Przecież to nudny sport. Jedziesz, 
jedziesz, ciągle tam sam krajobraz 
– stwierdzam prowokacyjnie. - A co 
fajnego jest w pracy dziennikarza? 
– ripostuje Artur. Po krótkiej dyskusji 
dochodzi do wniosku: – Ja nie wiem, 
co jest fajnego. Ja po prostu bez ko-
larstwa nie potrafię żyć.

A co jeśli po wyleczeniu choroby 
lekarze zabronią Arturowi uprawiać 
wyczynowo sport?

- Przyznam, że czasem nad tym 
myślę. Jeśli nie uda się zrobić kariery 
zawodniczej, to mógłbym zostać tre-
nerem, lub menadżerem. W każdym 
razie chcę zostać przy kolarstwie 
– odpowiada.

Kolarz z Nowogardu ma troje 
młodszego rodzeństwa. Jego rodzina 

nie należy do najzamożniejszych. 
Rada Miejska Nowogardu przyzna-
ła ostatnio Arturowi jednorazowe 
stypendium 6 tys. zł. By dobrze 
przygotować się do sezonu trzeba 
przejechać kilka tysięcy kilometrów. 
Zużywa się wtedy masę sprzętu. Ar-
tur większość czasu spędza poza do-
mem. Tęskni za rodziną, ale twierdzi, 
że dla spełnienia marzeń trzeba się 
poświęcać. Jakie ma największe?

- Wygrać Tour de France – odpo-
wiada bez zastanowienia. 

Klub jak mysz kościelna
Najtańszy rower do ścigania kosz-

tuje 10 tys. zł. Miejska Komisja 
finansująca sport przeznaczyła na ko-
larstwo 20 tys. zł. Klub gnieździ się 
w kilkumetrowej komórce wypoży-
czanej od piłkarskiego Pomorzanina, 
przy pl. Szarych Szeregów. 

- Pomyślałem, że znajdę sponsora i 
jakoś to będzie. Łudziłem się dopóki 
nie spojrzałem w lustro – mówi pre-
zes Sawicki. – Musimy ograniczyć 
wyjazdy na wyścigi. To wszystko 
odbije się na wynikach. Jak w takich 
warunkach liczyć na sukces?

Marcin Nieradka

Komentarz 
Artur Komisarek dla mnie już jest 

zwycięzcą. Nie załamał się i dzielnie 
walczy z chorobą. Dla swoich ma-
rzeń poświęciłby wiele. W dzisiej-
szych czasach ciężko o taką postawę, 
dlatego tym bardziej trzeba ją doce-
niać. Jeden radny powiedział kiedyś, 
że kolarze dostali tylko 20 tys., bo 
mają małe oddziaływanie społeczne. 
Chciałbym, by ów człowiek, spojrzał 
w oczy młodym kolarzom i lepiej 
uzasadnił decyzję. Może im wytłu-
maczy, co to jest „oddziaływanie 
społeczne”. Ja w każdym razie tej 
nowomowy już nie zrozumiem. 

Przez lata nie udało mi się zro-
zumieć jak o podziale pieniędzy na 
sport mogą decydować ludzie, którzy 
znają go tylko z telewizji, wiejskich 
spartakiad, nie dalej niż gminy. Nie 
udało mi się zrozumieć, po co na 
wiejskie kopaniny (w większości 
kończące się popijawami) przeznacza 
się po kilkadziesiąt tys. zł, a talentom 
z sukcesami daje się jałmużnę. Nie 
potrafię pojąć, po co B-klasowemu 
klubowi aż 106 tys. zł. Trenerzy 
Olimpii i Pomorzanina zarobkami też 
nie grzeszą. W Chrabąszczach nie ma 
żadnego wynagrodzenia. 

No cóż, to kolejne argumenty prze-
mawiające za tym, że jeszcze mało 
rozumie. W imieniu podobnie myślą-
cych głupich osób proszę wszystkie 
prywatne podmioty o pomoc dla 
Artura i jego klubu. Chłopak do czasu 
powrotu na rower musi z czegoś żyć. 
Zainteresowanych proszę o kontakt 
z redakcją. 

Marcin Nieradka

19-letni Artur Komisarek w ze-
szłym roku zdobył cztery medale 
na torowych Mistrzostwach Polski. 
Jeden z nich był szczególny, bo zdo-
byty w kategorii „elita”. Zwycięstwa 
etapowe w Pucharze Świata juniorów 
to u niego norma. Eksperci kolarstwa 
wróżą mu dużą karierę. Najpierw Ar-
tur musi jednak „pokonać siebie”.

Talent na pożyczonym rowerze
Artur na pierwszy trening do klubu 

kolarskiego Panorama Chrabąszcze 
Nowogard przyszedł siedem lat 
temu. Wcześniej, nawet z sukcesami 
grał w piłkę ręczną. Szczypiorniak to 
jednak nie było „to”.

- Pamiętam, że przyprowadził go 
kuzyn. Pierwsze treningi odbył na 
sali. Część chłopców zrezygnowała, 
ze względu na obciążenie. Artur 
został i kolarstwo uprawia do dziś 
– wspomina prezes klubu Henryk 
Sawicki. 

A jak pamięta go sam kolarz?
- Przyszedłem z Marcinem i Grze-

gorzem. Spodobało mi się i później 
już zostałem. Pamiętam, że pierwsze 
zajęcia były ciężkie, poczułem jak 
boli wysiłek. Nie zraziłem się i jeżdżę 
do dziś. 

Po kilku tygodniach treningu 
zaskoczenie trenerów było jeszcze 
większe. Żółtodziób pojechał z 
klubem na wyścig do Szczecinka. 
Po nim wszyscy w Chrabąszczach 
wiedzieli, że w swoim gronie mają 
wielki talent. 

- Kolegów ze swojej kategorii wie-
kowej pokonał o klasę. Zdjęliśmy mu 
koszulkę by nie wyglądał za dobrze. 
Jechał na pożyczonym od kierownika 
obiektu rowerze – opowiada prezes 
Chrabąszczy. 

Jakby tego było mało Artur chwilę 
później wygrał wyścig w kategorii 
„młodzik”. 

- Ten wynik zaskoczył nas wszyst-
kich. Po zawodach kierownik stwier-
dził, że gdyby wiedział nigdy by 
roweru nie pożyczył. Cieszyliśmy 
się wszyscy, bo pierwsze kroki bar-
dzo dobrze rokowały na przyszłość 
– mówi Sawicki.

Później było już tylko lepiej. Cięż-
kie i długie treningi przyniosły efekty 
i Artur stał się jednym z najlepszych 
kolarskich młodzików w Polsce. Do-
brze wypadał w mistrzostwach ma-
kroregionu. Zawsze był w czołówce, 

albo blisko niej. Jako junior młodszy 
wyścigi wygrywał na zamówienie. 
Skończył nowogardzkie gimnazjum 
i wyjechał do Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Świdnicy. 

Komisarek chce nawiązać do suk-
cesów najlepszych nowogardzkich 
kolarzy z lat 60 i 70, tj. Rajmunda 
Zielińskiego (4-ty na torowych MŚ 
w Brnie), czy Czesława Polewiaka. 
Ci widzą w nim talent i doceniają 
walkę z chorobą. 

- Okazuje się, że doczekaliśmy się 
w Nowogardzie kolejnego kolar-
skiego talentu. Wszyscy powinniśmy 
o niego dbać. Artur nie może się 
zmarnować. Musi pokonać chorobę 
i dążyć do sukcesu – mówi Polewiak, 
wielokrotny uczestnik Wyścigu Po-
koju, piąty na Mistrzostwach Świata 
w przełajach w 1974 r. 

Choroba zastopowała marzenie
W Świdnicy zdolnego kolarza 

wypatrzyli Francuzi i zaproponowali 
mu zawodowy kontrakt w Cambrai. 
Artur bardzo się ucieszył. To tam 
miało się zacząć jego prawdziwe 
ściganie. Niestety wyjazd zabloko-
wała choroba.

Artur o ciężkim schorzeniu do-
wiedział się na początku roku. To 
było dwa dni przed pierwszym -za-
poznawczym wyjazdem do Francji. 
Pierwsze objawy choroby? Trenował 
coraz ciężej, by we Francji pokazać 
się z jak najlepszej strony. Jednak 
wysiłek przynosił skutki odwrotne 
od zamierzonych. 

- Ciocia zauważyła, że mam spuch-
niętą szyję. Zacząłem jeździć po 
lekarzach. Wyszło, że to nowotwór 
węzłów chłonnych. Najgorsze były 
pierwsze dwie godziny. Później po-
wiedziałem sobie, że muszę walczyć, 
pokonać chorobę i spełnić marzenia. 
Ja po prostu żyję kolarstwem – opo-
wiada młody kolarz. 

Diagnoza zszokowała wszystkich 
w nowogardzkim klubie. 

- Rozmawialiśmy kilka dni po tym, 
gdy dowiedział się, że chodzi o no-
wotwór. Powiedział, że przezwycięży 
chorobę i wróci do sportu. Wierzę, że 
mu się uda, bo wiem jak mocno kocha 
kolarstwo – mówi Sawicki. 

Artur dzielnie walczy z chorobą. 
Jest już po pierwszych chemiote-
rapiach. Znosi je całkiem nieźle. 
Po pierwszej szybko wstał z łóżka, 
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Oświadczenia majątkowe radnych

Każdy orze 
jak może…

W jednej z kampanii wyborczej kandydat na radnego wykazał się niespoty-
kaną szczerością – „wybierzcie mnie na trzecią kadencję – w pierwszej urzą-
dziłem siebie, w drugiej rodzinę, teraz zajmę się waszymi problemami!”

Nie był to kandydat z naszej gminy i nic nie wskazuje na to, aby obecni 
radni podążali jego śladami. Oceńcie Państwo sami…

Robert Bogusław Augustynek – ur. w 1968 r.
Prowadzi działalność gospodarczą  - wiercenia i wykopy.
- oszczędności – 5 000 zł
- mieszkanie 54 m kw. wycenione na 100 000 zł.
- budynek biurowo – warsztatowy – 472 m kw. wartości 280 000 zł
(na gruncie wieczystego użytkowania)
- dochód z firmy – 37 600 zł,
- dieta radego – 6 790 zł,
Posiada osobowego mercedesa, dwa samochody ciężarowe i agregat prą-

dotwórczy.
Na zakup nieruchomości zaciągnięty kredyt w wysokości 315 000 zł (na 

180 rat).
Majątek wspólny z małżonką.

Antoni Bielida – ur. w 1947 r.
 Pracownik firmy REM, emeryt wojskowy.
- Nie posiada oszczędności.
- dom – 220 m kw. o wartości 350 000 zł,
- mieszkanie 59 m kw. – 150 000 zł
- mieszkanie 44 m kw. 350 000 zł na działce o wartości 80 000 zł
- dochody z pracy – 68 893 zł
- emerytura – 26 395 zł,
- dieta radnego – 8 190 zł
Kredyt na zakup mieszkania – 63 000 zł,
Kredyt na samochód – 24 000 zł,
Pożyczka  - 11 000 zł.

Michał Jan Bociarski ur. w 1978 r.
Pracownik ARiMR w Nowogardzie
- oszczędności – 7 000 zł,
Dochód z pracy – 35 292 zł,
Dieta radnego – 8 932 zł.

Robert Antoni Czapla ur. w 1975 r.
Pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie
- oszczędności – 7 400 zł.
- mieszkanie 47,17 m kw. – o wartości 150 000 zł.
- garaż murowany – 10 000 zł
- dochód z pracy – 66 008 zł
- dieta wiceprzewodniczącego Rady – 8 932 zł
- samochód peugeot 206 z 2001 roku
(wszystko własność)
Kredyt studencki – pozostało 10 972 zł.

Jan Fedeczak ur. w 1963 r.
Rolnik ze wsi Żabowo
- oszczędności – 5 000 zł i 200 koron norweskich,
- dom o powierzchni 60 m kw. – 30 000 zł,
- dom o powierzchni 91 m kw. – 120 000 zł,
- dom w budowie  o powierzchni 155 m kw.
- gospodarstwo rolne o powierzchni 26,12 ha
Dochody:
- dieta radnego – 7 140 zł,

- praca poza rolnictwem – ok. 37 000 zł.
- przychód z gospodarstwa 70 000 zł (czysty dochód – 30 000 zł).
Samochód volkswagen passat z 2006 roku.
Kredyt w Banku Spółdzielczym – 75 600 zł.
(wszystko współwłasność małżeńska)

Lech Józef Jurek ur. w 1947 r.
Emerytowany nauczyciel
- oszczędności różne – 15 000 zł.
- mieszkanie – umowa najmu.
Dochody:
- emerytura – 17 334 zł,
- umowa o dzieło – 13 435 zł.
- dieta radnego – 8 400 zł
Kredyt na zakup mieszkania – pozostało do spłacenia 6 500 zł.
(oszczędności i zobowiązania – wspólnie z małżonką)
cdn.

Opracował - LMM

Nowy cmentarz 
będzie budowany przy ul. Górnej 

Choć konkretne decyzje jeszcze 
nie zapadły to sprawa jest już chyba 
przesądzona. Obecnie opracowywa-
ny jest projekt Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla miejsca, w 
którym ma powstać nowy cmentarz. 
Na obecnym powoli zaczyna już 
brakować miejsca na mogiły.

- Myślę, że to dobre miejsce do 
lokalizacji cmentarza. Czekamy na 
opracowanie projektu. Później będą 
konsultacje. Jeszcze w tym roku po-
winniśmy przyjąć Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego. W następnym 
pewnie ruszymy z budową cmentarza. 
Będzie ona podzielona na kilka eta-
pów. Całego od razu wybudować się 
nie uda – mówi burmistrz Kazimierz 
Ziemba.

Cmentarz będzie oddalony od toru 
motocrossowego o około kilometr. 
Jego główna brama będzie znajdować 
się w pobliżu rosnących dziś małych 
świerków. 

Kilka miesięcy temu na jednej z 
sesji Rady Miasta radny Mieczysław 
Laskowski proponował budowę ma-
łych cmentarzy na wsiach. Co z tego 
pomysłu zostało do dziś?

- Większość mieszkańców wiosek 
swoje rodziny i tak chowa w Nowo-
gardzie. Powód jest prosty – tu leżą 
prochy ich przodków. Planowaliśmy 
jednak  budowę kilku cmentarzy na 
wioskach. Niestety nam to nie wyszło. 
Zgody nie wyraził Sanepid – twierdzi 
burmistrz.

marcin Nieradka

Polski  Komitet Pomocy Społecznej 

Komunikat
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd w Nowogardzie informuje mieszkańców 

miasta oraz rencistów i emerytów ze wsi, że wydaje żywność dla osób o trudnej sytuacji 
materialnej – matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych. 
Zapraszamy w każdy poniedziałek i piątek od 10-tej do 12-tej. Informujemy też, że 
żywność wydawana jest wg przyjętych kryteriów: każda rodzina i osoba uprawniona 
otrzymuje raz w miesiącu wszystko to co dostajemy z PKPS Szczecin.

Nierytmiczne dostawy zmuszają naszych podopiecznych do przychodzenia kilka 
razy po dostarczany artykuł. Zdarzają się nieporozumienia kiedy podopieczni ponow-
nie w danym miesiącu przychodzą po nową żywność, a na stanie widzą np. cukier, 
mąkę itp. Tłumaczymy że te produkty już otrzymali w bieżącym miesiącu. Jednak nie 
wszystkich to satysfakcjonuje. Jeszcze raz przypominamy, że wydajemy każdy artykuł 
tylko raz na miesiąc.

Zwracamy się w dalszym ciągu do osób będących może nawet przejściowo w trudnej 
sytuacji bytowej, by przychodzili do nas. Każdy przypadek rozpatrujemy i jeśli jest 
taka sytuacja - nie pozostawiamy te osoby bez pomocy. Należy tylko udokumentować 
bieżącą sytuację danej osoby.

Jeśli w pobliżu nas mieszka osoba samotna, starsza o niewysokiej rencie, emeryturze, 
lub rodzina nie dająca sobie rady w życiu powiedzcie jej o nas, pokierujcie ją. Nasza 
siedziba mieści się w podwórzu ZBK ul.700-lecia 14a.    

Zapraszamy.
Jadwiga Cichecka, Z-ca Prezesa PKPS, Oddział w Nowogardzie
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W obiektywie Jana korneluka  - rolnictwo „wczoraj”

Zaprosili nas….

Przewodniczący Komisji Finanso-
wo-Gospodarczej Rady Miejskiej w 
Nowogardzie zaprasza na posiedze-
nie komisji, w trakcie którego odbę-
dzie się konferencja nt.:

„Jak poprawić estetykę miasta i 
gminy Nowogard”.

Konferencja współorganizowana 
jest przez Urząd Gminy i Nadleśni-
ctwo Nowogard.

W spotkaniu udział wezmą m. in. 
przedstawiciele firm komunalnych, 
organizacji pozarządowych związa-
nych z ochroną przyrody, dyrekto-

rzy szkół ponadgimnazjalnych, pra-
cownicy wydziału GKMiOŚ Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie oraz soł-
tysi i przedstawiciele Rad Osiedlo-
wych z terenu gminy Nowogard.

Termin i miejsce:
20 maja 2009 r. w obiekcie edu-

kacyjnym „Zielona Kuźnia w Płot-
kowie” ,  dojazd we własnym zakre-
sie.

Program spotkania: 
10.00 - Otwarcie konferencji i 

powitanie uczestników.

10.10 - Wystąpienia i prezentacje 
multimedialne (około 10 minuto-
we):

− Obowiązki właścicieli nieru-
chomości w zakresie utrzymania 
czystości – Wydział GKMiOŚ

− Utrzymanie czystości na tere-
nie miasta i gminy Nowogard – ZUK 
Nowogard 

− Problem ścieków na terenie 
miasta i gminy Nowogard – PUWiS 
Nowogard

− Problem odpadów na terenie 
Gminy Nowogard – CZG RXXI

− Problemy związane z zanie-
czyszczaniem środowiska natural-
nego - Nadleśnictwo Nowogard

− Rola zieleni miejskiej – mgr 
inż. architektury krajobrazu Ewa 
Zwolińska

− Utrzymanie zieleni miejskiej 
– DOMEL Nowogard 

− Zaangażowanie społeczności 
wiejskiej w poprawę estetyki wsi 
– Rada Sołecka Błotno

− Działania organizacji pozarzą-
dowych na rzecz poprawy estetyki 
gminy – Z.O. LOP Nowogard

− Program „Zielony ogród” - I 
LO w Nowogardzie 

− Nawyki i zachowania młodzie-
ży i dorosłych związane z utrzyma-
niem czystości - II LO w Nowogar-
dzie

12.00 – Dyskusja (z możliwością 
prezentacji zdjęć w formie elektro-
nicznej)

12.30 – Podsumowanie i wnioski 
z dyskusji

13.00 – Posiłek 
14.00 – Zakończenie spotkania

Przewodniczący Komisji 
Sławomir Kucal

Wybieranie sadzeniaków z kopca      Sadzenie

Jesienne wykopki
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Wieści Ze SZkOŁy:
Absolwenci naszej szkoły zakończyli właśnie egzaminy maturalne, lecz 

nie przerwali swojej nauki, ponieważ przygotowują się do egzaminów za-
wodowych. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbędą się w 
dniach 15 – 19 czerwca. Nasi uczniowie będą starać się o zdobycie dyplomu 
w zawodach:

-technik ekonomista,
-technik handlowiec,
-technik mechanik,
-technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Pisemne egzaminy odbędą się dnia 15 czerwca, a praktyczne w dniach 

16 – 19 czerwca. Rozdanie dyplomów odbędzie się 28 sierpnia. Życzymy 
powodzenia!

Dnia 02.06.2009 r. w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi zosta-

nie przeprowadzony 

Program pt.: 
„Matka - Córka”

Program poprowadzą zaproszeni goście ze Szczecina z Zachodniopo-
morskiego Centrum Onkologii.

Programem objęte są klasy:
I TŻ, I TE, II TE, III TE, I TH, II TH, III TH, II F, I E, II E, I M/K, II 

M/K oraz mamy uczniów. Program prowadzony będzie w dwóch etapach 
po sześć klas + mamy. Serdecznie zapraszamy nasze mamy, grono peda-
gogiczne oraz pozostały personel.

 Lidia Bogus i Ewa Krzak

OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie poszukuje partnera 

do realizacji projektu w ramach PO KL działanie  9.2 Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w zakresie zajęć praktycznych 
na kierunkach technik hotelarstwa i technik mechanik pojazdów samo-
chodowych oraz technik handlowiec i ekonomista.  

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres szkoły do  22 maja 2009 roku. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Poniatowskiego 21 72-200 Nowo-
gard z dopiskiem  „partnerstwo POKL”. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 0913921162 p. Jowita Paw-
lak

ZAPROSZENIE
Mamy zaszczyt zaprosić do udziału

w  VII WYSTAWIE 
TWÓRCZOŚCI 

NIEPROFESJONALNEJ 
połączonej z prezentacją dorobku twórców oraz  
KONKURSEM NA POTRAWĘ REGIONALNĄ  

O ZŁOTĄ PATELNIĘ BURMISTRZA NOWOGARDU   
organizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nowogard  

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

Impreza odbędzie się w ramach  Święta Ludowego 31 maja 2009 r. na 
Placu Szarych i rozpocznie o godz.12.00
W programie :
- wystawa rękodzielnictwa, rzeźby, malarstwa, wikliniarstwa, kowalstwa, 
bukieciarstwa itp. połączona z kiermaszem,
- prezentacja potraw połączona z ich degustacją,
- konkurs o Złotą Patelnię.

Czy naprawdę tacy jesteśmy?
Czy naprawdę nie szanujemy naszych symboli narodowych, ze świętami 

narodowymi włącznie, pomimo tego, że jeszcze gremialnie przyznajemy się 
do polskości ? Czy polscy robotnicy naprawdę nie chcą demonstrować swe-
go przywiązania do Święta Pracy? Czy naprawdę „kurczy” się nasza religij-
ność, nawet pomimo tego, że w dalszym ciągu (w większości) deklarujemy 
się być wiernymi?

Zawsze, kiedy chodzi o rozpatrywanie zbiorowej (narodowej, plemiennej, 
rodowej, itd.) mentalności, należałoby zadać sobie kilka pytań: Jak do tego 
doszło? Dlaczego tak jest?

Każdy człowiek rodzi się z zasobem pewnych predyspozycji istotnie wpły-
wających na jego późniejszy sposób myślenia i odnoszenia się do rzeczywi-
stości. Z kolei, jako przedstawiciel gatunku stadnego, żyjąc w grupie spo-
łecznej, podlega określonej presji. Suma tych (biologicznych i społecznych) 
uwarunkowań decyduje o jego zachowaniu.

Predyspozycje dziedziczymy po swych rodzicach, ale też po dalszych 
przodkach, którzy również podlegali wspomnianej już presji. Zatem kolejne 
pytanie musi dotyczyć uwarunkowań tworzących obraz takowej presji. Jakie 
to uwarunkowania?

W tym miejscu można by wymienić strefy klimatyczne, położenie geogra-
ficzne, itp., jednak nie sposób pominąć roli takich instytucji społecznych jak 
państwo i kościoły. Zatem...

Wielostronna degrengolada na niemal wszystkich poziomach władzy pań-

stwowej (w tym - co dla wielu oczywiste - samorządowej) prowadzi w prostej 
linii do rozmontowywania resztek patriotyzmu - patriotyzmu lokalnego rów-
nież! Polacy znów coraz powszechniej przestają traktować święta i symbole 
narodowe jako swoje, utożsamiając je z symbolami władzy. Tak rozumując 
znajdujemy przynajmniej częściową odpowiedź na pierwsze pytanie. (?)

Bardzo podobnie jest w drugim przypadku. Robotnicy przestali demon-
stracyjnie pokazywać się w jakichkolwiek większych skupiskach, ponieważ 
nie życzą sobie być kolejny raz potraktowanymi instrumentalnie. Nie chcą, 
aby jakiś „cwaniak” (może jednak więcej niż jeden) znów wykorzystał ich do 
realizacji swych partykularnych celów.

Polska, utożsamiana z władzą państwową, władzą pozwalającą masowo 
zwalniać robotników z pracy, pozwalającą siłą rozpędzać protestujących, itd.; 
jawi się być czymś wrogim. Próba wyjaśniania, że naród to coś więcej niż 
państwo, coraz częściej miast być katalizatorem, staje się kroplą przysłowio-
wej oliwy dolewanej do ognia.

W historii polskiej państwowości relacje: państwo - kościoły (głównie 
kościół katolicki), to materiał na kilka „opasłych” tomów, jednak szczególne-
go znaczenia w poruszanym tu zakresie należałoby upatrywać w szczególnej 
„kooperacji” władz państwowych i kościelnych. Dodajmy jeszcze, że koope-
racji najczęściej obustronnie wymuszonej. Co z tego wynika?

Rzeczywista czy choćby tylko urojona (niezdrowa) rywalizacja prowadzić 
musi do tego, o czym mówi powszechnie znane przysłowie, że „ryba cuchnie 
od głowy”.

No i mamy, co mamy!
Lech Jurek
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OGŁOSZENIA drObNE

NierUcHOmOści

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe 
w Dobrej, ul. Traugutta. cena 9� 
tys. zł. Tel. 091 39 �5 08�.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 
m kw na działce 7 arowej, ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie lub zamienię 
z dopłatą na 1/ 2 domku z ogródkiem 
lub mały dom (Nowogard lub bliska 
okolica). Tel. 609 307 327. 

• Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościusz-
ki. 602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 
6000 m kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam 3 działki 1200 m kw uzbro-
jone, z warunkami zabudowy w No-
wogardzie. Tel. 602 52 16 71.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 ��6 ��1.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 80 
m kw przy ul. Zamkowej, częściowo 
umeblowane, cena 225 tys., z możli-
wością kupna garażu. Tel. 880 34 17 
34.

• Kupię garaż w centrum. Tel. 697 30 69 
69.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, I piętro, 
umeblowana, plastikowe okna, pane-
le na podłodze w pokoju, do remontu 
za kwotę 75 tys. do negocjacji. Tel.512 
285 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. Tel. 508 309 980.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w pobliżu 
ulicy Racibora. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położony na 
I piętrze w budynku przy ul. 700 Lecia 
13 m. 4, składający się z 3 pokoi, kuchni, 
spiżarni, łazienki, holu + dwa garaże sa-
mochodowe w podwórzu posesji. Cena 
łączna 220 tys. zł. Wiadomość tel. 091 
39 20 353 lub 697 516 145.

• Sprzedam kawalerkę na os. Bema, po 
kapitalnym remoncie, umeblowana, 
bezczynszowa. Tel. 788 986 139 lub 
788 557 042.

• Wydzierżawię pomieszczenie 
magazynowe 30 i 100 m kw. Tel. 
694 484 485.

• Wydzierżawię ekskluzywne pomiesz-
czenie pod usługi lub biura. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, 58 m 
kw, 193 tys. zł. Tel. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
83 m kw z możliwością wynajęcia 
garażu, na os. Bema. Cena 250 tys. zł 
– do negocjacji. Tel. 696 541 015.

• Działka budowlana 1800 m kw, 
cena 20 zł za m kw, Dębice. Tel. 
604 189 118.

• Kupię lub wynajmę mieszkanie 2 
lub 3 pokojowe w Nowogardzie. Tel. 
608 163 696.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
60 m kw. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 3 pok., 66 m kw. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 26 998 
lub 501 77 50 25.

• Sprzedam pół domu lub zamienię na 
dom do remontu. Tel. 091 39 20 866.

• Sprzedam działkę 4300 m kw, 16 
zł/ m kw, 5 km od Nowogardu. 
603 895 622.

• Sprzedam połowę domu z działką, 
Nowogard, cena do uzgodnienia. Tel. 
696 444 105.

• Sprzedam działkę budowlano – rol-
ną 3500 m kw z dojściem do rzeki, z 
możliwością zrobienia stawu rybne-
go. Rogowo 10. Tel. 091 39 78 451.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
pow. 42 m kw w centrum Nowogardu 
– umeblowane. Cena do negocjacji. 
Tel. 609 093 100.

• Sprzedam obiekt magazynowo 
– biurowo – warsztatowy o pow. 
ok. 900 m kw, działka 8 tys. m kw, 
w Boguszycach. cena do ustalenia. 
Tel. 696 ��� 350.

• Do wynajęcia – hala �00 m kw + 
pomieszczenia socjalne 100 m kw 
+ pomieszczenia biurowe �50 m 
kw, całość ogrodzona, plac utwar-
dzony �000 m kw, prąd, woda, tele-
fon, ogrzewanie, 1� km od Nowo-
gardu, cena do uzgodnienia. Tel. 
506 53� 1�9.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

• Sprzedam działkę pod zabudowę 
nad jeziorem. Tel. 604 651 190.

• Zamienię mieszkanie komunalne w 
Szczecinie 2 pokoje, kuchnia + wc, na 
podobne w Nowogardzie (do I pię-
tra). Tel. 091 39 25 215.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw 
na działalność handlową, biuro, ga-
binet lekarski przy ul. 700 Lecia 20b 
(pasaż przy Biedronce). Tel. 060 62 
93 753, 091 39 20 676.

• Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie 
w Nowogardzie, blok przy ul. Zamko-
wej. Tel. 603 530 638.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
67 m kw na mniejsze (ok. 40 m kw). 
Tel. 091 39 27 160.

• Sprzedam ziemię rolną położoną 
przy drodze do Kościuszek gm. Osina 
16 zł / m kw. Tel. 696 067 254.

• Pokój do wynajęcia. 723 930 348.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48 660 331 886.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
67 m kw, Nowogard, ul. Zamkowa. 
Tel. 602 347 241.

• Do wynajęcia pokój. Tel. 603 498 821.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe, cena 140 tys. zł. Tel. 
660 905 198.

• Lokal do wynajęcia w pasażu handlo-
wym, cena 1000 zł netto. Tel. 601 47 
29 47.

mOTOryZacJa

• Sprzedam samochód ciężarowy STAR 
– 200, dwa małe samochody cięża-
rowe MULTIKAR, wszystkie samo-
wyładowcze w stanie technicznym 
sprawnym, aktualnie na chodzie. 
Wiadomość tel. 091 39 22 329 lub 
697 516 145.

• Sprzedam Ford Fiesta 1,1, 1993 r. Tel. 
692 831 280.

• Sprzedam Ford Probe 2.0 16V + gaz, 
rok prod. 1994, stan dobry. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0691 374 013.

• Sprzedam Peugeot BOXER Max, 2,5D, 
rok prod. 1994. Cena do negocjacji. 
Tel. 091 39 26 998, 502 509 384 po 
13.00.

• Sprzedam alufelgi – komplet, orygi-
nalne, 5 ramienne z oponami Dunlop 
o szer. 205x55, sport do VW, Audi. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam oponę Continental 
sport 215x60, bieżnik 4,5 mm. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam nowe motocykle spalino-
we „Mini Cros” dla dzieci, cena 500 zł. 
602 348 926.

• Sprzedam Renault Safran r. 93, poj. 
3,0, stan bardzo dobry, klima, el. szy-
by, el. lusterka, cena do uzgodnienia. 
Tel. 885 693 138.

rOlNicTWO

• Kupię ciągnik C-360. Tel. 696 541 015.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
Tel. 603 353 789.

• Sprzedam klacz 4-letnią, rasa zimno-
krwista. Tel. 72 46 94 056.

• Sprzedam prosiaki. 885 974 930.

• Kupię pisklęta indyków. Tel. 091 
39 501 40.

• Sprzedam zboże: owies i pszenicę. 
Tel. 511 932 684.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.

USŁUGi

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 �5 969, 0695 518 581.

• DyWaNOPraNie. 060� 3�3 1�3.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
�93 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 060� 
3�3 1�3.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 060� 3�3 1�3.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 60� 3�3 1�3.

• czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 �0� 1�.

• Zespół muzyczny acOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 60� 0�9

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remONTy mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• BrUk – liN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.pl.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika i 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. Tel. 
609 605 6�1, 605 168 658.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Masaż i rehabilitacja u pacjenta w 
domu. Tel. 607 621 257.

• rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

• elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

• Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575.

• Usługi – roboty ziemne koparko – ła-
dowarką. Tel. 692 462 654.

• Zakładanie i urządzanie ogrodów. 
513 690 314.

• Usługi ogólnobudowlane, dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 
0600 626 268.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki, wnoszenie – znoszenie. Tel. 
696 138 406.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

• kompleksowe wykończenia 
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reklama

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Videofilmowanie, 
zdjęcia cyfrowe 
na różne okazje, 
profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124

W sobotę, 
23 maja 2009 r. 

w Strzelewie odbędzie się 

Dzień  
Dziecka, 

a o godz. 20.00 
zabawa dla dorosłych

na świeżym powietrzu. 
Gra zespół Avanti. 

W razie niepogody zapraszamy 
do klubu. Wstęp wolny!

Informujemy, że 

�0 maja �009 r.
środa w godz. 11.30 - 1�.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

wnętrz, szybko, tanio i solidnie. 
Tel. 69� 61� 803, �8� 188 1��, 
603 6�1 �1�.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• TiPSy – 60 ZŁ, makiJaŻ 30-�0 ZŁ. 
Tel. 69� �08 391.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �15 839.

• Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 �9� 390.

• Usługi elektryczne i ogólnobudow-
lane, panele, regipsy, malowanie. Tel. 
606 490 456.

• Schody drewniane. Tel. 604 133 333.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. Tel. 091 39 725 75, 695 085 470.

• Usługi transportowe Sprinterem MAX 
+ przyczepa. Mile widziane długie 
trasy. Tel. 514 740 538.

• „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Gotowanie na weselach. Chrzty, ko-
munie, stypy, rocznice ślubu i inne. 
Obsługa w plenerach. Profesjonalnie. 
Tel. 608 658 184.

• Zlecę położenie płytek. 091 39 
25 147.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

Praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. 091 39 21 538, 605 856 538.

• Zatrudnię spawacza. (0) 
51� 509 1�9.

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
Tel. 663 160 884, 607 083 845.

• Operator koparko – ładowarki, 
wszystkie typy; operator koparki jed-
nonaczyniowej i kierowca C+E szuka 
pracy. Tel. 609 876 850.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 697 151 503.

• Zatrudnię spawacza. Może być bez 
uprawnień. Tel. 513 100 901.

• Firma kosmetyczna Oriflame 
zatrudni konsultantów. Tel. 
693 8�6 36�.

• Zatrudnię do dociepleń i kładzenia 
płytek. Tel. 782 860 130.

• Fryzjerka, �3 lata (Studium Omnia) 
podejmie pracę na terenie Nowo-
gardu w swoim zawodzie lub skle-
pie obuwniczym, odzieżowym. Nr 
kont. �8� 90� 351.

• Zatrudnię bezrobotnych do prac po-
rządkowych. Tel. 091 39 25 147.

iNNe

• Sprzedam Playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 400 zł. 
Tel. 728 466 914.

• PODGrZeWacZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są � łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za �0 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 ���.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1�00 
zł mieszkanie, domek, gwarancja 
serwisowa. Tel. 691 686 ���.

• elekTrycZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, 
małe gabaryty, moc 18-�1 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 150 zł. Tel. 0�90 
5�0 5�0.

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący do mieszkania, do-
mku, firmy Vaillant z Niemiec, mało 
używany, cena �80 zł na gwarancji. 
Tel. 0691 686 ���.

• BOJler – podgrzewaczwody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem gazowym 
lub węglowym firmy Vaillant z Nie-
miec, typ ViH 1�0 lub 150 litrowy 
np. domek, � łazienki, cena 850 zł. 
Tel. 0691 686 ���.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Drewno oflisy, pocięte w klocki 
sprzedam, 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedaż drewna opałowe-
go, kominkowego, transport. 
509 930 161.

• Oddam gratis meblościankę 
pokojową. Tel. 606 �6 6� 69, 
606 8�9 3�9.

• Sprzedam niedrogo kontener. Tel. 
603 232 547, 091 39 20 864.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP 
obowiązuje 
od 14 grudnia

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 
Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 091 39�0�8�, 091 39 �� ��� 

 tel.kom. 600 �36 36�
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat - 091 392 62 65

 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702

Prawo jazdy  -091 57 92 703

Fax - 091 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel

 - 091 39 25 268 

 - 091 39 20 200

usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 

 - 0 91 39 26 249

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki
Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

Pck - 091 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

NOWOGARD 18.05.2009.
OFerTy Pracy PUP GOleNiÓW, 

Filia NOWOGarD
1.Robotnik ogólnobudowlany 
2. Kelner.
3.Dekarz
4.Sprzedawca-kasjer
5.Kelner-barman
6.Nauczyciel matematyki
7.Pracownik produkcji    
8.Kierowca ciągnika rolniczego
9.Kucharz
10.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
11.Nauczyciel informatyki  
12.Nauczyciel języka angielskiego
                

OFerTy Pracy Z reJONU
1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa-Mię-
dzyzdroje
2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów
3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
4.Pracownik produkcji-Tarczyn
5.Komisjoner-Niemcy    
6.Sprzedawca paliw-Dobra
7.Robotnik w przemyśle spożywczym-
Niemcy

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 
16.44, 19.53

Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 
16.43, 19.43, 21.43

Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 
17.49, 20.47, 22.46

(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  
12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)

kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 
13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

PrZeWÓZ OSÓB - rOmaN BiŃcZyk - linia regularna
Tel. 060� 310 591 

OD PONieDZiaŁkU DO PiąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NieDZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa liNia mikrOBUSOWa SerOcki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja PkS 
091 39-�1-88� lub 091 �6-98-315

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
�.�0(FP), 5.�5(FP), 8.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.�5(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.�5(FP), �.�5(FP), 9.35(L1P), 10.�5(L3), 13.�0(L1), 15.�5(L1), 
16.35(L1P), 18.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 50�0�6999, 09139�69�5, po godz. 18.00 - 501 1�0 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 1�8 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje tylko od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Pomorzanin Nowogard 
- Vielgovia Szczecin - Wielgowo 9:0 (5:0)

Pomorzanin: Krupski -Tomporowski (46’ D. Gruszczyński), Laszkiewicz, 
Soska, Jutkiewicz, Cyran, T. Marszałek, Skórniewski, Galus (46’ Dobrowol-
ski), Nosek (46’ Stefański), K. Miklas (46’ Borowik).

Bramki dla Pomorzanina: K. Miklas -3, Nosek -2, D. Gruszczyński, Boro-
wik, Stefański i bramka samobójcza.

Festiwal strzelecki  
Pomorzanina

Pomorzanin

W środę w Starej Dąbrowie
W najbliższą środę zawodnicy Z. Gumiennego rozegrają mecz wyjazdowy 

w Starej Dąbrowie z miejscową Dąbrovią, która jak do tej pory uzbierała na 
swoim koncie 29 pkt zajmując 11 miejsce w rozgrywkach ligi okręgowej. W 
ostatnim spotkaniu tych zespołów górą byli zawodnicy z Pomorzanina wy-
grywając 2:1, bramki dla naszego  zespołu zdobyli Miklas i Nosek. Miejmy 
nadzieję, że tym razem się spiszą na boisku i poprowadzą team do zwycię-
stwa.

Mecz godzina: 18.00.
Karolina Kubicka

Trzymajmy kciuki  
za UKS „Trójkę”!

 W minioną deszczową sobotę Po-
morzanin Nowogard podejmował 
na własnym boisku Vielgovię Szcze-
cin – Wielgowo, która obecnie zaj-
muje ostatnią lokatę mając na kon-
cie jedynie 3 pkt.

Wiele osób przed meczem obsta-
wiało pogrom Pomorzanina nad 
Vielgovią i nie pomylili się. Na Woj-
ska Polskiego mogliśmy zobaczyć 
jak wielokrotnie 
bramkarz przy-
jezdnych wyciągał 
piłkę z siatki. 

Mecz rozpoczął 
się punktualnie, 
nie musieliśmy 
długo czekać na 
bramkę, wynik 
zmienił się już w 
2 minucie meczu 
a gola dla Pomo-
rzanina strzelił 
K. Miklas, kilka 
minut później w 
polu karnym zo-
stał sfaulowany 
M. Skórniewski i 
sędzia zawodów 
pokazał „jedenast-
kę”, którą bezbłęd-
nie wykorzystał Ł. 
Nosek podwyż-
szając wynik na 
2:0.W 18 minucie 
meczu Nosek ide-
alnie podaje do Miklasa, który kiwa 
się z bramkarzem wypracowując 
sobie dogodną sytuację do strzału i 
wynik w tym momencie brzmi 3:0. 
Następną bramkę na swoim koncie 
(trzecią) zanotował w 24 minucie K. 
Miklas po podaniu Ł. Noska. W 30 
minucie jednostronnego widowiska 
kolejną bramkę strzela Ł. Nosek, 
który mijał obrońców podrzucając 
sobie piłkę z nogi na nogę, jedno-
cześnie podwyższając wynik spotka-
nia na 5:0, i to była ostatnia bramka 
w pierwszej odsłonie meczu.

Druga połowa spotkania toczyła 
się tak jak wszyscy się tego pewnie 
spodziewali. Pomorzanin był na fali 
a wiara w uratowanie wyniku zawod-

ników z Vielgovii malała z minuty 
na minutę.48 minuta meczu Stefań-
ski wykonuje rzut rożny, piłka wpa-
da w pole karne, bramkarz piąstkuje 
ją tak niefortunnie, że futbolówka 
trafia w głowę zawodnika przyjezd-
nych i wpada do bramki. Kilka mi-
nut później prostopadłą piłką zagrał 
Soska i Borowik podwyższa wynik 
na 7:0.W 69 minucie pada kolejna 

bramka dla Pomorzanina a zdobywa 
ją z czystej pozycji D. Gruszczyński. 
Chwilę później starszy z braci Mar-
szałków zostaje faulowany z polu 
karnym i drugi raz w tym spotkaniu 
sędzia główny dyktuje rzut karny, 
który bez wahania wykonuje Stefań-
ski podwyższając wynik na 9-0 i to 
była już ostatnia bramka, która pad-
ła w tym spotkaniu.

Pomorzanin po tej  kolejce po-
większył  swoją przewagę nad drugą 
drużyną w tych rozgrywkach Ma-
sovią Maszewo, która wygrała na 
swoim terenie z Dobrą Szczecińską 
przeskakując ją w tabeli.

Karolina Kubicka

Jeden z czterech Półfinałów Mi-
strzostw Polski Młodziczek odbędzie 
się w Sosnowcu. W piątek, 22 maja 
o godz 16.00 - Nowogard - Górnik 
Wieliczka, w sobotę o 12.00 - No-
wogard - Jas FBG Sosnowiec, w nie-
dzielę o 10.00 - Nowogard - Bryza 
Kolbudy.

Prezes klubu: Ilona Głębocka
Kierownik klubu: Andrzej Nowak
Trener: Rafał Rożek

 Skład zespołu:
1. Karolina Podleś
2. Agnieszka Pabisiak
3. Klaudia Polińska
4. Marta Papuszka
5. Anita Kozieł
6. Nicol Ostaszewska
7. Ela Wójcik
8. Kasia Końka
9. Justyna Korpa kpt.
10. Justyna Majcherczak

Karolina Kubicka
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− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 �58 006, 091 38 51 396

 

25 maja br. godz. 16.00
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Dzień Zdrowej Żywności w SP 2
8. 05.09 r. był dniem bardzo wy-

jątkowym, ponieważ uczniowie ob-
chodzili święto Pani Pielęgniarki 
oraz Dzień Zdrowej Żywności. W 
tym dniu, odbył się szkolny konkurs 
plastyczny „Lubię owoce i warzywa”, 
do którego zaangażowali się ucznio-
wie klas 0-3. 

Najlepsze prace można było oglą-
dać wystawione na sztalugach na ko-
rytarzu szkolnym.

Uczniowie z klubu „Wiewiórka” 
oraz SK PCK przygotowali uroczysty 
apel poświęcony zdrowemu odży-
wianiu. Podczas apelu reprezentanci 
klas rozwiązywali przygotowane za-
gadki, także inne dzieci mogły im w 
tym pomóc. 

Przy wspólnej zabawie organi-
zatorzy - p. Ewa Żylak i p. Grażyna 
Potyrańska rozdały nagrody za kon-
kurs plastyczny, które ufundował p. 
Roland Tomkowski - właściciel fir-
my budowlanej „Budro”. 

Po apelu uczniowie przygotowy-
wali kanapki, sałatki, koreczki owo-
cowe lub owocowo - warzywne, po 
czym mogli je konsumować w swo-
ich klasach. Smacznego!

Inf. własna



Porażka!
Projekt utonął w jeziorze

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Piątek 
22 maja 2009 r. 
Nr 38 (1775) 
nakład 2500
Rok XVI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł
MAGAZYN

reklama reklama

STUDIO FrYZJerSkIe 
„TYNa”

PROMOCJE !!!
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

Czytaj s. 4

WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

eEKOTRAK

Piotr Słomski
pozycja 1 lista 8



DZIENNIK
NOWOGARDZKI� m - Nr 38 (1775)

reklama

Jubileusz 
proboszcza

W najbliższą niedzielę – 24 maja ks. proboszcz parafii pw. 
WNMP Grzegorz Zaklika będzie obchodził 40–tą rocznicę 
święceń kapłańskich. Z tej okazji w kościele mariackim, o godz. 
12.30 zostanie oprawiona msza święta w intencji ks. probosz-
cza. Ks. Grzegorzowi życzymy kolejnych - co najmniej - 40-lat 
posługi kapłańskiej, a parafian zapraszamy do modlitwy. 

man 

Dzieje Szczecińskich Rodzin

Kolejny sukces 
nowogardzian!

Rozstrzygnięto otwarty dla 
wszystkich konkurs literacko 
- pamiętnikarski Dzieje Szcze-
cińskich Rodzin. Konkurs ob-
chodzi  w tym roku 40-tą rocz-
nicę swojego nieprzerwanego 
istnienia i od dawna budzi on 
szczere zainteresowanie i po-
dziw nie tylko szczecińskiego 
środowiska kulturalnego, ale 
także wielu prominentnych 
działaczy kultury i nauki w 
kraju. Po prostu nie ma dru-
giego takiego konkursu.

Od wielu lat wyróżnienia 
i nagrody w tym konkursie 
otrzymuje Franciszek Karo-
lewski. Tak było i w tej edycji  
-  w dziale kronik nagrodę 
specjalną  otrzymali ks. Grze-
gorz Zaklika i Franciszek Ka-

rolewski za II część „Kroniki odbudowy i renowacji   kościoła pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie”. 

Serdeczne gratulacje!
LMM

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: http://www.portalro-
dzinny.pl.

Będzie nowa 
spacerówka

Do końca lipca ma powstać nowa trasa spacerowa – wybudowane chodniki 
przy ul. Wyszyńskiego i Wojska Polskiego na odcinku od Wyszyńskiego do 
siedziby policji zapewnią łatwy dostęp do Promenady. W ten sposób jezioro 
będzie „bliżej” pieszych.

Do przetargu ogłoszonego przez 
nowogardzki Urząd Miejski stanęło 
pięć firm. Wygrało PRD składając 
ofertę w wysokości 444 829,86 zł. Za 
te pieniądze wyremontowane zostaną 
chodniki na całej długości ulicy Wy-
szyńskiego, tj. od Placu Wolności do 
ulicy Wojska Polskiego oraz chodniki 
na części ulicy Wojska Polskiego dłu-
gości 519,74 m. 

Zakres robót obejmuje wykonanie 
korekty geometrii ulicy poprzez 
poszerzenie jezdni i zwiększenie 
promieni wyokrąglających skrzy-
żowania, poszerzenie i przebudowę 
chodników. W drugim etapie prac 
jezdnia ulicy Wyszyńskiego zostanie 
wzmocniona warstwą ścieralną  o 
grubości 5 cm.

Foto. LMM
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20 maja 2009 r. w obiekcie eduka-
cyjnym „Zielona Kuźnia w Płotko-
wie”, odbyło się posiedzenie komisji 
budżetowo-finansowej na temat:

„Jak poprawić estetykę miasta i 
gminy Nowogard”. 

Współorganizatorem konferen-
cji był Urząd Gminy i Nadleśnictwo 
Nowogard.

W spotkaniu udział wzięli m. in. 
przedstawiciele firm komunalnych, 
organizacji pozarządowych związa-
nych z ochroną przyrody, dyrektorzy 
szkół ponadgimnazjalnych, pracow-
nicy wydziału GKMiOŚ Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie oraz sołtysi i 
przedstawiciele Rad Osiedlowych z 
terenu gminy Nowogard. Była także 
liczna grupa radnych oraz wicestaro-
sta Tomasz Kulinicz.

Uczestnicy wysłuchali następują-
cych wystąpień:

- Obowiązki właścicieli nierucho-
mości w zakresie utrzymania czystości 
– Wydział GKMiOŚ

- Utrzymanie czystości na terenie 
miasta i gminy Nowogard – ZUK No-
wogard 

- Problem ścieków na terenie miasta 
i gminy Nowogard – PUWiS Nowo-
gard

- Problem odpadów na terenie Gmi-
ny Nowogard – CZG RXXI

- Problemy związane z zanieczysz-
czaniem środowiska naturalnego - 
Nadleśnictwo Nowogard

- Rola zieleni miejskiej – mgr inż. 
architektury krajobrazu Ewa Zwoliń-
ska

- Utrzymanie zieleni miejskiej – 
DOMEL Nowogard 

- Zaangażowanie społeczności wiej-
skiej w poprawę estetyki wsi – Rada 
Sołecka Błotno

- Działania organizacji pozarządo-
wych na rzecz poprawy estetyki gminy 
– Z.O. LOP Nowogard

- Program „Zielony ogród” - I LO w 
Nowogardzie 

- Nawyki i zachowania młodzieży 
i dorosłych związane z utrzymaniem 
czystości - II LO w Nowogardzie

Nad sprawnym przebiegiem obrad 
czuwał Przewodniczący Komisji Sła-
womir Kucal. 

Po wystąpieniach rozpoczęła się 
ożywiona dyskusja.

Ze względu na wielką ilość tematów 
oraz ważkość problemów będziemy je 
cyklicznie prezentować w kolejnych 
wydaniach „DN”. Dzisiaj tylko zasyg-
nalizuję najważniejsze, a dotychczas 
nie rozwiązane problemy :

– jak egzekwować gminny regu-
lamin przestrzegania porządku (psy 
bez rejestracji, brak pojemników na 
odpadki u dużej liczby właścicieli 
posesji, tylko częściowo prowadzona 
selektywna zbiórka odpadów, proble-
my z odpadami o dużych gabarytach, 
dzikie wysypiska śmieci , bałagan przy 
posesjach, niszczenie mienia)?

- jak unormować gospodarkę ście-
kową (budować zbiorczą kanalizację 
czy przyzagrodowe oczyszczalnie, jak 
zmusić właścicieli ponad 2200 posesji 
by podpisali umowy na odbiór nieczy-
stości ciekłych, jak poprawić zaopa-
trzenie w wodę gospodarstw pozosta-
jących poza zabudową zwartą itp.)?

- co będzie z odpadami gdy R-XXI 
nie otrzyma pieniędzy na budowę za-
kładu przeróbki odpadów w Słajsinie 
(wysypisko zamknięte, a inne wysy-
piska nie chcą przyjmować naszych 
śmieci, ile będzie nas kosztować budo-
wa zakładu)?

- czy praca ZUK i firmy dbającej o 

zieleńce czyli Domel jest właściwa i 
jak im pomóc w lepszym wykonywa-
niu przyjętych obowiązków?

- kto ma egzekwować przestrzeganie 
prawa w omawianych wyżej dziedzi-
nach – tworzyć straż miejską czy nie?

- czy koszty poprawy warunków 
życia na wsiach mają ponosić tyl-
ko mieszkańcy wsi, czy budżet czyli 

„mieszczuchy” powinien w imię soli-
darności pomagać?

- dlaczego za nawet drobne nie-
dociągnięcia karze się mieszkańców 
Gminy, a potentaci typu „Poldanor” 
trują i smrodzą bezkarnie?

W/w problemy postaramy się Pań-
stwu kolejno przybliżać.

Tekst i foto LMM

Estetyka Miasta i Gminy
Przed nami 
piętrzące się problemy!
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Księdzu Proboszczowi

Grzegorzowi Zaklice
z okazji 40 lecia 

posługi kapłańskiej
wiele łask Bożych

 na dalsze lata 
życzą parafianie z Olchowa

ŻYCZeNIa

Władze i urzędnicy prace nad 
projektem dotyczącym rewitalizacji 
terenów nad jeziorem zakończyli 
w czerwcu ubiegłego roku. Cała 
inwestycja kosztować miała 15 mln 
zł. Gmina chciała sfinansować ją w 
50 proc. Reszta funduszy miała po-
chodzić z „Regionalnego programu 
operacyjnego – turystyka kultura i re-
witalizacja”. 19 lutego władze miasta 
złożyły wniosek w Urzędzie Marszał-
kowskim. To tam zapadają decyzje o 
dofinansowaniach inwestycji. O tym, 
że nasza gmina nie dostanie pienię-
dzy na odnowę terenów przy jeziorze 
najpierw dowiedzieliśmy się nieofi-
cjalnie. Czy to prawda? – zapytaliśmy 
w nowogardzkim Wydziale Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy.

- Dofinansowania nie dostaniemy. 
Projekt upadł z przyczyn formalnych 
– mówi Urszula Berezowska. Pani 
kierownik wydziału nie chciała 
mówić o szczegółach. Z pytaniami 
odesłała nas do burmistrza Kazi-
mierza Ziemby. Ten z ubolewaniem 
potwierdził informacje i stwierdził, 
że ze szczegółami jeszcze się nie 
zapoznał.

Zadzwoniliśmy, więc do Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczecinie.

- Mogę powiedzieć tylko, że projekt 
gminy Nowogard nie spełnił wytycz-
nych. Mimo, iż są one wymienione, 
to zostały źle uzupełnione. O konkrety 
należy pytać już władze Nowogardu 
– stwierdzili w wydziale Wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego. 

Dowiedzieliśmy się także, że wła-
dze Nowogardu były wzywane do 
uzupełnienia poprawek już po zło-
żeniu wniosku.

- Nie zostały one uzupełnione 
zgodnie z zaleceniami. Projekty z tego 
typu błędami są zazwyczaj robione na 
ostatnią chwilę – stwierdzili w Urzę-
dzie Marszałkowskim.

Co prawda władze gminy mają 14 
dni na odwołanie, ale szanse na jego 
uwzględnienie są iluzoryczne. O 
pozyskanie dotacji gmina może się 
starać za rok. 

O dofinansowania swoich inwe-
stycji z „Regionalnego programu 
operacyjnego – turystyka kultura i 
rewitalizacja” starało się 48 gmin. 
Osiemnaście wniosków nie spełniło 
wymogów i odpadło.

Marcin Nieradka

Komentarz
Ojca tej porażki jak zwykle doszu-

kać się ciężko. Burmistrz i urzędnicy 
nie są rozmowni, gdy zadaje się im 
pytania o odrzucony projekt. Od 
kilkunastu lat nie robią nic, by wy-
korzystywać środki unijne. Niech 
ktoś pokaże choć jedną poważną 
inwestycję wspartą środkami ze-
wnętrznymi. Jak już nasi rajcy coś 
zrobili (napisali projekt), to wyszło 
im źle. Innym się udaje, a nam nie. 
Nad naszym miastem wisi jakieś 
fatum? Nie. Cała sytuacja doskonale 
obrazuje indolencje rządzących i ich 
podwładnych - urzędników. W urzę-
dzie brakuje „twardej ręki”. Brakuje 
ludzi kreatywnych. Po co myśleć o 
pieniądzach z Unii czy zewnętrznych 
inwestorach. Jest dobrze, tak jak jest. 
Pytanie tylko – komu?

Kiedyś wiceburmistrz Jerzy Kacz-
marski powiedział, że młodzi ludzie 
życie powinni układać sobie poza 
Nowogardem. To był przypadkowy, 
choć wyraźny sygnał – „Spakuj się i 
wyjeżdżaj. My ciebie tu nie chcemy”. 
Władze wolą nieudaczników, którzy 
nie umieją dobrze napisać, a później 
nawet poprawić wniosku. Po takiej 
porażce ja autorom „upadłego” pro-
jektu kazałbym się spakować i życie 
układać w Koziej Wólce. 

Marcin Nieradka 

Porażka! 
Projekt utonął w jeziorze

Nie będzie nowych alejek, fontanny, pomostu, skateparku i boiska nad 
nowogardzkim jeziorem. Przygotowany przez władze miejskie projekt o 
dofinansowanie inwestycji przepadł z kretesem!

Sołtysi  
w opozycji 

Jak odebrać władzę burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie? – wspólnie 
zastanawiali się członkowie nowogardzkiej Platformy Obywatelskiej i 
gminni sołtysi. 

Spotkanie odbyło się w miniony 
wtorek, w sali nowogardzkiej Rady 
Miejskiej. Radni Rafał Szpilkowski, 
Tomasz Szafran i wicekurator oświaty 
Artur Danielewski (wszyscy związani 
z PO) zaprosili do wspólnej dyskusji 
sołtysów z całej gminy. Z 33 wiosek do 
rozmów usiadło 19 sołtysów. Debata 
w większości poświęcona była fatalnej 
realizacji przez obecne władze Planów 
Odnowy Wsi. Wszyscy byli zgodni, 
że powstałe na początku obecnej 
kadencji dokumenty, które miały po-
służyć do poprawy „życia wiejskiego” 
z perspektywy czasu można traktować 
jako obiecanki. Dość szybko dyskusja 
zamieniła się w krytykę burmistrza 
Kazimierza Ziemby. Argumenty – choć 
w większości słuszne - powtarzane były 
do znudzenia. Narzekano, że burmistrz 
obiecuje, a później zapomina o budo-
wie boisk, placów zabaw, świetlic. Że 
nie potrafi wykorzystywać środków 
europejskich. Że nie potrafi układać 
sobie z sołtysami współpracy. Że obiet-
nice spełnia tylko tym, którzy są władzy 
posłuszni. 

Spotkanie zakończyło się propozycją 
stworzenia „konwentu sołtysów”.

 PO + sołtysi = socjalizm – ko-
mentarz

To, że w naszej gminie władzę mamy 
nienajlepszą wie już chyba każdy. Ale 
jaką mamy opozycję? Twierdzę, że 
wcale nie lepszą. Dokładnie pokazało 
to spotkanie z sołtysami. Członkowie 
PO oprócz narzekań na burmistrza, 
nie wysilili się nawet, by przedstawić 
jakąkolwiek strategię poprawy życia 
na wsi. Były nawet wewnętrzne kłót-
nie sołtysów, ale żadnego pomysłu nie 

przedstawiono. Znając życie, większość 
ugrupowań walczących o władzę przed 
wyborami samorządowymi w swych 
programach zapisze puste slogany. Np. 
- „Poprawa życia na terenach wiejskich”. 
Na kartkach, tak jak na wtorkowym 
zebraniu znów zabraknie konkretnych 
rozwiązań, strategii. Później wielu ludzi 
staje przed dylematem: Czy w ogóle 
iść do wyborów, skoro nie ma kogo 
wybierać? 

Drodzy radni opozycji, nie mówcie 
nam co zrobicie, bo my wiemy, że praw-
dopodobnie „wszystko”. Mówcie tylko 
jak to zrobicie. Społeczeństwo chce 
słyszeć konkretne rozwiązania. Sama 
zmiana burmistrza, to dla niego „spa-
cer w nieznane”. Zmiana dla zmiany to 
tylko kosmetyka, jeśli nie katastrofa. 
Konkretów niestety nie widać.

Iloma dobrymi wnioskami zostało 
zakończone zebranie z sołtysami? Za-
ledwie jednym – zapowiedzią starań 
o stworzenie „konwentu sołtysów” 
mającego usprawnić dialog między 
władzą, opozycją i sołtysami. Później 
były już tylko dyrdymały. Np., by 
każda wioska dostawała z budżetu 
po 20 tys. (każdemu po równo?). By 
wrócić do wspaniałych tradycji z lat 
60-tych. By losowo wybierać wsie do 
finansowania. By obchody gminnych 
dożynek przenieść z Nowogardu na 
wioskę. Najlepsze, najbardziej żałosne, 
najśmieszniejsze na koniec. Sołtysi 
uważają, że należałoby się im po 200 zł 
diety. Że bidule nie orientują się, co się 
dzieje w gminie. Że nie mają materia-
łów na sesję RM i że nie mogą w nich 
uczestniczyć. 

Marcin Nieradka
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Więcej Polski w Unii, 
mniej Unii w Polsce!

Dnia 7 czerwca, po raz drugi w historii naszej bytności w struktu-
rach Unii, udamy się do urn wyborczych aby wybrać naszych repre-
zentantów w Parlamencie Europejskim. 

Mimo, że większość obywateli pochłoniętych codziennymi troska-
mi, nie skupia jeszcze zbytniej uwagi na tych wyborach, to jednak co-
raz częstsze doniesienia i komentarze medialne dotyczące kampanii 
niejednego z nas skłaniają do przynajmniej chwilowego zastanowie-
nia się – na co możemy liczyć ze strony przyszłych europarlamenta-
rzystów. 

Oczekujemy
solidarności

W wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego startuję dlatego, że znala-
złem się w ugrupowaniu programowo 
bliskim moim przekonaniom, ugru-
powaniu Prawicy Rzeczpospolitej 
prezentującej wizję Europy opartej na 
solidarnym partnerstwie wszystkich państw i narodów, respektującej odrębno-
ści kulturowe pojmowane jako element dobra ogólnoeuropejskiego. Należę do 
pokolenia, które czas swojej formacji intelektualnej i szerzej ludzkiej przeżyło 
pod szczególnym wpływem nauczania Jana Pawła II. Prawica Rzeczpospolitej  
nawiązuje bezpośrednio zwłaszcza do papieskiego postulatu konieczności 
budowy kultury życia jako głosu sprzeciwu i praktycznej alternatywy wobec 
niszczącej cywilizacji śmierci. Ten głos sprzeciwu i ten projekt cywilizacyjny 
powinien szczególnie głośno brzmieć z naszego kraju. Model europejskiej 
współpracy w dzisiejszym kształcie budzi wiele zastrzeżeń i niesie z sobą 
niestety realne zagrożenia, z których najistotniejsze to:

-  dominująca pozycja największych państw skutkująca narzucaniem 
pozostałym rozwiązań nie tylko w sferze prawnej ale także gospodarczej, 
kulturowej, obyczajowej,

-  uzależnianie działań o charakterze wyrównawczym i solidarnościowym, 
rezygnacją ze słusznej autonomii, niezależności i odrębności, 

- nierówne traktowanie w zakresie wielkości niezbędnego wsparcia  kształ-
tujące  charakter i geografię rozwoju według urzędniczych kryteriów a nie 
według  naturalnych warunków i wolnych wyborów narodów,

Wiele z tych zagrożeń przybrało bardzo realną postać i niestety  obserwuje-
my już w Polsce  ich  tragiczne skutki. W naszym Regionie chodzi tu zwłasz-
cza o los Stoczni Szczecińskiej, ale należałoby wspomnieć także  o istotnie 
mniejszych kwotowo w stosunku do rolników tzw. Starej Unii jednostkowych 
dopłatach  do areału, o braku solidarności w zakresie bezpieczeństwa ener-
getycznego, o próbach narzucania czy wymuszania zachowań i ocen według  
wzorców obcych naszej kulturze i religii chociażby w kwestiach obyczajowych .

Europa w rozumieniu Prawicy Rzeczypospolitej potrzebuje nowego pomysłu 
na wspólną dla wszystkich konstruujących ją Narodów przyszłość, przyszłość 
gdzie instytucje europejskie nie jawią się jako bezduszny żandarm czy równie 
bezduszny urzędniczy bat ale jako narzędzia służące dla rozwoju każdego i 
współpracy wszystkich w imię spraw i celów, które jesteśmy w stanie zrozu-
mieć i zaakceptować – na pewno takimi celami nie może być cały katalog 
pomysłów zachowań i rozwiązań typowych dla cywilizacji śmierci w tym 
aborcja, eutanazja, zapoznanie charakteru małżeństwa , odrzucenie Boga czy  
moralności  jako praktycznego wyrazu głębokiej religijności.   

Oczekujemy więc, że instytucje europejskie uszanują rozwiązania narodów  
a same wypełnią funkcję pomocniczości.  Przywódca Prawicy Rzeczpospolitej 
Pan Marek Jurek  potwierdził swoją powszechnie znaną postawą, że  jesteśmy 
ugrupowaniem, któremu obce są zachowania koniunkturalne, to jego posta-
wa zachęciła wielu w tym mnie do pracy w tej formacji i to jest legitymacja 
wiarygodności, którą w tych wyborach Państwu przedkładamy.

Pozdrawiam wszystkich Mieszkańców Trzebiatowa i życzę dobrych wy-
borów. 

Piotr Słomski

Wybory do parlamentu Europejskiego
W dniu 7.06.2009 r. odbędą się kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. Z Polski zostanie wyłonionych 50-ciu parlamen-

tarzystów. Głosujemy na listy kandydatów  wystawione przez 10 ugrupowań. Swoją listę (nr 8) w całym kraju wystawiła tez po 
raz pierwszy Prawica Rzeczpospolitej partia założona i prowadzona przez byłego Marszałka Sejmu p Marka Jurka.  Jak każde 
wybory tak i te mogą przynieść rezultaty , które są konsekwencją naszych osobistych wskazań personalnych- na kogo postawimy 
to jest najważniejsze. Nie ulegajmy demagogii głoszonej przez duże partie, które jedynie w imię własnego interesu wmawiają 
społeczeństwu, że nie warto głosować na małe ugrupowania , że to głos „zmarnowany”. To bałamuctwo - matematycznie każdy 
głos jest  równoważny, a politycznie składa się on w równym stopniu, niezależnie na kogo oddany,  na  ostateczny kształt zbiorowej 
decyzji. Jakże często głosując na tzw. pewniaków musimy się potem wstydzić za ich zachowania, czy nie stokroć lepiej postawić 
na pewną osobę i nosić podniesiona głowę przez cała kadencję  aniżeli postawić na tzw. pewny mandat i już po krótkim czasie 
kryć się z własna decyzją albo unikać tematu w rozmowach ze znajomymi. Decyzja jak zawsze należy do Ciebie!

Piotr Słomski, rocznik 1984, nauczyciel języka angielskiego w Liceum w 
Nowogardzie. Kawaler.

Rok 2006 - Licencjat z dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej 
i Medialnej w Toruniu.

2008 - magisterium z politologii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie.

Obecnie słuchacz studiów podyplomowych z dydaktyki nauczania języka 
angielskiego w Szkole Języków Obcych w Poznaniu. 

Zainteresowania: filozofia, historia - zwłaszcza wieków średnich, literatura, 
języki obce – angielski, niemiecki, francuski, włoski, łacina.

Piotr Słomski
kandydat do Parlamentu Europejskiego

Prawica Rzeczpospolitej Marka Jurka

lista nr 8 
pozycja 1

Piotr Słomski i Marek Jurek

Spośród wielu ogólnikowych, wzniosłych haseł oraz coraz bardziej zaogniają-
cych się już dyskusji i debat między kandydatami staramy się wyłowić jakieś kon-
krety. Tak więc, co dziś stanowi realne szanse a co zagrożenia w naszym dalszym 
członkostwie w strukturach Unii Europejskiej?

Niezwykle istotną kwestią, przemawiającą za obroną naszych żywotnych inte-
resów gospodarczych i ekonomicznych, jest utrzymanie polskiej waluty. Obec-
nie panuje w Polsce jeszcze zbyt niski poziom życia aby wprowadzenie euro nie 
okazało się prawdziwym szokiem dla przeciętnego obywatela naszego państwa. 
Za przykład może tu posłużyć choćby nasz południowy sąsiad - Słowacja. Przy-
stąpienie tego kraju do strefy euro spowodowało, że wielu Słowaków boryka się 
teraz z problemem odpowiedniego zagospodarowania pieniędzmi w obliczu dra-
stycznego wywindowania cen. Ciężkie doświadczenie naszych pobratymców po-
winno być dla nas lekcją i przestrogą. Dodatkowym argumentem może być rów-
nież budząca niepokoje sytuacja finansowa Polaków o czym świadczą liczby: 56% 
Polaków nie ma konta w banku, 60% nie ma żadnych oszczędności, 73% z różnych 
względów nie ma dostępu do kredytu (cyt. za Niedziela i Gazeta Bankowa). 

Dziś z palącą troską powinniśmy pochylić się również nad losem polskich rolni-
ków. Polska wieś odczuła ciężar decyzji płynących z Brukseli jeszcze przed akcesją 
w 2004 roku. Mam tu na myśli prowadzoną na ogromną skalę politykę dostosowy-
wania gospodarstw do wymogów Unii co spowodowało upadek działalności wielu 
rolników – świadkami tego byliśmy także w województwie zachodniopomorskim. 
Ci, którym udało się przetrwać obostrzenia są dziś adresatami niesprawiedliwej 
polityki Unii związanej z dopłatami bezpośrednimi do areału w stosunku do rol-
ników działających na obszarze krajów wiodących w UE jak Niemcy, Włochy czy 
Francja. Na przykład  polski rolnik otrzymuje 70 euro/ha. dopłaty bezpośredniej, 
jest to niewiele w porównaniu do rolnika duńskiego, dla którego dopłata oscyluje 
w granicach 300 euro/ha. 

Szeroko rozumiana polityka solidarności europejskiej, która winna wyrażać się 
na wszystkich płaszczyznach współpracy, pozostawia obecnie wiele do życzenia 
m.in. w obszarze solidarności energetycznej (kwestia budowy gazociągu północ-
nego, gdzie ważniejszy okazał się interes Niemiec i Rosji). 

Prawica Rzeczypospolitej startuje w wyborach do Europarlamentu pod ha-
słem „Europa normalnych rodzin”. Umocnienie polskiej rodziny poprzez wpro-
wadzenie szeregu udogodnień np. na polu krajowym przez wydłużenie urlopów 
macierzyńskich i wychowawczych, zmianę systemu podatkowego na taki, który 
uwzględnia fakt i liczbę wychowywanych dzieci oraz odpowiednią prorodzinną 
politykę legislacyjną, której celem będzie nadanie legitymacji prawnej działaniom 
na rzecz swobodniejszego rozwoju polskich rodzin - to  kluczowe cele na drodze 
do doskonalenia naszego społeczeństwa. Sposobu na rzecz umocnienia polskie-
go społeczeństwa Prawica Rzeczypospolitej upatruje także w wprowadzeniu sku-
tecznej polityki, której zadaniem będzie radykalne odbiurokratyzowanie sektora 
gospodarczego. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności naszych rodzimych 
przedsiębiorców, którzy powinni być głównym czynnikiem wzrostu zamożności 
i stopy życiowej w naszym kraju. Jakość przed monopolem wielkich koncernów 
– to hasło powinno przyświecać nam w działaniach na rzecz Polski. 

Niemniej jednak, nie zrealizujemy powyższych celów jeżeli już dziś w sposób 
zdecydowany, jako polska reprezentacja w parlamencie europejskim, nie przeciw-
stawimy się polityce instytucji Unii Europejskiej, które za naczelny cel postawi-
ły sobie pod przykrywką wyśrubowanych wymogów, stopniowe zdominowanie 
wszystkich sektorów życia w Europie przez kraje Starej Unii. Wyraża się to swoistą 
nadingerencją w wewnętrzne sprawy, zwłaszcza nowoprzyjętych, krajów człon-
kowskich. 

Piotr Słomski
Kandydat Prawicy RP do Europarlamentu

Nowogardzki kandydat 
do Parlamentu Europejskiego

Piotr Słomski
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10-lecie SLD w Zachodniopomorskiem
Harcowiada ‘2009 – VII edycja

Nowogard 23 Maja
Uprzejmie zapraszają wszystkich działaczy i sympatyków Sojuszu Lewi-

cy Demokratycznej, Federacji Młodych Socjaldemokratów, Stowarzysze-
nia „Pokolenia”, byłych członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, organi-
zacji młodzieżowych oraz wszystkich byłych radnych Lewicy, a także życz-
liwie zainteresowanych Mieszkańców naszego miasta i województwa na 
spotkanie plenerowe z okazji 10-lecia funkcjonowania Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, które organizujemy 23 Maja 2009 r. na kempingu „U 
Henia” w Nowogardzie (powiat goleniowski), ul. Wojska Polskiego 48.

Piknik, tradycyjnie już, odbywać się będzie w przepięknie położonym te-
renie „Sarniego Lasu” sąsiadującym z jeziorem nowogardzkim, popularnie 
nazwanym „Harcówką”.

Harcowiada bo tak popularnie nazwaliśmy naszą imprezę, będzie ko-
lejną okazją do wzajemnych dyskusji, wymiany doświadczeń, wspomnień, 
a także szansą na spotkanie z Posłami na Sejm RP, kandydatami do Parla-
mentu Europejskiego, radnymi wielu szczebli samorządu. Potwierdzonym 
gościem Harcowiady będzie jeden z założycieli SLD Premier RP Leszek 
Miller.

Oczekujemy na Państwa przybycie do ośrodka „U Henia” od godziny 
14.00. Zmotoryzowanym zapewniamy bezpłatny parking strzeżony. Dla 
przyjezdnych istnieje  możliwość zarezerwowania noclegów w domkach 3 
i 4 osobowych (obowiązuje rezerwacja całego domku). Podczas spotkania 
zapewniamy bogatą oprawę towarzyską, kulturalną, rozrywkową i rekrea-
cyjną oraz smakowity bufet.

Imprezę finansujemy sami. Odpłatność za udział wynosi 20zł. Płatność 
na miejscu, przy wejściu do ośrodka..

Prosimy Państwa o pomoc w dotarciu z informacją o naszym spotkaniu 
do wszystkich zainteresowanych osób. Zabierzcie ze sobą rodzinę, przyja-
ciół i członków zaprzyjaźnionych organizacji.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

Sojusz Lewicy
Demokratycznej

Federacja Młodych
Socjaldemokratów

Stowarzyszenie
“Pokolenia”j

Lądowisko  
potrzebne mieszkańcom

Mieszkańcy, którzy nocą ucierpią w wypadku nie mogą liczyć na szybki 
transport śmigłowcem do specjalistycznych klinik.

Problemem jest brak profesjonalnego lądowiska dla helikopterów. Na placu 
przy jeziorze nie mogą one lądować w nocy. Czy jest szansa, by takie powstało 
w Nowogardzie? 

- Lądowisko będzie… Potrzebna jest 
jednak odpowiednia dokumentacja 
i co najważniejsze fundusze. Koszt 
takiego lądowiska to ok. 400 tys. zł. 
Kwotę tę musi wyodrębnić szpital z 
własnych funduszy, ewentualnie przy 
wsparciu gminy - twierdzi dyrektor 
szpitala Kazimierz Lembas. 

Skąd, zatem nasz szpital ma wziąć 
na to fundusze?

Jako pierwsza nasuwa się myśl 
o dofinansowaniu z UE? Dzwonię 
zatem do Regionalnego Centrum 
Informacji Europejskiej. Okazuje się, 
że jest taka możliwość. Maksymalny 
poziom dofinansowania projektu 
wynosi 55% całkowitych wydatków 
kwalifikacyjnych. Termin składania 
wniosków upływa jednak już z dniem 
29 czerwca. Powstają więc pytania: 
czy zdążymy? I co zrobiliśmy do tej 
pory?

- Jeśli owe lądowisko ma powstać 
w miejscu, gdzie w chwili obecnej 
lądują śmigłowce ratownicze, tj. plac 
obok pizzerii Neptun będzie potrzebny 
plan zagospodarowania terenu nad 
jeziorem - mówi Lembas. 

Budowa lotniska w tym roku jest 
prawie nierealna. Druga wątpliwość 
to, co z pozostałymi 45% funduszy 
własnych. Okazuje się, że nowogardz-

ka stacja Pogotowia Ratunkowego 
wniosek o dofinansowanie inwestycji 
złożyła już w zeszłym roku.

- Do dziś nie mamy żadnej odpo-
wiedzi. Powodów nie znam – zdradza 
Andrzej Więcek, kierownik miejsco-
wego pogotowia. – Jeśli nic się w tej 
sprawie nie zmieni, to za jakiś czas 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w ogó-
le przestanie lądować w Nowogardzie. 
Lądowanie w obecnych warunkach 
jest bardzo niebezpieczne.

O opinię burmistrza Kazimierza 
Ziemby ciężko. Od dwóch dni nie 
odbiera telefonu. 

Anna Tarnowska
Komentarz
Problem braku lądowiska naszym 

władzom sygnalizowany był wielo-
krotnie. Do tej pory oprócz pozoro-
wania działań nie zrobiono jednak 
nic. Pieniądze z UE tylko czekają, a 
mimo tego nikt nie zadzwonił nawet 
do Regionalnego Centrum Infor-
macji Europejskiej. Czy tym razem 
władza zlekceważy nawet ludzkie 
życie? Miejmy nadzieję, że się mylę i 
organy odpowiedzialne za powstanie 
lądowiska, zakaszą rękawy i udowod-
nią, że tym razem dadzą radę.

marcin Nieradka 

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy Białej Niedzieli w dniu 17 maja 
w Nowogardzie pragną podziękować osobom  
i firmom, bez których by się ona nie odbyła:

1. Burmistrzowi Nowogardu p. Kazimierzowi Ziembie za wydanie zgody 
na organizację badań,

2. Współorganizatorom:
a) Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w 

Nowogardzie p. Kazimierzowi Lembasowi,
b) Pani Dyrektor Mirosławie Przybyłek i pracownikom Nowogardzkiego 

Domu Kultury,
c) Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie p. Jerzemu 

Jabłońskiemu
3. Portalowi internetowemu www.nowogardinfo.pl za objęcie badań 

patronatem medialnym
4. Pani Krystynie Sachryń - PHU „Lodos”
5. Panu Piotrowi Kazubie - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr3 w 

Nowogardzie
6. Panu Robertowi Kaźmierowskiemu – firma „Bruk-Lin”
7. Panu Zdzisławowi Ajs – firma „Azbud”.
8. Panu Markowi Słomskiemu i redakcji „Dziennika Nowogardzkie-

go”.
Dzięki Państwa pomocy mieszkańcy gminy Nowogard mogli skorzystać 

z bezpłatnych badań i porad lekarskich. Dziękujemy.
Bartosz Arłukowicz

Robert Czapla

Trwa konkurs na zaprojektowanie loga kampanii informacyjno - edu-
kacyjnej pod hasłem „NASZA FIRMA – WSPÓLNĄ SZANSĄ”. Przypo-
mnijmy, że dla autora najlepszej pracy czeka nagroda pieniężna w wyso-
kości 500 zł!!! Uwaga! Prace przyjmowane są tylko do końca mają br.!

Zaprojektuj logo 
– wygraj pieniądze!!!

Prace konkursowe mogą być wykonane 
dowolną techniką plastyczną (rysunek, 
grafika komputerowa, itd.). Format prac 
- maksymalnie A4. Głównym tematem 
pracy jest miasto Nowogard. Uczestnikami 
konkursu mogą być zarówno dzieci, jak i 
dorośli (bez ograniczeń wiekowych). Jedna 
osoba może przesłać kilka prac. Organiza-
torzy konkursu, Stowarzyszenie Forum 
Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowo-
gardzkiej, zachęca do udziału w konkursie 
także szkoły i koła plastyczne działające na 
terenie gminy. 

Każda nadesłana praca powinna zawie-
rać imię i nazwisko autora, wiek oraz do-
kładny adres i nr telefonu kontaktowego. 
W przypadku grup dodatkowo adres pla-
cówki oraz nazwisko i kontakt do wycho-
wawcy. Prace przyjmowane są w sklepie 

Biurex przy ul. 700-lecia w Nowogardzie 
(przy przejeździe kolejowym). 

Głównym celem kampanii „NASZA 
FIRMA – WSPÓLNĄ SZANSĄ” będzie 
zbudowanie patriotyzmu konsumenckie-
go wśród mieszkańców gminy Nowogard, 
promocja podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych i działających na jej te-
renie oraz wspieranie gminnej gospodar-
ki i lokalnego rynku pracy (szczegółowe 
informacje o kampanii zostaną podane w 
późniejszym terminie). 

Ewentualne pytania w sprawie konkur-
su proszę kierować na adres e-mail: nowo-
gard.forum@gmail.com. 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Forum Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej
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„Mój dom – moją twierdzą” 
- Województwo Zachodniopomorskie przeciw przemocy w rodzinie

TekST SpONSOrOWaNY

“Mój dom jest moją twierdzą” pisał Edward 
Coke na początku XVII w. Dom to azyl, miej-
sce gdzie można odpocząć, czuć się bezpiecznie, 
to rodzina dająca sobie wsparcie i siłę. Dom to 
schronienie. Kiedy w domu pojawia się przemoc 
– to już nie ma gdzie się schronić. Przemoc spoty-
kająca nas w domu, w rodzinie, pozostawia ślady 
na całe życie. Taka przemoc to nie tylko ból fi-
zyczny i psychiczny, to utrata zaufania, spokoju, 
to niepewność, dezorientacja, strach. Dlatego nie 
wolno milczeć, nie wolno poddawać się zjawisku, 
które nas niszczy. Każdy ma prawo walczyć o sie-
bie, o swoje dobro, swój spokój. O dom, będący 
bezpiecznym schronieniem. 

Przemoc w rodzinie to problem społeczny, któ-
ry w naszym kraju był przez wiele lat marginali-
zowany. Proces jego ujawniania nastąpił po 1989 
roku, kiedy powstały warunki ustrojowe umożli-
wiające podejmowanie aktywności obywatelskiej. 
Początkowo przemocą w rodzinie zajęły się orga-
nizacje pozarządowe. Nie tylko udzielały one po-
mocy prawnej i terapeutycznej ofiarom przemo-
cy, ale rozpoczęły kampanie edukacyjne, mające 
na celu uwrażliwianie społeczeństwa i decyden-
tów na problem oraz zorganizowanie sprawnego 
systemu pomocy i profilaktyki. 

Uchwalenie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie spowodo-
wało jednoznaczne uznanie przemocy w rodzinie 
za problem społeczny. 

Obecnie wiele się mówi i pisze o przemocy w 
rodzinie i jej przeciwdziałaniu. Sformułowano 
definicje, dokonuje się analiz, prowadzi badania, 
ustala cele i sposoby działania. Na rzecz przeciw-
działania przemocy pracują organy administracji 
rządowej i samorządowej, liczne instytucje, orga-
nizacje pozarządowe. Funkcjonują akty prawne i 
programy zapobiegania przemocy i pomocy ofia-
rom. 

A ofiarom - przebywającym na co dzień ze 
sprawcą, doświadczającym przemocy, żyjącym w 
strachu, często z poczuciem winy i wstydu - tak 
trudno uwierzyć… Uwierzyć w to, że istniejąca 
i oferowana pomoc społeczna ma sens, że to nie 
tylko słowa, definicje, paragrafy i słupki analiz, 
ale przede wszystkim ludzie. Trzeba wierzyć w ich 

chęć pomagania, w ich kompetencje i możliwości, 
bo uwierzyć w szansę uzyskania pomocy – to dać 
sobie pomóc. 

Ofiarom przemocy niezbędna jest ponadto 
wiedza na temat ich praw. Warto zapoznać się z 
projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Ma ona zapewnić szerszą 
pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz rozwój 
profilaktyki przemocy. Wprowadzenie efektyw-
niejszej procedury izolacji sprawców przemocy 
od osób poszkodowanych ma zapewnić więk-
szy poziom bezpieczeństwa ofiarom przemocy. 
Funkcjonariuszom policji zostaną przyznane 
uprawnienia pozwalające na natychmiastowe i 
rzeczywiste przerwanie przemocy (nakaz izola-
cji sprawców). Jedną z ważniejszych propozycji 
jest zapis, na podstawie którego właściwie prze-
szkoleni pracownicy socjalni będą mogli natych-
miast zabrać dziecko z domu, w którym w wyniku 
przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie. 
Ponadto, zgodnie z projektem ustawy, ofiary 
przemocy będą mogły łatwiej uzyskać bezpłat-
ne zaświadczenie lekarskie, w którym określone 
zostaną przyczyny oraz rodzaj uszkodzeń ciała. 
Obecnie obdukcję bezpłatną wykonuje się na 
wniosek prokuratora. 

Gminy oraz samorządy wojewódzkie będą mia-
ły obowiązek opracowania i realizacji programów 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt 
przewiduje także ściślejszą współpracę przedsta-
wicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie, którzy tworzyć będą zespo-
ły interdyscyplinarne. 

Wśród ważnych zmian wprowadzonych rów-
nocześnie do Kodeksu karnego na uwagę zasłu-
guje nałożony na sprawcę przemocy obowiązek 
uczestniczenia w programach korekcyjno-eduka-
cyjnych, nawet bez konieczności uzyskania jego 
zgody, a także rozszerzenie środków zapobiegaw-
czych w stosunku do sprawców przemocy o nakaz 
opuszczenia lokalu oraz powstrzymywania się od 
kontaktów z osobami pokrzywdzonymi.

Województwo Zachodniopomorskie już wyko-
nuje zadania wymienione w projekcie nowelizacji 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Od 2007 
roku realizowany jest Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Ro-
dzinie. Według 
nowelizowanej 
ustawy obowią-
zek wdrażania 
tego typu pro-
gramów umoż-
liwi ubieganie 
się o dodatkowe 
środki finansowe 
na ich realiza-
cję z programów 
przygotowanych 
przez ministra 
pracy. 

W naszym Województwie działa Wojewódzki 
Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. Skupia on 45 przedsta-
wicieli pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 
oświaty, wymiaru sprawiedliwości, policji oraz 
administracji rządowej i samorządowej. Członka-
mi Zespołu są osoby o wysokim merytorycznym 
poziomie wiedzy, mające praktyczny kontakt z 
problemem oraz realną możliwość podejmowa-
nia skutecznych działań. Informacje o Programie 
Przeciwdziałania Przemocy oraz skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego dostępne są na stronie inter-
netowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Wydział nadzoruje również funk-
cjonowanie finansowanej przez Województwo 
Zachodniopomorskie strony internetowej www.
pogadaj.eu, będącej punktem informacyjno-kon-
sultacyjnym m.in. dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie.

Interesujmy się tematem, poszukujmy informa-
cji, bo wiedza na temat posiadanych praw i moż-
liwości oraz na temat miejsc i osób, do których 
można zwrócić się z problemem jest jednym z 
warunków do zahamowania zjawiska przemo-
cy w rodzinie. Podobnie jak wiara w możliwość 
uzyskania skutecznej pomocy oraz przełamanie 
bariery milczenia. I dotyczy to nie tylko ofiar, ale 
wszystkich osób będących świadkami lub podej-
rzewających istnienie w swym otoczeniu zjawiska 
przemocy. 

Pamiętajmy, że przemoc w rodzinie jest naru-
szeniem podstawowych praw i wolności czło-
wieka. Każdy powinien czuć się bezpiecznie we 
własnym domu, każdy powinien móc o nim po-
wiedzieć: „Mój dom jest moją twierdzą”. 

 Krzysztof Faliński i Małgorzata Kuncewicz
Wydział Współpracy Społecznej UM WZ
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 Witamy wśród nas...

W obiektywie Jana korneluka  - Jenikowo przed wojną 

Córka Magdaleny 
Czachorowskiej 
ur. 14.05.09 
ze Szczecina

Syn Adrianny 
Sierzchały ur. 18.05.09 
z Nowogardu

Syn Marleny 
Pawłowicz 
ur. 21.05.09 
z Radowa Małego

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Ponadto w Szpitalu w 
Nowogardzie urodziło się 
1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 
opublikowane ze względu 
na brak zgody rodziców

i „dziś”
Foto udostępniła Patrycja Binięda
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Co z obwodnicą?
Budowa obwodnicy Nowogardu miała ruszyć w pierwszym kwartale 

roku. Dlaczego koparek i walców nie widać jednak do dziś?
Powód jest prosty. Generalna Dy-

rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
nie uzyskała jeszcze zgody na budowę 
drogi. Pozwolenie na realizację in-
westycji wydaje Urząd Wojewódzki. 
Kiedy zostanie ono uzyskane?

- Myślimy, że zgoda zostanie wyda-
na już w czerwcu – informuje Mate-
usz Grzeszczuk, rzecznik prasowy 
szczecińskiego GDDKiA.

Po otrzymaniu zgody na budowę 
drogi GDDKiA ogłosi drugi etap 
przetargu. Do pierwszego stanęło 13 
firm. Wśród nich jest także oferta no-
wogardzkiego PRD POL-DRÓG S.A. 
Oferty wszystkich przedsiębiorstw 
sprawdzane są od 26 stycznia. 

- Po sprawdzeniu, do wszystkich 
podmiotów prześlemy kosztorysy i 
materiały na temat wykonania in-
westycji. Oni zaproponują nam swoje 
ceny. Zwycięży firma, która przedstawi 
najtańszą i najkorzystniejszą ofertę 
– mówi Grzeszczuk. 

Ciężki sprzęt do pracy będzie mógł 
ruszyć po zakończeniu formalnych 
procedur. Budowa obwodnicy nie 
jest inwestycją w żaden sposób za-

grożoną. W GDDKiA uważają, że 
musi zdarzyć się kataklizm, żeby 
pieniądze nie zostały przeznaczone 
na powstanie obwodnicy. Inwestycja 
ma pochłonąć ponad 100 mln zł. Jej 
realizacja potrwa około 22 miesiące. 

Zjazd na Bema
Mieszkańcy nowogardzkiego 

osiedla Józefa Bema domagają się 
zmiany planów obwodnicy. Chodzi 
im o wybudowanie bezpośredniego 
zjazdu z drogi na swoje osiedle. Pod 
wnioskiem, który mają zamiar skie-
rować do GDDKiA i władz miasta 
zebrali już kilkaset podpisów. Jakie są 
szanse na realizację ich żądań?

- Przyznam, że małe. Obwodnica 
będzie częścią drogi ekspresowej. Takie 
nie mogą mieć bezpośrednich zjazdów. 
W grę wchodzą tylko zjazdy bezkoli-
zyjne. Zaplanowano już wybudowanie 
trzech takich zjazdów. Najbliższy 
mieszkańcom osiedla Bema będzie w 
Wojcieszynie – mówi Grzeszczuk.

Mieszkańcy jednak nie rezygnują. 
Kończą zbieranie podpisów i mają 
zamiar walczyć o budowę zjazdu.

Marcin Nieradka

Gołębie latają wysoko
Historia Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych - wczoraj i dziś cz.2 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w skrócie PZHGP ma 
statut stowarzyszenia. Terenem działania związku jest obszar Rzeczpospoli-
tej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Chorzowie. Związek posiada 39 
Okręgów podzielonych na oddziały a te podzielone na sekcje lotowe. Zwią-
zek jest członkiem międzynarodowej federacji miłośników gołębi poczto-
wych pod nazwą „FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONA-
LE” (FCI).

Celem związku jest:
- zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych
- racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego
- rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków
- organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji
- prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i 

sympatyków
Związek współdziała z instytucjami naukowymi zainteresowanymi dzia-

łalnością Związku, wydaje fachowy miesięcznik „Hodowca Gołębi Poczto-
wych” ora inne fachowe wydawnictwa.    DT

Klasyfikacja w rywalizacji o Puchar Ziemi Nowogardzkiej po trzecim lo-
cie z miejscowości BURG-273,5 km 

1. Golema Czesław
2. Michalski Zbigniew
3. Mularczyk J.S
4. Ozimek Ireneusz
5. Żetecki Marek
6. Saja Jerzy i Mieczysław
7. Sosnowski J./K
8. Skubała Jan i Władysław
9. Bąk Zdzisław/Mazur W.
10. Sidor Julian

 

Rząd nie płaci na czas
Money.pl dotarł do raportu, który stwierdza, że straty polskiej gospodar-

ki z tytułu złych długów wynoszą 6,4 mld euro (około 28 mld zł). Średnie 
opóźnienie płatności wynosi obecnie 20 dni w porównaniu z 17 dniami rok 
wcześniej. Najgorsze jest jednak to, że największe opóźnienia występują w 
sektorze publicznym.

Zaległości płatnicze polskich władz, 
głównie wobec firm, wydłużyły się ze 
średnio 20 dni rok temu do aż 24 dni 
obecnie. Spółki tracą na tym rocznie 2,2 
mld euro (około 10 mld zł) - wynika z 
raportu jednej z największych europej-
skich firm windykacyjnych Intrum Ju-
stitia do którego dotarł Money.pl.

- Jest to wartość dodatkowego impul-
su wzrostowego, który polska gospodar-
ka po prostu traci. Wyeliminowanie go 
całkowicie jest niemożliwe, ale uważam 
że ograniczenie opóźnień, np. o połowę, 
byłoby wykonalne, a to oznaczałoby od-
zyskanie około 15 mld zł – powiedział 
Money.pl Bogusław Skuza, dyrektor 
generalny Intrum Justitia.

Badanie wskazuje, że znacznie po-
gorszyła się struktura należności w 
polskiej gospodarce. Należności star-

sze niż 90 dni wzrosły do 17 proc. 
wszystkich wobec 11 proc. rok temu.

Wartość opóźnień w płatnościach 
władz publicznych sięga w Polsce 2,2 
mld euro (około 10 mld zł). Jeszcze 
na początku 2008 średnie opóźnienia 
w regulowaniu zobowiązań przez ten 
sektor wynosił 20 dni. Obecnie jest to 
już 24 dni opóźnienia.

W efekcie sektor publiczny opóź-
nił płatności jeszcze bardziej niż do-
tknięty kryzysem sektor komercyjny. 
Chodzi tu o wszelkiego rodzaju usługi, 
dostawy, czy realizację kontraktów od 
instytucji rządowych po  jednostki sa-
morządu terytorialnego.

Opr. LMM
Materiał nadesłany przez: http://www.

money.pl/gospodarka/wiadomosci/arty-
kul/straty;polski;z;tytulu;zlych;dlugow;w
ynosza;28;mld;zl,203,0,452299.html

Skandal obyczajowy 
czy dobre kino historyczne?

Już niedługo mieszkańcy Nowogar-
du  będą mogli sami zobaczyć i ocenić 
głośny i wywołujący wiele kontrower-
sji film pt: „Generał Nil” w reżyserii 
Ryszarda  Bugajskiego.

Począwszy od środy 27 do  niedzieli 
31 maja  nasze kino „Orzeł” proponuje 
nam spędzić wieczór na obejrzeniu pol-
skiej produkcji. „Generał Nil” to dramat 
biograficzny trzymający w napięciu od 
początku do końca. Autor  pokazuje losy 
legendarnego dowódcy Kedywu Armii 
Krajowej, generała brygady Augusta 
Emila Fieldorfa o pseudonimie „Nil”. 
Film ten to próba rekonstrukcji ostat-
nich lat życia polskiego patrioty. Histo-
ria rozpoczyna się w momencie powrotu 
generała z zesłania w głąb Związku So-
wieckiego, gdzie trafił  po aresztowaniu 
w 1945 przez NKWD i kończy wykona-
niem wyroku śmierci w mokotowskim 
więzieniu zimą 1953 roku.

Oceny filmu są różne. Jedni mówią 
wprost: to skandal! Drudzy są zachwyce-
ni dobrą, polską, historyczną produkcją, 
która odkrywa nieznane karty naszej 
mrocznej przeszłości: „Powstał mądry 
rzetelny obraz, który każe się zastanowić 
nad naszą przeszłością. „Generał Nil” to 
kino, mimo iż bez nadmiaru spektakular-
nej oprawy, iście epickiego formatu, pełne 
emocji i napięcia.” – pisze recenzent Ar-
tur Cichmiński dla Stopklatka.pl. Innego 

zdania jest Rafał Ziemkiewicz, który w 
swej recenzji nie zostawia suchej nitki 
na reżyserze: „Film Ryszarda Bugajskiego 
o generale „Nilu” Fieldorfie jest skanda-
liczny. Jednostronny w natrętnie narzuca-
nych widzowi ocenach, jątrzący i antyse-
micki”- pisze R. Ziemkiewicz.

Produkcja ta wywołuje wiele emo-
cji ale radzę sprawdzić to na własnych 
oczach i skórze, po której niejednemu 
widzowi przejdzie zimny dreszcz. Dla 
młodzieży to z pewnością pouczająca 
lekcja patriotyzmu i promocja wartości. 
Zobacz! Oceń sam!

anna Tarnowska
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„Ocalić  
od zapomnienia”

15 maja członkowie SK LOP 
„Jagódka” przy SP nr. 2 obchodzili 
Święto Polskiej Niezapominajki. 

Niezapominajka to symbol polskiej 
bioróżnorodności. Obchody miały 
szczególny wymiar gdyż w maju 
obchodziliśmy też 700-lecie naszego 
miasta. Niezapominajka to stały 
element polskiego krajobrazu. Sym-
bolizuje naszą pamięć o wszystkich 
ważnych wartościach naszej kultury, 
tradycji i pięknie ojczystej przyrody. 
Kwiat podkreśla także naszą pamięć 

o naszych przyjaciołach, także tych 
walczących za ojczyznę.

Na uroczystym apelu w szkole 
recytowano wiersze oraz wręczano 
nagrody za konkurs plastyczny: 
„Niezapominajka – symbol polskiej 
bioróżnorodności”. Uczniowie ob-
darowali swoich nauczycieli, wyko-
nanymi z bibuły niezapominajkami. 
Organizatorem uroczystości była 
opiekunka SK LOP Grażyna Jackow-
ska – Wojtala oraz p. Jolanta Modrze-
jewska. SK LOP „Jagódka”  

Młodzi – Zdolni 
z II LO

Jest w II LO grupka młodych ludzi, 
którzy pragną osiągnąć w życiu sukces. 
Na razie, osiągają sukcesy w nauce. 
Biorą udział w olimpiadach i zajmu-
ją na nich poczytne miejsca. Pytani, 
dlaczego to robią, odpowiadają, że to 
duża frajda pogłębiać swoją wiedzę i 
widzieć tego rezultaty.  

 XXXIII Olimpiada Języka Angiel-
skiego – udział w niej brała Agata 
Tychoniec i dotarła do etapu okręgo-
wego. Zabrakło jej 1 pkt, aby uzyskać 
zwolnienie z matury.

Olimpiada Literatury i Języka Pol-
skiego – Agata Tychoniec. Tutaj zo-
stała finalistką etapu centralnego i 
uzyskała zwolnienie z matury.

II Edycja Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Wiedzy o Kulturze Popularnej – 
Joanna Balcer i Joanna Buczek. Asia 
Buczek zdobyła tam tytuł finalisty. 

XXI Olimpiada Filozoficzna – Ma-
ciej Antczak został finalistą, co po-
zwoliło na udział w eliminacjach do 
olimpiady międzynarodowej. Uzy-
skał z filozofii zwolnienie z matury.

XIX Olimpiada Teologii Katoli-
ckiej – do etapu centralnego dostali 
się Justyna Binięda, Łukasz Tycho-
niec, Agata Tychoniec. 

Jak widać, tematyka olimpiad 
była bardzo różnorodna. Trzy oso-
by uzyskały zwolnienia z matury. To 
wspaniały wynik! Postacie  „olimpij-
czyków” też są różnorodne. Agata 
jeszcze nie wie, co będzie studiować. 
Maciej jest zdecydowany dalej zgłę-
biać filozofię. Podczas olimpiad mieli 
możliwość poznać ciekawych i bar-
dzo fajnych ludzi. To zmotywowało 
ich jeszcze bardziej do dalszej nauki.

Ewa Dziwisz  
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Gryficach, 
tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie � pokojowe w Dobrej, 
ul. Traugutta. Cena 9� tys. zł. Tel. 091 39 
�5 08�.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m kw na 
działce 7 arowej, ul. Żeromskiego w Nowogar-
dzie lub zamienię z dopłatą na 1/ 2 domku z 
ogródkiem lub mały dom (Nowogard lub bliska 
okolica). Tel. 609 307 327. 

• Sprzedam działki budowlane 11,5 arowe, media 
w działkach, Kościuszki. 602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 6000 m kw. 
Tel. 662 120 052.

• Sprzedam 3 działki 1200 m kw uzbrojone, z wa-
runkami zabudowy w Nowogardzie. Tel. 602 52 
16 71.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

• Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 ��6 ��1.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 80 m kw 
przy ul. Zamkowej, częściowo umeblowane, 
cena 225 tys., z możliwością kupna garażu. Tel. 
880 34 17 34.

• Kupię garaż w centrum. Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam kawalerkę w centrum Nowogardu, 24 
m kw, I piętro, umeblowana, plastikowe okna, 
panele na podłodze w pokoju, do remontu za 
kwotę 75 tys. do negocjacji. Tel.512 285 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. Tel. 
508 309 980.

• Zamienię budynek gospodarczy drewniany 
szeroki wjazd, nadający się na garaż, położony 
przy ul. Boh. Warszawy w sąsiedztwie MOTO-
ZBYTU na garaż lub teren pod budowę garażu 
na osiedlu Gryfitów w pobliżu ulicy Racibora. 
Wiadomość tel. 091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położony na I pię-
trze w budynku przy ul. 700 Lecia 13 m. 4, skła-
dający się z 3 pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, 
holu + dwa garaże samochodowe w podwórzu 
posesji. Cena łączna 220 tys. zł. Wiadomość tel. 
091 39 20 353 lub 697 516 145.

• Sprzedam kawalerkę na os. Bema, po kapital-
nym remoncie, umeblowana, bezczynszowa. 
Tel. 788 986 139 lub 788 557 042.

• Wydzierżawię pomieszczenie magazynowe 30 i 
100 m kw. Tel. 694 484 485.

• Wydzierżawię ekskluzywne pomieszczenie pod 
usługi lub biura. Tel. 694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, 58 m kw, 193 
tys. zł. Tel. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 83 m 
kw z możliwością wynajęcia garażu, na os. 
Bema. Cena 250 tys. zł – do negocjacji. Tel. 
696 541 015.

• Działka budowlana 1800 m kw, cena 20 zł za m 
kw, Dębice. Tel. 604 189 118.

• Kupię lub wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojo-
we w Nowogardzie. Tel. 608 163 696.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. Tel. 604 
97 71 44.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 60 m kw. 
Tel. 513 106 389.

• Sprzedam pół domu lub zamienię na dom do 
remontu. Tel. 091 39 20 866.

• Sprzedam działkę 4300 m kw, 16 zł/ m kw, 5 km 
od Nowogardu. 603 895 622.

• Sprzedam działkę budowlano – rolną 3500 m 
kw z dojściem do rzeki, z możliwością zrobienia 
stawu rybnego. Rogowo 10. Tel. 091 39 78 451.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, pow. 42 
m kw w centrum Nowogardu – umeblowane. 
Cena do negocjacji. Tel. 609 093 100.

• Sprzedam obiekt magazynowo – biurowo 
– warsztatowy o pow. ok. 900 m kw, działka 8 
tys. m kw, w Boguszycach. Cena do ustalenia. 
Tel. 696 4�� 350.

• Do wynajęcia – hala 400 m kw + pomiesz-
czenia socjalne 100 m kw + pomieszczenia 
biurowe �50 m kw, całość ogrodzona, plac 
utwardzony �000 m kw, prąd, woda, telefon, 
ogrzewanie, 1� km od Nowogardu, cena do 
uzgodnienia. Tel. 506 534 1�9.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam działkę pod zabudowę nad jeziorem. 
Tel. 604 651 190.

• Zamienię mieszkanie komunalne w Szczecinie 2 
pokoje, kuchnia + wc, na podobne w Nowogar-
dzie (do I piętra). Tel. 091 39 25 215.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na działal-
ność handlową, biuro, gabinet lekarski przy ul. 
700 Lecia 20b (pasaż przy Biedronce). Tel. 060 
62 93 753, 091 39 20 676.

• Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w 
Nowogardzie, blok przy ul. Zamkowej. Tel. 
603 530 638.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 67 m kw na 
mniejsze (ok. 40 m kw). Tel. 091 39 27 160.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką 50 arową w Sikorkach. Tel. 
48 660 331 886.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 67 m kw, 
Nowogard, ul. Zamkowa. Tel. 602 347 241.

• Do wynajęcia pokój. Tel. 603 498 821.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe bezczynszo-
we, cena 140 tys. zł. Tel. 660 905 198.

• Lokal do wynajęcia w pasażu handlowym, cena 
1000 zł netto. Tel. 601 47 29 47.

• Wynajmę lokal 28 m kw, cena 950 zł brutto w 
Nowogardzie, ul. 15 Lutego. Tel. 696 04 48 63, 
696 04 48 33.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 m kw, I 
piętro, wspaniała lokalizacja, cena 185 tys. Tel. 
501 66 10 04.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 67,7 m kw. 
Tel. 603 621 686.

• Nowogard – okolice ul. Poniatowskiego, działki 
rolne 2,55 ha i 7 ha możliwość zabudowy lub 
podziału, cena 8 zł/ m kw. 889 13 38 82.

• Węgorza – mieszkanie na wsi 2 pokojowe 
bezczynszowe, 40 m kw, II piętro, 75 tys. Tel. 
725 899 426.

• Sprzedam dom na wsi 9 km od Nowogardu z 
dwoma budynkami gospodarczymi z działką 
7000 m kw. 501 307 666.

• Działkę pod budowę lub działalność przy szosie 
do Nowogardu 2300 m kw za ok. 47 tys. 783 53 
46 77.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 0601 090 079.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 697 30 69 
69.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościo-
we, 66 m kw, II piętro, 3 pokoje na ul. 15 Lutego, 
cena 215 tys. Tel. 781 932 948.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m kw, Bema, 
180 tys. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 37,5 m kw, 
ul. Zamkowa, okna PCV, panele na podłogach, 
kuchnia, łazienka w glazurze i terakocie, szafa w 
zabudowie z lustrami. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 47,1 
m kw, na os. Bema, wspólnota mieszkaniowa, 
po remoncie. Tel. 888 354 289.

• Szukam do wynajęcia mieszkanie w rozsądnej 
cenie. Tel. 601 441 763.

mOTOrYZaCJa

•	Sprzedam samochód ciężarowy STAR – 200, 
dwa małe samochody ciężarowe MULTIKAR, 
wszystkie samowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na chodzie. Wiado-
mość tel. 091 39 22 329 lub 697 516 145.

•	Sprzedam Ford Fiesta 1,1, 1993 r. Tel. 
692 831 280.

•	Sprzedam Ford Probe 2.0 16V + gaz, rok prod. 
1994, stan dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 
0691 374 013.

•	Sprzedam alufelgi – komplet, oryginalne, 5 ra-
mienne z oponami Dunlop o szer. 205x55, sport 
do VW, Audi. Tel. 609 307 327.

•	Sprzedam oponę Continental sport 215x60, 
bieżnik 4,5 mm. Tel. 609 307 327.

•	Sprzedam nowe motocykle spalinowe „Mini 
Cros” dla dzieci, cena 500 zł. 602 348 926.

•	Sprzedam Renault Safran r. 93, poj. 3,0, stan bar-
dzo dobry, klima, el. szyby, el. lusterka, cena do 
uzgodnienia. Tel. 885 693 138.

•	Opel Omega "B" - CD rok prod. 1998, silnik 
1998 cm, benzyna, przebieg 218.000 km (au-
tentyczny), sedan, wyposażenie: ABS, podusz-
ka powietrzna x 4, wspomaganie kierownicy, 
regulacja położenia kierownicy, kierownica 
wielofunkcyjna - regulacja natężenia głosu, 
sterowanie radiem i CD z kierownicy, klima-
tronic (klimatyzacja dwustrefowa, oddzielnie 
dla kierowcy, oddzielnie dla pasażera), elek-
trycznie otwierane szyby (wszystkie cztery), 
elektrycznie sterowany szyberdach, komputer 
pokładowy, podłokietniki (przód, tył), cen-
tralny zamek sterowany pilotem z kluczyka, 
elektryczna regulacja wysokości fotela kie-
rowcy i pasażera, felgi aluminiowe, halogeny, 
elektrycznie sterowane i podgrzewane luster-
ka zewnętrzne. Samochód nie uczestniczył w 
wypadkach drogowych. Niezmiennie posiada 
fabryczny lakier. Kontakt telefoniczny: 0605 07 
57 79.

•	Sprzedam Mercedes MB 100, diesel, 1988 r., 

cena 5 tys., stan dobry. Tel. 696 04 48 63, 696 04 
48 33.

•	Sprzedam Skoda Favorit, 1,3 benzyna, 1992 r., 
przebieg 84 tys., ważny przegląd, zadbana, cena 
1700 zł do negocjacji. Tel. 603 349 436.

•	Sprzedam Opel Meriva, 2003 r., czarny, poj. 1,6, 
benzyna, przebieg 99 000, el. szyby, immobi-
liser, centr. zamek, 2 poduszki, ABS, wspoma-
ganie kierownicy, radio, przyciemniane szyby, 
auto alarm, alufelgi + kmpl. kół zimowych 
(bezwypadkowy), krajowy. Cena 21 600 zł (do 
negocjacji). Tel. 609 464 833.

•	Sprzedam Daewoo Tico, rok prod. 1997, Tel. 091 
39 27 272, 091 39 25 120.

•	Sprzedam silnik leyland SW 400 turbo. Tel. 
603 �85 438.

•	Sprzedam samochód Ford Escort, rok 1987, 
benzyna + gaz, ubezpieczony, cena 800 zł. Tel. 
665 209 470.

•	Sprzedam Opel Astra 1,7D, 1994 r., autoalarm, 
elektryczne szyby, blokada skrzyni biegów, 
cena 4400 zł. Tel. 667 353 993.

rOlNICTWO

•	Kupię ciągnik C-360. Tel. 696 541 015.

•	Sprzedam króliki młode do chowu. Tel. 
603 353 789.

•	Sprzedam klacz 4-letnią, rasa zimnokrwista. Tel. 
72 46 94 056.

•	Sprzedam zboże: owies i pszenicę. Tel. 
511 932 684.

•	Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 39 95.

•	Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.

•	Sprzedam maty gumowe dla bydła, koni lub 
świń, 20 szt., cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 
79 313 po 20.00.

•	Sprzedam jęczmień paszowy. Tel. 091 39 133 
12.

•	Sprzedam byczka 3 m-ce. Tel. 091 39 106 87.

•	Sprzedam klatki do hodowli królików. Tel. 
603 285 438.

USŁUGI

•	Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 �5 969, 0695 518 581.

•	DYWaNOpraNIe. 0604 3�3 143.

•	Transport, profesjonalne przeprowadzki 
– wnosimy – znosimy. 0601 493 880.

•	Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 3�3 143.

•	pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 3�3 143.

•	Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 3�3 143.

•	Czyszczenie uszu za pomocą świecowania. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 �0� 14.

•	Zespół muzyczny aCOrD – oprawa muzycz-
na wesel, zabaw i innych imprez okolicznoś-
ciowych. Tel. 503 60� 0�9
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KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Pomagamy w sprawach:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

•	KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 55 
30 10.

•	remONTY mieszkań, kompleksowe wykończe-
nia domów. 784 053 493.

•	BrUk – lIN – układanie kostki brukowej. Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.pl.

•	Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	kompleksowe wykończenia wnętrz, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, szpachle de-
koracyjne, glazura, hydraulika i elektryka, 
zabudowa poddaszy, kompletne łazienki, 
docieplanie budynków, szybko i solidnie. 
Tel. 609 605 6�1, 605 168 658.

•	Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 79 109, 
600 382 214.

•	Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•	Masaż i rehabilitacja u pacjenta w domu. Tel. 
607 621 257.

•	rusztowania – wynajem, montaż, demontaż, 
transport. Tel. 603 995 140.

•	elewacje, docieplenie, malowanie, odgrzybia-
nie. Tel. 603 995 140.

•	Wykonam usługi minikoparką – prace ziemne, 
wykopy pod kable, wodę, fundamenty. Tanio, 
fachowo, szybko. Tel. 790 243 575.

•	Usługi – roboty ziemne koparko – ładowarką. 
Tel. 692 462 654.

•	Zakładanie i urządzanie ogrodów. 513 690 314.

•	Usługi ogólnobudowlane, docieplanie budyn-
ków, malowanie zewnętrzne i wewnętrzne, gla-
zura i terakota, hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 
0600 626 268.

•	Usługi transportowe, przeprowadzki, wnosze-
nie – znoszenie. Tel. 696 138 406.

•	Korepetycje z matematyki. Tel. 697 345 666.

•	Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 39 
20 737.

•	Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 790 818 038.

•	kompleksowe wykończenia wnętrz, 
szybko, tanio i solidnie. Tel. 69� 61� 803, 
�84 188 14�, 603 6�1 �14.

•	ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 7. 091 
39 21 110, 0603 584 553.

•	TIpSY – 60 ZŁ, makIJaŻ 30-40 ZŁ. Tel. 
69� 408 391.

•	remonty na każdą kieszeń. Tel. 609 �15 839.

•	przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 49� 390.

•	Usługi elektryczne i ogólnobudowlane, panele, 
regipsy, malowanie. Tel. 606 490 456.

•	Schody drewniane. Tel. 604 133 333.

•	Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 091 
39 725 75, 695 085 470.

•	Usługi transportowe Sprinterem MAX + przycze-
pa. Mile widziane długie trasy. Tel. 514 740 538.

•	„DUR-DACH” pokrycia i remonty dachów. Tel. 
691 621 141, 880 243 258.

•	Gotowanie na weselach. Chrzty, komunie, sty-
py, rocznice ślubu i inne. Obsługa w plenerach. 
Profesjonalnie. Tel. 608 658 184.

•	Szpachlowanie, malowanie, regipsy, panele. 
506 603 565, 511 231 102.

•	Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakiernika sa-
mochodowego na bardzo dobrych warunkach. 
Tel. 091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-
walent urlopowy, Niemcy, Europa, USA. 071 385 
20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 091 39 
21 538, 605 856 538.

• Przyjmę pracownika budowlanego. Tel. 
663 160 884, 607 083 845.

• Operator koparko – ładowarki, wszystkie typy; 
operator koparki jednonaczyniowej i kierowca 
C+E szuka pracy. Tel. 609 876 850.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 697 151 503.

• Firma kosmetyczna Oriflame zatrudni kon-
sultantów. Tel. 693 8�6 36�.

• Zatrudnię do dociepleń i kładzenia płytek. Tel. 
782 860 130.

• Fachowców do ogrodzeń zatrudnię, ślusarzy. 
Tel. 513 100 901.

INNe

• Sprzedam playstation II, 2 pady, 8 gier, mata 
do tańczenia. Cena 430 zł. Tel. 728 466 914.

• pODGrZeWaCZ wody – bojler gazowy sto-
jący, zasobnik typ 130, 160, 190 litrowy, do 
domku gdzie są � łazienki, prysznic, kuchnia 
– to komfort ciepłej wody za 40 zł miesięcz-
nie, firmy Vaillant z Niemiec, cena 1000 zł, 
gwarancja, montaż. Tel. 0691 686 ���.

• pIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z Niemiec, 
wiszące, ogrzewanie, cena 900 zł oraz ogrze-
wanie i ciepła woda (dwufunkcyjne), cena 
1�00 zł mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 ���.

• elekTrYCZNe przepływowe podgrzewacze 
wody na prąd 380V, małe gabaryty, moc 18-
�1 kw, z Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0�90 540 5�0.

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, wiszą-
cy do mieszkania, domku, firmy Vaillant z 
Niemiec, mało używany, cena 480 zł na gwa-
rancji. Tel. 0691 686 ���.

• BOJler – podgrzewaczwody, stojący, zasob-
nik z wężownicą do podłączenia go z piecem 
gazowym lub węglowym firmy Vaillant z Nie-
miec, typ VIH 1�0 lub 150 litrowy np. domek, 
� łazienki, cena 850 zł. Tel. 0691 686 ���.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Drewno oflisy, pocięte w klocki sprzedam, 300 
zł za przyczepę. Tel. 514 740 538.

• Sprzedaż drewna opałowego, kominkowe-
go, transport. 509 930 161.

• Sprzedam niedrogo kontener. Tel. 603 232 547, 
091 39 20 864.

• Kupię betoniarkę 250,150, sprawną technicznie. 
Tel. 091 39 79 313 po 20.00.

• Owczarek niemiecki, czarno-podpalany, z rodo-
wodem, 1 rok, bardzo czujny, sprzedam. Tel. 091 
39 21 828.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam okazyjnie 90 cegieł „Poroterm”. Tel. 
609 307 315.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

� czerwca �009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
72-130 Maszewo 

ul. Jedności Narodowej 23 A
(teren firmy KAGRA)

Zatrudni diagnostę 
z uprawnieniami warunki pracy 
do uzgodnienia na miejscu lub 

telefonicznie 091 469 59 22

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

DEFILADA W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA
29 MAJA 2009 ROKU

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 
1 im. Szarych Szeregów w Nowogardzie mają zaszczyt zaprosić mieszkań-
ców Nowogardu do udziału w organizowanej przez naszą szkołę defiladzie 
w obronie praw człowieka. Celem defilady jest propagowanie wśród lokalnej 
społeczności idei przestrzegania praw człowieka oraz przeciwdziałanie prze-
mocy i agresji. 

Przemarsz odbędzie się dnia 29 maja 2009 roku ok. godz. 11.00 ulicą 
Wojska Polskiego w kierunku Stadionu Miejskiego, gdzie z inicjatywy Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie organizowane są uroczyste obchody Dnia 
Dziecka.

W porozumieniu z policją uczestnikom defilady w czasie przemarszu zo-
stanie zagwarantowane bezpieczeństwo i opieka. Zbiórka o godz. 10.45 na 
boisku szkolnym Publicznego Gimnazjum nr 1.

WYBORY 
DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

W dniach od 25 maja do 05 czerwca 2009 r w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Plac Wolności 1, pokój nr 6 w godz. 8-15 udostępniony do 
wglądu będzie SPIS WYBORCÓW

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainte-
resowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wy-
borcy w spisie. Wniosek otrzymać można w pokoju nr 6 Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

ZAPISY  DO SZKOŁY  MUZYCZNEJ
Szkoła Muzyczna  I stopnia w Goleniowie filia w 

Nowogardzie Pl. Wolności 9, III p. informuje, że dnia  
12 czerwca 2009 r. (piątek) o godz. 1600  i dnia 13 
czerwca 2009 r. (sobota) o godz. 1100 odbędzie się 
badanie przydatności kandydatów do Szkoły Mu-
zycznej w Nowogardzie na instrumenty: fortepian, 
skrzypce, klarnet, akordeon, gitara

Wszelkich informacji udziela sekretariat Szkoły 
Muzycznej, tel. 0914182625 oraz 664809155

Sklep Z ODZIeŻĄ 
używaną

otwarty w Domu rzemiosła ul. 3 maja 48
- przeglądy i naprawa rowerów
- ostrzenie noży i nożyczek itp.

ZapraSZamY
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Videofilmowanie, 
zdjęcia cyfrowe 
na różne okazje, 
profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124

HURTOWNIA 
OGRODNICZA 
„GWARANT”

ul. Wojska Polskiego 54

ZAPRASZA 
NA KIERMASZ

w dniu 

23 maja 2009 r. 
Napoje i grill gwarantowane

BIURO 
RACHUNKOWE 

„BILANS”
mgr Lidia Konopińska

Oferuje usługi:
- prowadzenie ksiąg handlowych
- prowadzenie ksiąg przych. i rozch.
- prowadzenie ewidencji ryczałto-

wej
- ewid. i rozl. podatku VAT
- sporządz. deklaracji podatkowych 

i ZUS
Tel. 604 552 032

mail: bilans@smj.pl

USŁUGI 
TraNSpOrTOWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

25.05.br. godz. 16.00

POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
•	 wysoka JAKOŚĆ betonu
•	 KONKURENCYJNA cena
•	 indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
•	 profesjonalne DORADZTWO
•	 nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
•	 TRANSPORT na miejsce wbudowania
•	 dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308 

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

ul. Boh. Warszawy 64a 
Nowogard 

kom. 60� 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy

DZIENNIK
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

18.05.br. godz. 16.00

POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
wysoka JAKOŚĆ betonu
KONKURENCYJNA cena
indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
profesjonalne DORADZTWO
nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
TRANSPORT na miejsce wbudowania
dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

ul. Boh. Warszawy 64A 
Nowogard 

kom. 607 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  18

Rozwiązania krzyżówki nr 17 – ZIMNI 
OGRODNICY – nadesłali: Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Natalia Chruściel, Agata 
Kochelska (Błotno), Zbigniew Szeremeta, Teresa 
Powalska, Jerzy Zawadzki (Orzechowo), Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Piotr Feliksiak, Natalia Rosa, 
Jan Furmańczyk (Dabrowa), Krystyna Wojtkie-
wicz, Andrzej Leszczyński (także 16), Nikola 
Grenda, Teresa Młynarska (Słajsino), Szczepan 
Falaciński, Andżelika Nizio, Józef Dobrowolski 

(Dąbrowa), Franciszek Palenica, Krystyna Tretiak 
(Maszkowo), Pelagia Feliksiak, Marianna Macho-
cka (Płotkowo),  Stanisława Pokorska, Władysław 
Kubisz, Bogumiła Czupryńska, Jerzy Siedlecki.

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Marianna Machocka z Płotkowa,
- Piotr Feliksiak z Nowogardu,
- Zbigniew Szeremeta z Nowogardu.

Gratulujemy! 

Na TarGU
Straganiarze – straganiarki
Choć to w handlu nie elita,
Także toczą dziś pogwarki 
O marketingowych chwytach.

kOleJNe IGrZYSka – WYBOrY...
Będę mówić prosto, zwięźle 
Oraz szczerze, 
Bo w pokrętnych argumentów 
Moc nie wierzę.
Po co zmierzać opłotkami
Przez ogródki,
Dożywotnia kasa dla europosła,
Powód jasny, kiedy krótki.
Spec od przemów zwykle dzieli
Włos na czworo,
Mnie na taką retorykę
Diabli biorą. 
Ja też mógłbym nad doborem
Słów się biedzić,
Ale wstręt mam do kwiecistych
Przedwyborczych wypowiedzi.
Mógłbym długo się rozwodzić,
Dywagować,
Ale mierzi mnie od dziecka
Drętwa mowa.
Szlag mnie trafia, państwo
Szczerość mi wybaczą,
Kiedy cenny czas zabiera się
Wyborcom, słuchaczom.
Temat ujmę nader krótko i 
Dosadnie,
Sedno sprawy każdy z państwa
W mig odgadnie.
Już widzę jak do urn wyborcy
Podążają tłumnie,
Polska sponsorem Europy – czyż
Ne brzmi to dumnie?
Zatem powiem z prawdą w zgodzie,
Bez kluczenia, 
Że w istocie... więcej nie mam
Nic do powiedzenia.

 ŚLIMAK
Siadł ślimak na liściu i 
Ze smakiem niemałym,
Troszeczkę go nadgyzł,
Bo... szukał dziury w całym.

DemOkraCJa
Na początku był Chaos,
Przyznacie mi rację,
Dzisiaj zamiast tego
Mamy... demokrację. 
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Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 
Nowogard, Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współpracują: Stanisław 
Marek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

prZeWóZ OSóB - rOmaN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 060� 310 591 

OD pONIeDZIaŁkU DO pIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja pkS 
091 39-�1-88� lub 091 46-98-315

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 39�0�8�, 091 39 �� ��� 
 tel.kom. 600 436 364

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OpS - Ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 �� 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.�5(FP), 8.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), �.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.�0(L1), 15.�5(L1), 
16.35(L1P), 18.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 50�0�6999, 09139�69�5, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

prZeWóZ OSóB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele

NOWOGARD 18.05.2009.
OFerTY praCY pUp GOleNIóW,

 FIlIa NOWOGarD
1.Robotnik ogólnobudowlany 
2. Kelner.
3.Dekarz
4.Sprzedawca-kasjer
5.Kelner-barman
6.Nauczyciel matematyki
7.Pracownik produkcji    
8.Kierowca ciągnika rolniczego
9.Kucharz
10.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         11.Na-
uczyciel informatyki  12.Na-
uczyciel języka angielskiego

OFerTY praCY Z reJONU
1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa-Mię-
dzyzdroje
2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów
3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
4.Pracownik produkcji-Tarczyn
5.Komisjoner-Niemcy    
6.Sprzedawca paliw-Dobra
7.Robotnik w przemyśle spożywczym-
Niemcy

Dnia 27.05.2009 r.od godz.9-12 w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy Filia Nowo-
gard organizowana jest Giełda Pracy. 
Zapraszamy.
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Punkty zostały 
w Starej Dabrowie

Pomorzanin Nowogard przegrał 1:0 w Starej Dąbrowie w 24 kolejce o 
mistrzostwo Ligi Okręgowej. Mecz rozegrano w środę 20 maja.

Pomorzanin Nowogard grał w 
następującym składzie: Krupski, 
Tomporowski, Laszkiewicz, Nierad-
ka, Marszałek Ł., Marszałek T., Soska, 
Miklas K., Galus, Stefański, Nosek.

Zmiany: 14 min. - Skórniewski 
za Marszałka; 46 min. - Gołdyn za 
Laszkiewicza; 70 min. - Dobrowolski 
za Miklasa.

Mecz rozpoczął się z ponad 20 
minutowym opóźnieniem. Pomo-
rzanin od samego  początku ruszył 
na bramkę przeciwnika stwarzając 
groźne sytuacje. Strzał Stefańskiego, 
sam  na sam  Galusa z bramkarzem 
Dąbrovii to tylko przykłady akcji, 
w których piłka nie znalazła drogi 
do bramki. Zemściło się to już w 12 
minucie meczu po błędzie obrony 

Nowogardu zawodnik z Dąbrovii 
- Korycki sprawił, że gospodarze 
cieszyli się prowadzeniem swojego 
zespołu. Takim wynikiem zakończyła 
się pierwsza połowa meczu.

Druga odsłona spotkania to wi-
doczna od początku przewaga Pomo-
rzanina, jednak tego dnia zawodnicy 
naszego  klubu nie potrafili stworzyć 
sobie sytuacji bramkowych, ner-
wowość i bezradność była bardzo 
widoczna na boisku. Sędzia pokazał 
naszym  zawodnikom aż 5 żółtych 
kartek. Mimo zmian  jakie dokonał 
trener Gumienny obraz gry nie 
zmienił się.

Pomorzanin po długiej serii zwy-
cięstw poczuł gorzki smak porażki.

Karolina Kubicka

23 maja na własnych 
„śmieciach”

Pomorzanin rozegra arcyważne spotkanie z zajmującą 3 miejsce Ehrle 
Polska Dobra Szczecińska, która traci do nas jedynie 7 pkt. Nasi zawodnicy 
zagrają z wyraźnym osłabieniem pod względem kadrowym, piłkarze jak i 
kibice nie tracą jednak nadziei w zwycięstwo Pomorzanina i powiększenia 
przewagi nad Maszewem, które lokuje się na 2 miejscu ze stratą 6 pkt. Po-
przednie spotkanie Nowogardu z Dobra Szcz. zakończyło się remisem, jak 
będzie tym razem?

Wszystkich sympatyków zapraszamy na stadion przy ulicy Wojska Polskiego 
na godzinę 15.30.

Karolina Kubicka

Olimpia zagra u siebie
23 maja na boisku  w Wierzbięcinie zostanie rozegrane spotkanie między 

Olimpią Nowogard, która zajmuje 2 miejsce w B-klasie, a zespołem Zieloni  
Wyszobór, którzy zajmują ostatnie miejsce  w klasie. Teoretycznie Olimpia 
nie powinna mieć większych problemów z przeciwnikiem ale o tym  prze-
konamy się właśnie w sobotę. Serdecznie zapraszamy na mecz na godzinę 
14.00.

KK

Dziewczyny na medal!
 

Dnia 14.05.2009 roku na Hali Sportowej przy ulicy Twardowskiego w  
Szczecinie odbył się Finał Wojewódzki Gimnazjady w Piłce Ręcznej  
Dziewcząt.W zawodach uczestniczyly cztery najlepsze zespoły województwa  
zachodnipomorskiego.

1. Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie
2. Gimnazjum nr 3 Nowogard
3. Gimnazjum nr 10 Szczecin
4. Gimnazjum w Dębnie
W pierwszym spotkaniu dziewczęta z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie  

prowadzone przez W.Buczyńskiego trafiły na faworyta turnieju, zespół CKS 
w Szczecinie przegrywając po zaciętym spotkaniu 14:18

W drugim spotkaniu Gimnazjum nr 10 w Szczecinie pokonało Gimnazjum w  
Dębnie 17:14. 
W walce o brązowy medal nasze dziewczęta nie dały szansy dziewczętom z  
Dębna wygrywając wysoko 20:12 biorąc srogi rewanż za ubiegłoroczną  
porażkę różnicą 1 bramki po dwóch dogrywkach.

W meczu o pierwsze miejsce CKS Szczecin pokonał w tym samym sto-
sunku Gimnazjum nr 10 w Szczecinie 20:12.

Klasyfikacja końcowa Finału Gimnazjady
I miejsce CKS Szczecin
II miejsce nr 10 w Sczecinie
III miejsce Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
IV miejsce w Dębnie
Wszystkie zespoły otrzymują puchary i dyplomy Szkolnego Związku  

Sportowego a trzy pierwsze zespoły medale.
Najwięcej bramek zdobyły:
Marika Zawadzka - 13
Sandra Niedbał - 7
Kinga Piwowarczyk - 7
Michalina Waszak -3
Marika Nosek - 2
Ines Penczek - 1
Malwina Król -1

Na zdjęciu od lewej stoją:
Wiesław Buczyński (trener zespołu), Kinga Piwowarczyk, Monika Nosek,  
Sandra Niedbał, Jagoda Białecka, Ines Penczek, Marika Zawadzka,  
Michalina Waszak, Jerzy Kusiak (trener bramkarzy).
W dolnym rzędzie od lewej: nMalwina Król Karina Król, Jola Parszyk, Paulina 
Penczek

UWAGA WĘDKARZE
W dniu 31 maja 2009 r. M-G PZW Nowogardzie organizuje zawody 

wędkarskie, spławikowe 

o PUCHAR PREZESA 
WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU PSL 

Spotkanie zawodników k/ „Neptuna” o godz. 8. Zapisy w sklepie „Węd-
karz” do dn. 28.05.2009 r. Startowe dla członków KM-G PZW – 5 zł. Dla 
pozostałych członków PZW – 10 zł. 

Serdecznie Zapraszamy - Zarząd 
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

25 maja 2009 r. godz. 16.30

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 �58 006, 091 38 51 396

ZakŁaD 
OGólNOBUDOWlaNY

DOmY GaraŻe WIaTY...

Centrum Finansowe aVaNTIS
ul. 700-Lecia 6A, Nowogard

Tel.091 392 72 68, Infolinia;0 801 009 320
Nowość !!! Oddłużanie pod zastaw 

nieruchomości; - bez zaświadczeń o dochodach

- dopuszczalne przeterminowania w spłacie

  kredytu nawet do 90 dni !!!; - spłata do 15 lat

Szeroka oferta kredytów gotówkowych.
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HYDRAULICY
Profesjonalne instalacje

WYCENA GRATIS

Tel. 600 400 363 
694 513 242

Kandydat
do Parlamentu 
Europejskiego

Piotr Słomski
pozycja 1

lista 8

40 lat posługi 
kapłańskiej

W minioną niedzielę ks. proboszcz 
Grzegorz Zaklika obchodził 40-tą 
rocznicę święceń kapłańskich. 

Podczas mszy świętej o godz. 12.30 
wierni modlili się w intencji probosz-
cza najstarszej nowogardzkiej parafii. 
Ks. Zaklika podczas kazania wspomi-
nał nie tylko minione lata kapłaństwa, 
ale także dzieciństwo. Wyznał, że ma-
rzył o wyjeździe na misje do Brazylii. 
Marzenie się jednak nie spełniło, a 
młody ksiądz wyraził chęć przenosin 
z macierzystej Archidiecezji Poznań-
skiej, do młodej Szczecińsko-Kamień-
skiej (październik 1973 r.). Pierwszym 
miastem parafialnym ks. Zakliki w 

naszej diecezji było Sielsko. Zanim 
został proboszczem w Nowogardzie 
swoją posługę kapłańską pełnił w Świ-
noujściu i Szczecinie. Do Nowogardu 
przybył 23 lutego 1991 r. i został mia-
nowany proboszczem i dziekanem 
dekanatu przez biskupa Kazimierza 
Majdańskiego.

Podczas niedzielnej mszy kościół 
mariacki wypełnił się wiernymi po 
brzegi. Nie zabrakło także oficjalnych 
delegacji ze sztandarami. Życzenia 
proboszczowi składali przedstawiciele 
miejskich władz, kombatanci, straża-
cy, policjanci, nauczyciele, uczniowie, 
członkowie stowarzyszeń katolickich. 

Było podniośle i wzruszająco, a sam 
proboszcz przyznał, że czuje się za-
skoczony tak oficjalnym charakterem 
uroczystości. Proboszcz otrzymał od 
wiernych namalowany własny portret. 
Ks. Zaklika nie ukrywał radości, ale 
i zaskoczenia z podarunku. Uroczy-
stość trwała około dwie godziny. 

Wielką zasługą ks. proboszcza 
Zakliki jest odbudowa kościoła po 
pożarze w 2005 r. Również redakcja 
„Dziennika” życzy księdzu probosz-
czowi wiele łask Bożych w dalszej po-
słudze kapłańskiej.

man
Fotoreportaż s. 5

Kazimierz 
Lembas: 

Mamy 
dobry 
plan
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Druhowie OSP Osowo 
przepraszają za błędnie napisane imię i nazwisko 

naszego sponsora
Heinricha Torspecken

Przy Cmentarnej  
nadal pusto

Budowa domu rozpoczęła się zeszło-
rocznej wiosny, a zakończyła jesienią. 
W budynku mieszkanie znajdzie 12 
rodzin. Dziś stoi on pusty, bo nie 
podłączono do niego gazu. Zabiegi 
nowogardzkich władz o jego przyłą-
czenie trwają podobno od listopada. 
Tłumaczą one, że wszystko zależy od 
Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej, 
która nie „pali się” do przyłączenia 
gazu. Po raz pierwszy sprawą zainte-
resowaliśmy się w kwietniu. Zastępca 
prezesa Wlkp. Spółki Gazowniczej 
obiecywał, że prace ruszą już po Świę-
tach Wielkanocnych. W poniedziałek 
postanowiliśmy sprawdzić, jakie od 
tamtego czasu poczyniono postępy. I 
co? Cisza, nic się nie dzieje. Przyłącza 
gazowego jak nie było, tak nie ma. 
Jedynym bywalcem podwórka przy 
budynku jest stróż, który rezyduje w 
pobliskim baraku.

- Od kwietnia nic się tu nie działo 
- mówi. Pytamy, więc: ile zarabia i czy 
budynek ochrania sam? – Nie. Jest nas 
czterech i pracujemy na zmiany. Ja za-
rabiam marne grosze, bo tylko 600 zł. Ile 
koledzy, to konkretnie nie wiem, ale pew-
nie podobnie. Wszystkich nas utrzymuje 
gmina. Mamy podpisane umowy. 

Zadzwoniliśmy, więc z pytaniem o 

termin przyłączenia gazu do Adama 
Czernikiewicza, dyrektora miejskiego 
Wydziału Inwestycji i Remontów. 

- Burmistrz często interweniuje w 
spółce gazowniczej. Zdaje się to na 
niewiele. W kwietniu przysłano nam 
zapewnienie, że firma do prac przystąpi 
po świętach. Mamy je na piśmie. Nie 
wiem dlaczego przedsiębiorstwo gazo-
we tak zwleka z realizacją inwestycji. 
Cały czas obiecują, że rozpoczną nie-
długo, prace nie ruszają. Być może ma 
nawał pracy. Trzeba jeszcze poczekać 
– mówi kierownik. 

Gmina przy okazji przyłączenia 
budynku komunalnego chce uzbroić 
większą ilość terenu, znajdującego się 
w pobliżu. Na rzecz realizacji „bardziej 
ambitnego planu” zrezygnowano 
zatem z próby podłączenia domu do 
istniejącej sieci.

Oddanie inwestycji się opóźnia, 
miasto wydaje pieniądze na stróżów, 
a ludzie czekają na swoje mieszkania. 
Przypomnijmy, że w gminie Nowogard 
na komunalne mieszkanie oczekuje 
ponad 120 rodzin. Największe miesz-
kanie w nowym budynku na 55 m 
kwadratowych.   

Marcin Nieradka 

Eurowybory 2009

Nasi na listach
Mieszkańcy Nowogardu idąc do wyborów otrzymają do głosowania listy 

kandydatów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 13 obejmującym  
województwo zachodniopomorskie i lubuskie. Okręg nr 13 jest rozległy, 
ale do rozdania będą najpewniej dwa mandaty. Według dotychczasowych 
notowań sondażowych największe szanse mają Sławomir Nitras  numer 1 
na listach Platformy Obywatelskiej i Bogusław Liberadzki „jedynka” na 
listach SLD – UP.

Liberadzki - dobrze oceniany eu-
roposeł SLD - ma duże szanse na 
reelekcję z okręgu, z którego wybra-
no go w 2004. Nitras - poseł PO - to 
także faworyt, w dodatku pochodzą-
cy ze Szczecina i popularny w tym 
mieście, co zwiększa jego szanse. 
Dla reszty mandatów już pewnie 
nie starczy. PiS poniekąd oddało ten 
okręg walkowerem. Wystawiło tu na 
pierwszym miejscu spadochroniarza 
- co prawda znanego, ale pochodzą-
cego z Małopolski i niezbyt popular-
nego b. ministra gospodarki, Marka 
Gróbarczyka.

My wyborcy wiemy swoje – nie 
wierzmy sondażom i idźmy do urn 
wybierać swoich kandydatów. Idź-
my chociażby dlatego, że aż troje 
nowogardzian jest na listach i kan-
dyduje do Parlamentu Europejskie-
go.  Przypomnijmy – Piotr Słomski 
jest na pierwszym miejcu, a Krzysz-
tof Kosinski na czwartym listy nr 8 
– Prawica Rzeczypospolitej, partii o 
której programie i obliczu przesądza 
były marszałek Sejmu Marek Jurek. 
Nauczycielka Jolanta Paś startuje z 
piątego miejsca na liście nr 4 Pol-
skiej Partii Pracy.

Sylwetki nowogardzkich kandy-
datów przedstawimy w kolejnych 
wydaniach. Pamiętajmy – wyniki 
wyborów zależą od nas – trzeba iść 
i głosować. Niech nikt nie wybiera 
za Ciebie!

Lista nr 8. Prawica Rzeczypo-
spolitej 

1. Piotr Słomski 
2. Jacek Piotr Guzikowski 
3. Zbigniew Piotr Majzner 
4. Krzysztof Leszek Kosiński 
5. Elżbieta Grandys 
6. Władysław Henryk Czyżewski 
7. Wiesław Szajko 
8. Alfred Zdzisław Łubniewski 
9. Iwona Sylwia Grześkowiak

 Lista nr 4. Polska Partia Pracy 
1. Robert Marcin Stępień 
2. Wioletta Maria Jakubowska 
3. Grzegorz Bernard Dudek 
4. Tomasz Franciszek Pasieka 
5. Jolanta Paś 
6. Anna Maria Perepeczko 
7. Marcin Witold Cholewiński 
8. Magdalena Mieczkowska 
9. Radosław Medyńska 
10. Bolesław Bredlak

LMM

Wyborcze kwiatki
Trwająca kampania wyborcza do 

Parlamentu Europejskiego ożywia 
polityków i nagle odczuwamy, że 
miłość i troska establishmentu o nasz 
skromny i często bardzo skromny 
los nie ma granic. Tyle współczucia 
i wyrozumiałości, które słyszymy 
z ekranów, bilboardów, plakatów, 
spotów i ulotek sprawić ma, nasze 
przekonanie, że mimo wszystko 
na wybory iść trzeba i że głosować 
warto, zwłaszcza na tych co głoszą 
owe zachęty. W zapale zachęcania 
do siebie niektórzy nawet się zapo-
mnieli. Poseł Nitras (PO) i posłanka 
Masłowska  (PiS) zapomnieli zawrzeć 
umowy na plakatowanie latarnianych 
słupów i zajęcie przydrożnego pasa, 
(ale na obywateli nakładać ciężary nie 
do zniesienia nie zapominają!)

Posłanka Krupa (PiS) nie wiedziała 
nawet czy Konin leży w granicach 
jej okręgu wyborczego – cóż znaczy 
taka malutka mieścina! Za to potra-
fiła przez wiele godzin zanudzać (w 
pewnym radiu) obywateli wykładem 
ekskatedra  o swojej znajomości 
problemów UE.

Poseł Arłukowicz (niezrzeszony ale 
wciąż z lewicy) dwoi się i troi, leczy 
(wszak jest lekarzem) i agituje na 
rzecz swojego kolegi Wieczorka z... 
SLD, który miasto Nowogard nagle 
umiłował, chociaż do tej pory nikt go 
tutaj nie widział. Z wielkiego bilboar-
du uśmiecha się do nas szeroko, a w 
sobotni wieczór można było spotkać 
wracających z harcowiady sympaty-
ków SLD upojonych być może jego 
troską  o mieszkańców.

Jak poucza doświadczenie ten 
najazd skończy się rychło po wy-
borach.

Wybrani będą tak zajęci grza-
niem ław w Brukseli, że trudno ich 
będzie gdziekolwiek, a zwłaszcza 
w Nowogardzie zobaczyć. Wtedy 
mieszkańcom zostanie tylko znana 
twarz miejscowego kandydata (Piotr 
Słomski) i jego praca jako nauczyciela 
w miejscowym liceum. Ale   przynaj-
mniej z tego jest jakiś pożytek. No 
chyba że wygra, wtedy pożytek będzie 
pewnie niemały.

Marcin Nieradka 

W komunalnym budynku przy ul. Cmentarnej nadal nie widać miesz-
kańców, a gmina wydaje pieniądze na stróżów. 
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XXXI Sesja Rady 
       Miejskiej

W środę, 27 maja br. radni zbiorą 
się na XXXI Sesji .

Początek obrad o godzinie 12.00 w 
Sali Obrad ratusza.

Najważniejsze wydają się być 
zmiany budżetu i zmiany w budżecie. 
Między innymi rozpatrywany będzie 
projekt uchwały wniesiony przez rad-
nych Platformy Obywatelskiej 

dotyczący zagwarantowania pod-
wyżek płac dla pracowników obsługi 
placówek oświatowych.

Gdy Rada przyjmie proponowaną 
uchwałę to płace tych pracowników 
wzrosną o ok. 190 zł brutto.

Powraca się także do opracowania 
planów przestrzennego zagospodaro-
wania poszczególnych obrębów pod 

elektrownie wiatrowe (m.in. – obręb 
Wyszomierz i dla wyszczególnio-
nych działek w obrębie Jarchlina, 
Konarzewa, Żabówka, Wierzbięcina, 
Maszkowa).

Ważna wydaje się być uchwała 
dotycząca pomocy dla właścicieli 
budynków usuwających azbest, oraz 
utrzymanie bonifikat przy zakupie 
mieszkań komunalnych. Jest zapewne 
nadal kontrowersyjny projekt uchwa-
ły regulującej sprzedaż garaży i obiek-
tów użytkowych dotychczasowym 
najemcom.(czytaj osobny artykuł).

O przebiegu Sesji i podjętych 
uchwałach poinformujemy w piąt-
kowym wydaniu „DN”.

LMM  

Sprzedają 
komunalne

Prawo do nabywania komunal-
nych lokali użytkowych będą mieli 
ich dotychczasowi dzierżawcy. De-
cyzje zapadną podczas środowych 
obrad Rady Miejskiej.

Wniosek w tej sprawie złożył 
Koalicyjny Klub Samorządowy. By 
dzierżawca mógł wykupić swoją 
nieruchomość musi posiadać umowę, 
na co najmniej pięć lat, prowadzić 
działalność gospodarczą zgodnie z 
zawartą umową dzierżawy i nie za-
legać ze wszystkimi opłatami. Gmina 
na terenie miasta jest właścicielem 30 
różnych tego typu lokali. Do sprzeda-
ży zostało wyznaczone jednak siedem 
lokali. Chodzi o dwa znajdujące się 
przy ul. Warszawskiej (jeden to sklep 
spożywczy Bartosz), dwa przy ul 700-
lecia (jeden to sklep Świat Dziecka, a 
drugi Biurex). Także trzy lokale przy 
ul. 3 Maja: obok zakładu pogrzebo-
wego Kredo i na przeciwko Banku 
Spółdzielczego. W ostatniej chwili z 
tego zestawienia wyłączono jedną z 
nowogardzkich aptek. Dlaczego?

- Nie jest to przedsiębiorca wywo-
dzący się z naszego miasta – odpo-
wiada Marek Krzywania, przewod-
niczący Rady Miejskiej.

Ale dlaczego z 30 gminnych lokali 
do sprzedaży wyznaczono tylko 
siedem?

- Sprawa wśród radnych budzi 
gorące dyskusje od dłuższego czasu. 
Projekt uchwały został poprzedzony 
analizą. Za politykę gospodarczą od-

powiada burmistrz i to on decyduje, 
które lokale zostaną sprzedane. Rada 
Miejska określa tylko warunki – tłu-
maczy Krzywania.

Uchwała wśród handlowców budzi 
kontrowersje. Telefony z głosami 
oburzenia do redakcji zdarzały się już 
w poprzednim tygodniu. – Dlaczego 
przetarg ma charakter ograniczony, 
a prawo pierwokupu dotychczasowi 
dzierżawcy? Ja być może mógłbym 
zaproponować lepsze warunki. To 
ograniczanie zasad wolnego rynku 
– żali się jeden z oburzonych. 

- Chcemy pójść na korzyść dla dzier-
żawców. Dzierżawią oni lokale już od 
wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Dla 
utrzymania działalności i poprawy 
warunku zrobili już bardzo wiele, 
pracowali z poświęceniem, a nigdy nie 
mieli szansy pozyskać lokali na włas-
ność. Miasto nie powinno traktować 
ich brutalnie – twierdzi Krzywania.

Ceny lokali określa Ustawa o 
Gospodarce Nieruchomościami. 
Wartość rynkowa wszystkich wy-
znaczonych do sprzedaży lokali wy-
nosi 2.451.133,00 zł. – Lokale wycenił 
rzeczoznawca, wynajmowany przez 
gminę – informuje Krzywania. 

Gmina chce także sprzedać jeden 
garaż. Resztę (3 przy ul. 3 Maja i 4 
przy Bankowej) zostanie sprzedanych 
w formie przetargowej, bo do końca 
2000 r. ich najemcy nie zgłosili chęci 
nabycia.

Marcin Nieradka

  UWAGA WĘDKARZE
W dniu 31 maja 2009 r. M-G PZW Nowogardzie organizuje zawody 

wędkarskie, spławikowe o PUCHAR PREZESA WOJEWÓDZKIEGO 
ZARZĄDU PSL. Spotkanie zawodników k/ „Neptuna” o godz. 8. Zapisy 
w sklepie „Wędkarz” do dn. 28.05.2009 r. Startowe dla członków KM-G 
PZW – 5 zł. Dla pozostałych członków PZW – 10 zł. 

Serdecznie Zapraszamy

Harcowiada 2009

Lewica – młodzi 
w awangardzie!

Tradycyjnie przed każdymi wyborami działacze Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej spotykają się na tzw. harcowiadzie – pikniku  na terenie kempingu  
„U Henia”. Tak było także w sobotę 23 maja, a okazja była szczególna – mija 
właśnie 10 lat od powstania największej na polskiej lewicy partii, czyli SLD. 
Na to wspomnieniowe spotkanie przyjechał jeden z głównych pomysłodawców 
tworzenia partii, premier lewicowego rządu Leszek Miller.

Swój pobyt w Nowogardzie były 
premier, a obecnie szef nowej partii o 
nazwie Polska – Lewica rozpoczął od 
konferencji prasowej – była telewizja 
Szczecin i dziennikarze lokalnych 
mediów. Muszę nieskromnie przyznać, 
że odpowiedź na moje pytanie było 
sentencją w teletekście TV Szczecin. 
Zapytałem wprost jak wielce trzeba 
było się starać, żeby ponad 40 procen-
towe poparcie i udział w dwóch rządach 
tak bezsensownie roztrwonić?

Leszek Miller odpowiedział zapewne 
szczerze: „Dopóki działacze SLD my-
śleli o problemach ludzi mieli poparcie 
i rządzili. Gdy zaczęli myśleć o sobie 
szybko utracili wiarygodność w oczach 
elektoratu – walki o przywództwo, 
rozłam, tworzenie wielu kanapowych 
partyjek, wzajemne oskarżanie się, am-
bicje nie z tej epoki lokalnych baronów 
zaowocowały marginalizacją całej lewi-
cowej formacji. Co trzeba robić? Ruch 
należy do Grzegorza Napieralskiego 
– po wyborach sytuacja się częściowo 
wyklaruje – poznamy poparcie dla po-
szczególnych ugrupowań, będziemy znać 
pozycję lewicy. Na tej bazie możemy 
budować lewicowy program na wybory 
parlamentarne. Jednak rękę do zgody 
i porozumienia powinien wyciągać 

Grzegorz Napieralski. Ja osobiście ręki 
do zgody nie odtrącam.” (fragmenty 
wypowiedzi odsłuchane z dyktafonu i 
nieautoryzowane).

Co na samym pikniku? Dużo gości 
– przyjechali członkowie SLD z całego 
województwa, byli kandydaci do Eu-
roparlamentu (niektórzy symbolicznie 
– np. Bogusław Liberadzki opuścił pik-
nik w stylu angielskim, czyli się zmył), 
byli aktualni posłowie Lewicy z szefem 
partii Grzegorzem Napieralskim, byli 
sympatycy lewicy z naszej gminy i byli 
jak zawsze ciekawscy by skorzystać z 
okazji, zrobić sobie fotkę z VIP-em i 
… dobrze pojeść i popić darmowego 
piwa… Dla mnie najważniejsze było 
spostrzeżenie wyartykułowane w tytule 
– młodzi wypierają starszych, doświad-
czonych działaczy. Owszem znani 
działacze byli, ale zainteresowanie nimi 
ograniczało się do powitalnego poda-
nia ręki i wymiany grzecznościowych 
uwag. Czyżby totalny TKM?

Nie przebierajcie młodzi nóżkami 
do władzy, nie dreptajcie nerwowo. 
Doświadczenie jeszcze nie raz będzie 
Wam musiało pomagać! Nie wiem tyl-
ko czy podpowiedzi z autu będą dobrze 
słyszane przez graczy na politycznej 
scenie… LMM, foto s. 6
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Wszystkim, którzy 
wzięli udział 
w ceremonii 
pogrzebowej 

śp. Bogumiły 
Borowik 

serdeczne podziękowania 
składa 

rodzina

podziękowaNia

Kazimierz Lembas: 

Mamy dobry plan
Wracamy do tematu modernizacji miejskiego szpitala. W środę wróci on 

także na obrady sesji Rady Miasta. Nowogardcy radni będą wtedy dyskutować 
i głosować nad wnioskiem klubu Lewica o przeznaczenie 488 tys. zł. na doku-
mentację potrzebną do dokończenia „nowej” części szpitala. Przypominamy, 
że szpital musi zostać zmodernizowany, by nie zostać zamknięty w 2012 r. Od 
tego czasu wszystkie polskie placówki opieki medycznej będą musiały spełniać 
unijne wymogi. Przed podjęciem tak ważnej dla szpitala decyzji rozmawiamy 
z jego dyrektorem – Kazimierzem Lembasem. 

- W pierwszej kolejności zająłem się 
restrukturyzacją. Szpital trzeba było 
oddłużyć. Dług wynosił przecież po-
nad 6,5 mln zł. To się udało, a szpital 
przynosi dziś dochody. Przecież nikt 
nie chciałby dokładać do zadłużonego 
szpitala. 

Jest pan związany z lewicą. Zdaje 
pan sobie sprawę, że to spycha deba-
tę o szpitalu na boczne tory?

- W szpitalu polityki nie uprawiam, 
bo zwyczajnie nie ma tu na nią miejsca. 
Ta placówka ma służyć społeczeństwu 
i tyle. Jeśli ktokolwiek debatę o szpitalu 
zamienia w dyskusje ambicjonalne, czy 
polityczne, to robi krzywdę mieszkań-
com miasta.

Lobbowanie przewodniczącego 
Lewicy Roberta Czapli na przezna-
czenie przez Radę Miejską pieniędzy 
na inwestycję jest przypadkowe?

- Nie wiem. Ja swój wniosek o przy-
znanie finansów na dokumentację 
złożyłem już w zeszłym roku. Być 
może Czapla chciał przypomnieć o 
nim Radzie i dlatego wywołał deba-
tę. Uważam jednak, że polityka nie 
powinna być mieszana z działaniami 
inwestycyjnymi.

„Szpital czy jezioro?” – to dobrze 
postawione pytanie przez Czaplę?

- Nie. Myślę, że jedno i drugie jest 
priorytetem dla miasta. Powinniśmy 
zrobić wszystko, by doprowadzić do 
świetności tereny nad jeziorem i do-
kończyć budowę szpitala.

A może sprzedać stary szpital i wy-
budować w innym miejscu nowy? 

- To bardzo zły pomysł. Na uzgodnie-
nia i plany potrzeba kilku lat. Z nowym 
szpitalem do 2012 r. nie zdążylibyśmy 
na pewno. Przecież w obecny szpital 
włożono już 4 mln zł. Teraz ma pójść 
to na marne?

Ile czasu potrzebujemy na opra-

cowanie planów dokończenia nowej 
części?

- Realizacja dokumentacji to okres 
sześciu miesięcy. Najpierw Rada Miej-
ska musi podjąć decyzję o przyznaniu 
pieniędzy. Później należy ogłosić prze-
targ na wykonanie dokumentacji. My-
ślę, że w lipcu można będzie podpisać 
umowę z wykonawcą. W styczniu przy-
szłego roku dokumentacja powinna być 
już gotowa. Po jej wykonaniu można 
będzie ogłosić przetarg na budowę. Te 
procedury zajęłyby jakieś cztery miesią-
ce. Budowa zajmie około 20 miesięcy. 
Do nowej części przenieślibyśmy wspo-
mniane już oddziały. W starej urządzili 
duży oddział opieki długoterminowej. 
Szpital można finansować ze środków 
prywatnych i publicznych. Gdyby 
znaleźli się prywatni partnerzy, którzy 
chcieliby oferować tu swoje usługi i 
zainwestować w szpital, to będziemy 
otwarci na współpracę. Na trzech kon-
dygnacjach zmieści się wiele.

Dlaczego radni zwlekają z prze-
znaczeniem pieniędzy na doku-
mentację?

- Nie wiem. Może nie mają pełnej 
wiedzy? Może chcą uprawiać za po-
mocą szpitala politykę? Może chcą 
„przegadać” temat i odłożyć do na-
stępnej kampanii wyborczej? Procedury 
przetargowe trwają czasem dłużej niż 
planujemy. Apeluję, więc o poważne 
podejście do dyskusji i możliwie szybką 
decyzję. 

Radni domagają się powstania 
zespołu ds. modernizacji szpitala?

- Obawiam się, że nie służyłby on 
niczemu oprócz jałowej dyskusji. My 
rozmawiamy z fachowcami i uważam, 
że mamy dobry plan na uratowanie 
szpitala. 

Rozmawiał Marcin Nieradka

Marcin Nieradka: Czy pośpiech 
jest niezbędny przy planowaniu mo-
dernizacji „nowej części” szpitala?

Kazimierz Lembas: Czas nagli. My-
ślę, że do końca tego roku powinniśmy 
zrobić dokumentację potrzebną do 
wykończenia budowy. W następnym 
roku można będzie rozpisać konkurs 
na realizację inwestycji i skończyć ją 
do 2012 r. Czasu na niepotrzebne za-
stanawianie się prawie nie ma.

Radny Rafał Szpilkowski zadał 
publicznie kilka pytań, które należy 
skierować do pana. Co w szpitalu 
nie odpowiada normom, jakie prace 
trzeba wykonać, ile będzie koszto-
wać inwestycja i skąd wziąć na nią 
pieniądze? 

- Wielokrotnie odpowiadałem już na 
te pytania. Jakie prace trzeba wykonać? 
Określają to normy ministra zdrowia w 
zarządzeniu, które mówi o szczegółach. 
Określa ono stan techniczno-sprzętowy, 
któremu szpitale będą musiały odpo-
wiadać do 2012 r. My wiemy, co chcemy 
zrobić. Mamy dokumentację, która 
w opinii naszych lekarzy odpowiada 
kryteriom. Do nowej części chcemy 
przenieść trzy podstawowe oddziały ze 
starej. Chcemy urządzić tam także blok 
operacyjny, OIOM i izbę przyjęć. Koszt 
wybudowania nowej części szpitala to 
kwota około 12 mln zł. Koszt doku-
mentacji waha się więc w granicach 4 
proc. Dlatego też wystąpiłem o przy-
znanie 500 tys. zł, w formie wniosku 
do budżetu. 

Pięć lat temu na sprawy budow-

lane planowano wydać 18 mln, a na 
wyposażenie medyczne planowano 
wydać około 8 mln. Ceny przez ten 
okres radykalnie spadły do 12 mln? 

- Stara koncepcja powstała w 2004 
r. Ona nigdy nie przekroczyła prac 
wstępnych i została odrzucona. Do-
tyczyła ona całkowitej przebudowy i 
ścisłego połączenia obu brył szpitala. 
Chodziło o remont starej i nowej części 
wraz z zagospodarowaniem. Projekt 
tamten przewidywał ultranowoczesny, 
bezoddziałowy szpital z rozbudowaną 
częścią diagnostyczną i możliwością 
wynajmowania sal operacyjnych przez 
podmioty zewnętrze. To był stary pro-
jekt, do którego nie ma sensu wracać.

Czy do dokończenia budowy moż-
na pozyskać środki unijne?

- Niedawno np. ministerstwo ogłosiło 
program dofinansowań do moder-
nizacji szpitalnych kotłowni. Środki 
zewnętrzne pokrywają w tym przy-
padku 85 proc. inwestycji. By ubiegać 
się o dofinansowanie jakiejkolwiek 
inwestycji szpital musi dysponować 
dokumentacją, o którą właśnie tak za-
biegamy. Część środków zewnętrznych 
na pewno by się znalazło. 

Jak sfinansować inwestycję?
- Myślę, że gminę stać na jej sfinan-

sowanie. Przecież, co roku dopłaca do 
oświaty około 6 mln zł. Gdyby dopła-
ciła milion zł rocznie na modernizację 
szpitala to budżet by się nie załamał. 
Budżet gminy to przecież około 40 mln. 
Reszta mogłaby pochodzić z kredytu 
zaciągniętego przez gminę.

Kolejne zadłużenie?
- Wcale nie trzeba się zadłużać, 

biorąc kredyt. Nie trzeba emitować 
obligacji. Całe finansowanie może 
przejąć bank, np. Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Gmina może spłacać bank 
corocznymi ratami, bez „oficjalnego” 
zadłużenia. Gmina mogłaby brać przez 
to inne kredyty, na inne cele. Wydaje mi 
się, że to dobre rozwiązanie, choć ja nie 
chcę decydować. Byliśmy z burmistrzem 
Kazimierzem Ziembą i rozmawialiśmy 
z dyrektorem tego banku o możliwoś-
ciach. Bez konkretnego projektu niczego 
jednak nie załatwimy.

Dyrektorem jest pan od 2005 r. 
Dlaczego dopiero teraz zabiega pan 
o dokończenie inwestycji?

DEFILADA 
W OBRONIE PRAW 

CZŁOWIEKA
29 MAJA 2009 ROKU

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 
1 im. Szarych Szeregów w Nowogardzie mają zaszczyt zaprosić mieszkań-
ców Nowogardu do udziału w organizowanej przez naszą szkołę defiladzie 
w obronie praw człowieka.  Celem defilady jest propagowanie wśród lokal-
nej społeczności idei przestrzegania praw człowieka oraz przeciwdziałanie 
przemocy i agresji. 

Przemarsz odbędzie się dnia 29 maja 2009 roku ok. godz. 11.00 ulicą Woj-
ska Polskiego        w kierunku Stadionu Miejskiego, gdzie z inicjatywy Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie   organizowane są uroczyste obchody Dnia 
Dziecka.  

W porozumieniu z policją uczestnikom defilady w czasie przemarszu zo-
stanie zagwarantowane bezpieczeństwo i opieka. 

Zbiórka o godz. 10.45 na boisku szkolnym Publicznego Gimnazjum nr 1.
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40 lat posługi kapłańskiej
proboszcza Grzegorza Zakliki

niedziela, 24 maja 2009 r. 

Foto Franciszek Karolewski
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w obiektywie Jana korneluka  - Harcowali na Harcowiadzie

Koło PZW „Tęczak” organizuje 

zawody wędkarskie dla dzieci 
do lat 14 z okazji Dnia Dziecka 

– w dniu 7 czerwca 2009 r. 
na jeziorze nowogardzkim. 

Zapisy w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.30 przy pizzerii Neptun. 

Organizatorzy 
Zarząd Koła PZW „Tęczak”

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
72-130 Maszewo 

ul. Jedności Narodowej 23 A
(teren firmy KAGRA)

Zatrudni diagnostę 
z uprawnieniami warunki pracy 
do uzgodnienia na miejscu lub 

telefonicznie 091 469 59 22

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

2 czerwca 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Zespół “Caritas” działający 
przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

zaprasza 

dzieci z Nowogardu i jego okolic na organizowany 

Dzień Dziecka, 
który odbędzie się 

na kempingu “U Henia” 
w  Sarnim lesie w dniu 30 maja 2009 r. 

o godzinie 11.00. 
Zapraszamy na ognisko oraz na wspólne gry i zabawy.

reklama reklama

Dom Dziecka w Mostach

30 lat minęło…
 Miło mi poinformować o ob-

chodach XXX-lecia działalności 
Wielofunkcyjnej Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej w Mostach 
(dawniej Dom Dziecka),  które 
odbędą się w sobotę 30.05.2009 
r.  w godzinach od 10.00 do 18.00.  
Zapraszamy wszystkie osoby, które 
czują się związane z naszym Domem, 
a w szczególności byłych wychowan-
ków i pracowników. 

Dyrektor WPO-W w Mostach 
Grzegorz Bachorz
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

WIEśCI Z SZKOŁY:
Od 17 kwietnia do 22 maja 2009 roku uczniowie z Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych odbyli praktyki szkolne. Klasa III Technikum Informatycz-
nego odbywała praktykę w Redakcji „Dziennika Nowogardzkiego”, w Urzę-
dzie Miasta i Gminy, Zakładzie Karnym, Banku, na poczcie oraz w firmach 
komputerowych. 

Chcielibyśmy podziękować Panu Markowi Słomskiemu za 
serdeczne przyjęcie, Panu Jarkowi Dąbrowskiemu za świetne 
prowadzenie zajęć, Pani Ewie Dziwisz, Panu Lesławowi Mar-
kowi i Marcinowi Nieradce oraz wszystkim innym pracow-
nikom za wspaniałe tworzenie atmosfery podczas wspólnej 
pracy.

Ewa Kawczyńska, Natalia Praska 
i Adam Kawczyński

ZAPROSZENIE
Mamy zaszczyt zaprosić do udziału

w  VII WYSTAWIE TWÓRCZOśCI 
NIEPROFESJONALNEJ 

połączonej z prezentacją dorobku twórców oraz KONKURSEM NA 
POTRAWĘ REGIONALNĄ O ZŁOTĄ PATELNIĘ BURMISTRZA 
NOWOGARDU  organizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta i 
Gminy Nowogard przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Nowogardzie

Impreza odbędzie się w ramach Święta Ludowego 31 maja 2009 r. na 
Placu Szarych i rozpocznie o godz.12.00

W programie:
- wystawa rękodzielnictwa, rzeźby, malarstwa, wikliniarstwa, kowal-

stwa, bukieciarstwa itp. połączona z kiermaszem,
- prezentacja potraw połączona z ich degustacją,
- konkurs o Złotą Patelnię.
Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do wystawy swoich prac oraz 

do udziału w konkursie na „Potrawę regionalną”.
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie ZSP pod numerem tel. 

09139-21-162.

Raz tylko w roku jest „Dzień Matki”, 
choć mamusiom co dzień należą się kwiatki: 

czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek. 
Puszyste georginie na marzeń spełnienie.

Fiołeczki małe na zdrowie doskonałe.
Leśne konwalie małe na szczęście trwałe!

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia najskrytszych 
marzeń wszystkim Mamom życzy Redakcja „WBREW”

Dnia 02.06.2009 r. w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi zosta-

nie przeprowadzony 

Program pt.: 
„Matka - Córka”

Program poprowadzą zaproszeni goście ze Szczecina z Zachodniopo-
morskiego Centrum Onkologii.

Programem objęte są klasy:
I TŻ, I TE, II TE, III TE, I TH, II TH, III TH, II F, I E, II E, I M/K, II 

M/K oraz mamy uczniów. Program prowadzony będzie w dwóch etapach 
po sześć klas + mamy. Serdecznie zapraszamy nasze mamy, grono peda-
gogiczne oraz pozostały personel.

 Lidia Bogus i Ewa Krzak

Konkurs recytatorski 
w Strzelewie

Dnia 21.05.2009 r. w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbył się Szkolny Kon-
kurs Recytatorski „Przyroda w poezji”, zorganizowany przez nauczycielkę języka 
polskiego Małgorzatę Kurzawę. Do rywalizacji stanęli uczniowie z klas IV-VI, 
którzy musieli zaprezentować wiersz o tematyce przyrodniczej. Konkurencja 
była duża, więc komisja miała nie lada problem z tym, kogo nagrodzić.

Po długiej naradzie przyznano 
następujące miejsca:

I m.  Wojciech Molka z klasy VI
II m. Sylwia Langner z klasy V
III m. Martyna Fedak z klasy IV
oraz wyróżnienia: Aleksandra 

Machol i Aleksandra Żóralska – obie 
z klasy VI.

Tego samego dnia zostały rów-
nież wręczone nagrody w szkolnym 
konkursie na najładniejszy album o 
Nowogardzie, w którym zwyciężyli:

 m. Sylwia Langner
II m. Łukasz Paczkowski
III m. Damian Kisiel
Wyróżnienia: Wiktoria Machol i 

Eliza Guz
 Organizator konkursu składa 

serdeczne podziękowania dla pani 
sołtys Jolanty Bednarek za udział w 
pracach komisji oraz zakup słodkości 
dla uczestników konkursu. 

mk
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OGŁOSZENIA drObNE
NierUCHomoŚCi

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. Cena do 
negocjacji. Tel. 091 39 25 08�.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 
m kw na działce 7 arowej, ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie lub zamienię 
z dopłatą na 1/ 2 domku z ogródkiem 
lub mały dom (Nowogard lub bliska 
okolica). Tel. 609 307 327. 

• Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościusz-
ki. 602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 
6000 m kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 2�6 2�1.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, I piętro, 
umeblowana, plastikowe okna, pa-
nele na podłodze w pokoju, do re-
montu za kwotę 75 tys. do negocja-
cji. Tel.512 285 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. Tel. 508 309 980.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w pobliżu 
ulicy Racibora. Wiadomość tel. 091 
39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położony na 
I piętrze w budynku przy ul. 700 Lecia 
13 m. 4, składający się z 3 pokoi, kuchni, 
spiżarni, łazienki, holu + dwa garaże sa-
mochodowe w podwórzu posesji. Cena 
łączna 220 tys. zł. Wiadomość tel. 091 39 
20 353 lub 697 516 145.

• Wydzierżawię pomieszczenie  ma-
gazynowe 30 i 100 m kw. Tel. 
694 484 485.

• Wydzierżawię ekskluzywne po-
mieszczenie pod usługi lub biura. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, 58 
m kw, 193 tys. zł. Tel. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
83 m kw z możliwością wynajęcia 
garażu, na os. Bema. Cena 250 tys. zł 
– do negocjacji. Tel. 696 541 015.

• Działka budowlana 1800 m kw, 
cena 20 zł za m kw, Dębice. Tel. 
604 189 118.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
60 m kw. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam działkę 4300 m kw, 16 
zł/ m kw, 5 km od Nowogardu. 
603 895 622.

• Sprzedam obiekt magazynowo 
– biurowo – warsztatowy o pow. 
ok. 900 m kw, działka 8 tys. m kw, 
w Boguszycach. Cena do ustalenia. 
Tel. 696 422 350.

• do wynajęcia – hala 400 m kw + 
pomieszczenia socjalne 100 m kw 
+ pomieszczenia biurowe 250 m 
kw, całość ogrodzona, plac utwar-
dzony 2000 m kw, prąd, woda, tele-
fon, ogrzewanie, 12 km od Nowo-
gardu, cena do uzgodnienia. Tel. 
506 534 1�9.

• Zamienię mieszkanie komunalne w 
Szczecinie 2 pokoje, kuchnia + wc, na 
podobne w Nowogardzie (do I pię-
tra). Tel. 091 39 25 215.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
67 m kw na mniejsze (ok. 40 m kw). 
Tel. 091 39 27 160.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
67 m kw, Nowogard, ul. Zamkowa. 
Tel. 602 347 241.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe, cena 140 tys. zł. Tel. 
660 905 198.

• Lokal do wynajęcia w pasażu handlo-
wym, cena 1000 zł netto. Tel. 601 47 29 
47.

• Wynajmę lokal 28 m kw, cena 950 zł 
brutto w Nowogardzie, ul. 15 Lutego. 
Tel. 696 04 48 63, 696 04 48 33.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 
m kw, I piętro, wspaniała lokalizacja, 
cena 185 tys. Tel. 501 66 10 04.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,7 m kw. Tel. 603 621 686.

• Nowogard – okolice ul. Poniatow-
skiego, działki rolne 2,55 ha i 7 ha 
możliwość zabudowy lub podziału, 
cena 8 zł/ m kw. 889 13 38 82.

• Węgorza – mieszkanie na wsi 2 po-
kojowe bezczynszowe, 40 m kw, II 
piętro, 75 tys. Tel. 725 899 426.

• Sprzedam dom na wsi 9 km od No-
wogardu z dwoma budynkami go-
spodarczymi z działką 7000 m kw. 
501 307 666.

• Działkę pod budowę lub działalność 
przy szosie do Nowogardu 2300 m 
kw za ok. 47 tys. 783 53 46 77.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 0601 
090 079.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 66 m kw, II piętro, 3 
pokoje na ul. 15 Lutego, cena 215 tys. 
Tel. 781 932 948.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m 
kw, Bema, 180 tys. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 37,5 m kw, ul. Zamkowa, okna 
PCV, panele na podłogach, kuch-
nia, łazienka w glazurze i terakocie, 
szafa w zabudowie z lustrami. Tel. 
608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o 
pow. 47,1 m kw, na os. Bema, wspól-
nota mieszkaniowa, po remoncie. 
Tel. 888 354 289.

• Szukam do wynajęcia mieszkanie w 
rozsądnej cenie. Tel. 601 441 763.

• Mieszkanie 37 m2, Maszewo 2-poko-
je, kuchnia, łazienka, parter, ogrze-
wanie gazowe, plastikowe okna, ni-
ski czynsz. 664-059-009.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 880 34 17 
34.

• pomieszczenia biurowo-handlowe 
do wynajęcia ul. Boh. warszawy 
103. Tel. 602 �03 893.

moTorYzaCJa

•	 Sprzedam samochód ciężarowy 
STAR – 200, dwa małe samochody 
ciężarowe MULTIKAR, wszystkie sa-
mowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na cho-
dzie. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
lub 697 516 145.

•	 Sprzedam Ford Fiesta 1,1, 1993 r. Tel. 
692 831 280.

•	 Sprzedam alufelgi – komplet, orygi-
nalne, 5 ramienne z oponami Dunlop 
o szer. 205x55, sport do VW, Audi. Tel. 
609 307 327.

•	 Sprzedam oponę Continental 
sport 215x60, bieżnik 4,5 mm. Tel. 
609 307 327.

•	 Sprzedam Renault Safran r. 93, poj. 
3,0, stan bardzo dobry, klima, el. szy-
by, el. lusterka, cena do uzgodnienia. 
Tel. 885 693 138.

•	 Opel Omega "B" - CD rok prod. 1998, 
silnik 1998 cm, benzyna, przebieg 
218.000 km (autentyczny), sedan, 
wyposażenie: ABS, poduszka po-
wietrzna x 4, wspomaganie kierow-
nicy, regulacja położenia kierownicy, 
kierownica wielofunkcyjna - regu-
lacja natężenia głosu, sterowanie 
radiem i CD z kierownicy, klimatro-
nic (klimatyzacja dwustrefowa, od-
dzielnie dla kierowcy, oddzielnie dla 
pasażera), elektrycznie otwierane 
szyby (wszystkie cztery), elektrycz-
nie sterowany szyberdach, kompu-
ter pokładowy, podłokietniki (przód, 
tył), centralny zamek sterowany pilo-
tem z kluczyka, elektryczna regulacja 
wysokości fotela kierowcy i pasażera, 
felgi aluminiowe, halogeny, elek-
trycznie sterowane i podgrzewane 
lusterka zewnętrzne. Samochód nie 
uczestniczył w wypadkach drogo-
wych. Niezmiennie posiada fabrycz-
ny lakier. Kontakt telefoniczny: 0605 
07 57 79.

•	 Sprzedam Mercedes MB 100, diesel, 
1988 r., cena 5 tys., stan dobry. Tel. 
696 04 48 63, 696 04 48 33.

•	 Sprzedam Skoda Favorit, 1,3 benzy-
na, 1992 r., przebieg 84 tys., ważny 
przegląd, zadbana, cena 1700 zł do 
negocjacji. Tel. 603 349 436.

•	 Sprzedam Daewoo Tico, rok prod. 
1997, Tel. 091 39 27 272, 091 39 
25 120.

•	 Sprzedam silnik leyland Sw 400 
turbo. Tel. 603 285 438.

•	 Sprzedam samochód Ford Escort, rok 
1987, benzyna + gaz, ubezpieczony, 
cena 800 zł. Tel. 665 209 470.

•	 Sprzedam motocykl Honda Rebel 
125, 1996 r., przebieg 35 tys. km, 
cena 3200 zł. Tel. 607 242 186.

rolNiCTwo

•	 Kupię ciągnik C-360. Tel. 
696 541 015.

•	 Sprzedam króliki młode do chowu. 
Tel. 603 353 789.

•	 Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

•	 Sprzedam maty gumowe dla bydła, 
koni lub świń, 20 szt., cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 79 313 po 20.00.

•	 Sprzedam jęczmień paszowy. Tel. 
091 39 133 12.

•	 Sprzedam byczka 3 m-ce. Tel. 091 
39 106 87.

•	 Sprzedam klatki do hodowli króli-
ków. Tel. 603 285 438.

•	 Sprzedam kucyka. 607 73 98 66.

USŁUGi

•	 Józef durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

•	 dYwaNopraNie. 0604 3�3 143.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
3�3 143.

•	 pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 0604 3�3 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 3�3 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. zielona 3. 
091 39 20� 14.

•	 zespół muzyczny aCord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029

•	 KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 BrUk – liN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.pl.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika i 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. Tel. 
609 605 621, 605 168 658.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

DREW-MAR
meble ogrodowe, łaty, 

krokwie, deski, 
usługi minikoparką

Tel. 517 219 627, 514 690 821 
091 39 186 89

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
�9 109, 600 382 214.

•	 Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•	 Masaż i rehabilitacja u pacjenta w 
domu. Tel. 607 621 257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

•	 Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575.

•	 Usługi – roboty ziemne koparko – ła-
dowarką. Tel. 692 462 654.

•	 Zakładanie i urządzanie ogrodów. 
513 690 314.

•	 Usługi ogólnobudowlane, dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 
0600 626 268.

•	 Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

•	 Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, szybko, tanio i solidnie. 
Tel. 69� 612 803, �84 188 14�, 
603 621 �14.

•	 zakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 TipSY – 60 zŁ, makiJaŻ 30-40 zŁ. 
Tel. 69� 408 391.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �15 839.

•	 przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 49� 390.

•	 Schody drewniane. Tel. 604 133 333.

•	 Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. Tel. 091 39 725 75, 
695 085 470.

•	  „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

•	 Gotowanie na weselach. Chrzty, ko-
munie, stypy, rocznice ślubu i inne. 
Obsługa w plenerach. Profesjonalnie. 
Tel. 608 658 184.

•	 Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

•	 Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. 091 39 21 538, 605 856 538.

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
Tel. 663 160 884, 607 083 845.

• Operator koparko – ładowarki, 
wszystkie typy; operator koparki jed-
nonaczyniowej i kierowca C+E szuka 
pracy. Tel. 609 876 850.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 697 151 503.

• Firma kosmetyczna oriflame 
zatrudni konsultantów. Tel. 
693 8�6 362.

• Zatrudnię do dociepleń i kładzenia 
płytek. Tel. 782 860 130.

• Potrzebna opiekunka do 3 letniej 
dziewczynki. Tel. 604 77 55 63.

• Zatrudnię barmankę – kelnerkę, ze 
znajomością obsługi komputera. Tel. 
602 474 266.

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 430 zł. 
Tel. 728 466 914.

• podGrzewaCz wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 ��2.

• pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 
zł mieszkanie, domek, gwarancja 
serwisowa. Tel. 691 686 ��2.

• elekTrYCzNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 150 zł. Tel. 0�90 
540 520.

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 480 zł na gwa-
rancji. Tel. 0691 686 ��2.

• BoJler – podgrzewaczwody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem gazowym 
lub węglowym firmy Vaillant z Nie-
miec, typ ViH 120 lub 150 litrowy 
np. domek, 2 łazienki, cena 850 zł. 
Tel. 0691 686 ��2.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam niedrogo kontener. Tel. 
603 232 547, 091 39 20 864.

• Kupię betoniarkę 250,150, sprawną 
technicznie. Tel. 091 39 79 313 po 
20.00.

• Owczarek niemiecki, czarno-pod-
palany, z rodowodem, 1 rok, bardzo 
czujny, sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam okazyjnie 90 cegieł „Poro-
term”. Tel. 609 307 315.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP 
obowiązuje 
od 14 grudnia

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 
Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 091 3920�8�, 091 39 2� 2�2 

 tel.kom. 600 436 364
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat - 091 392 62 65

 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702

Prawo jazdy  -091 57 92 703

Fax - 091 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel

 - 091 39 25 268 

 - 091 39 20 200

usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 

 - 0 91 39 26 249

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki
Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

pCk - 091 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

NOWOGARD 18.05.2009.
oFerTY praCY pUp GoleNiÓw, 

Filia NowoGard
1.Robotnik ogólnobudowlany 
2. Kelner.
3.Dekarz
4.Sprzedawca-kasjer
5.Kelner-barman
6.Nauczyciel matematyki
7.Pracownik produkcji    
8.Kierowca ciągnika rolniczego
9.Kucharz
10.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
11.Nauczyciel informatyki  
12.Nauczyciel języka angielskiego
                

oFerTY praCY z reJoNU
1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa-Mię-
dzyzdroje
2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów
3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
4.Pracownik produkcji-Tarczyn
5.Komisjoner-Niemcy    
6.Sprzedawca paliw-Dobra
7.Robotnik w przemyśle spożywczym-
Niemcy

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 
16.44, 19.53

Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 
16.43, 19.43, 21.43

Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 
17.49, 20.47, 22.46

(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  
12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)

kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 
13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

przewÓz oSÓB - romaN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 060� 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa liNia mikroBUSowa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-88� lub 091 46-98-315

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.25(FP), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 1�.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), �.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 15.25(L1), 
16.35(L1P), 18.15(L), 22.25(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

przewÓz oSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje tylko od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Boiskowy 
horror!
Od 0:2 do 3:2…

Pomorzanin Nowogard - Ehrle 
Polska Dobra Szczecińska 3:2 (0:2)

Pomorzanin: Krupski, Nieradka, 
Skórniewski, Soska, Jutkiewicz, Do-
browolski (60’ Cyran), Laszkiewicz, 
Ł. Marszałek, Galus, Gołdyn (87’ D. 
Gruszczyński), Nosek

Bramki dla Pomorzanina: Nosek 
- 3.

W miniony weekend, a dokładnie 
w sobotę o godzinie 15.30 Pomo-
rzanin podejmował wymagającego 
rywala jakim jest Ehrle Polska Do-
bra Szczecińska, zespół zajmujący 
3 miejsce w tabeli Ligi Okręgowej. 
Dla Pomorzanina było to bardzo 
ważne spotkanie patrząc na ostat-
nią porażkę ze Starą Dąbrową 1:0 i 
goniące drużyny zajmujące niższe 
miejsca w tabeli.

Nasz zespół wystąpił w tym me-
czu  bez kilku kluczowych zawodni-
ków: Tomporowskiego, K. Miklasa, 
T. Marszałka i Stefańskiego a także 
borykającego się z poważną kontu-
zją M. Miklasa.

Pierwsze groźne akcje w pierw-
szej  odsłonie meczu  należały do  
przyjezdnych, choć w 12 minucie 
meczu  doskonałej  sytuacji  nie 
wykorzystał Nosek będąc sam  na 
sam  z bramkarzem. Z minuty na 
minutę Krupski miał coraz więcej 
pracy  między słupkami, Ehrle ro-
biło wszystko żeby pierwsza bram-
ka padła właśnie dla nich i tak  się 
stało w 35 minucie meczu, gdzie za-
wodnicy podaniami rozpracowali 
obronę Pomorzanina i padła pierw-
sza bramka dla Dobrej. Dosłownie 
chwilę później, gdy nasi zawodni-
cy jeszcze nie zdążyli się otrząsnąć 
po utracie gola padł kolejny, piłka 
została wbita w pole karne z rzutu 
wolnego gdzie przedłużył ją najniż-
szy zawodnik z Ehrle zdobywając 
bramkę.

Kibice byli podłamani pierw-
szą połową meczu lecz z nadzieją 

na odwrócenie się ról na boisku. 2 
minuty po wznowieniu gry przez 
sędziego głównego usłyszeliśmy 
kolejny gwizdek ale tym razem ar-
biter pokazał na „jedenastkę” dla 
naszego zespołu gdyż dopatrzył się 
zagrania ręką u zawodnika gości. 
Do karnego podszedł Nosek, wy-
korzystał sytuację w 100% zdoby-
wając gola kontaktowego. I od tego 
momentu Pomorzanin poczuł siłę, 
determinację i wiarę w zwycięstwo. 
Dośrodkowanie Dobrowolskiego 
trafia do Noska, który zdobywa 
bramkę główką doprowadzając do 
remisu. W zespole z Dobrej było 
widać coraz większe zdenerwowa-
nie, frustracje i co gorsze dla druży-
ny to kłótnie na boisku między sobą 
co dla naszego zespołu było jeszcze 
większym „kopem” pod bramkę 
przeciwnika. Goście całkowicie 
zgubili rytm gry, co idealnie wyko-
rzystał kolejny raz Nosek. Dostał 
daleką piłkę do przodu i będąc już 
sam  na sam  z bramkarzem minął 
go na 25 m kierując piłkę do bramki 
zdobywającego hat tricka.

Ostatnie minuty meczu były 
bardzo nerwowe a zwłaszcza pod 
bramką Krupskiego, gdzie goście w 
jednej akcji mieli 3 sytuacje do zdo-
bycia bramki wyrównującej, ale ta 
sztuka nie udała się.

„Mecz mógł podobać się kibicom 
bo dramaturgia meczu była nie-
samowita, do przerwy lepsze było 
Ehrle 0:2. Wiedzieliśmy, że gramy 
bez połowy zespołu przez kontuzje 
i kartki a także zdarzania losowe, 
chłopaki zostawili całe serce na boi-
sku, co pokazał wynik końcowy” - Z. 
Gumienny

Istotnym meczem dla Pomorza-
nina w tej kolejce było spotkanie 
Masovii z Koroną Stuchowo, gdzie 
Maszewo wygrało 2:0 i nadal traci 6 
pkt. do naszego zespołu.

Karolina Kubicka

Olimpia także wygrała
W miniony weekend grała także 

nasza druga nowogardzka drużyna 
- Olimpia, która pewnie pokonała 
ostatnią drużynę w lidze 5:2, a bram-
ki dla Olimpii zdobyli: Kaczmarek 
(2), Kubski, Wnuczyński, Lesław 

Serdynski. Niestety, choć drużyna 
wygrała to nadal zajmuje 2 miejsce 
w B-klasie ustępując Kasta Szczecin-
Majowe i tracąc do niej 3pkt.

K.K.

Zwycięstwo w Niemczech 
W dniu 17 maja 2009 r. w miejscowości Fürstenwalde w Brandenburgii 

odbyło się kryterium kolarskie w międzynarodowej obsadzie. Duży sukces 
odniósł kolarz LUKS Chrabąszcze Nowogard Patryk Komisarek, który zwy-
ciężył w kategorii Junior Młodszy. Wspierali go dzielnie Krzysztof Antczak 
i Paweł Kolasiński , którzy pomagali Patrykowi na całej trasie. Współpraca 
młodych zawodników bardzo nas cieszy. Świadczy to o ich dojrzałości i spo-
rych umiejętnościach. 

Prezes Klubu
Henryk Sawicki

Patryk na starcie jeszcze nie wie że  zostawi w pokonanym polu ponad 60 
rywali.

Do Kołbacza po punkty
Najbliższy mecz naszego zespołu odbędzie się 31 maja o 17.00 w Kołba-

czu  z miejscowym Fagusem. Zespół ten traci do Pomorzanina aż 31 pkt. 
zajmując dopiero 14 pozycję w tabeli. Teoretycznie Pomorzanin bez proble-
mu powinien sobie poradzić z przeciwnikiem, tak  jak  to  było w poprzed-
nim spotkaniu, które zakończyło się wysoką wygraną Pomorzanina 4:1, ale 
nie zapominajmy, że Fagus gra u siebie i jest nieprzewidywalnym rywalem. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do  Kołbacza, aby wspomóc naszych pił-
karzy.

Karolina Kubacka
plakat - E.Kawczyńska
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− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 258 006, 091 38 51 396

 

 1.06. br. godz. 16.00

26 maja br. godz. 16.00

1 czerwca 2009 r. godz. 16.00
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Dożynki 
w sołectwie

Tegoroczne dożynki gminne zorganizuje jedna z nowogardzkich wio-
sek. 

Taka decyzja zapadła na środowej sesji Rady Miasta. Wniosek o przenie-
sienie dożynek z miasta na wioskę złożyło kilkunastu sołtysów. Zyskał on 
uznanie burmistrza Kazimierza Ziemby. Burmistrz uznał, że formuła ich 
organizacji jednak się wyczerpała. – Niech wieś też ma się z czego cieszyć 
– stwierdził. Decyzje o wyborze konkretnej wsi jeszcze nie zapadły. 

man

Rada przeciw azbestowi
86 tys. metrów kwadratowych azbestu ma zniknąć z naszej gminy.
Demontaż materiałów azbestowych sfinansuje gmina osobom fizycznym 

nie prowadzącym działalności gospodarczej. O postępowaniu zadecyduje 
kolejność złożenia wniosku. Według wyliczeń pochłonie on 2 mln 13 tys. zł. 
Cena usunięcia metra kwadratowego takiego materiału to 25 zł. Jednym z 
największych azbestowych problemów jest szkoła w Strzelewie z eternitowym 
dachem. 

man

Rejestracja ze zmianami
 Mała ale znacząca zmiana w rejestracji pojazdów - od środy 3 czerwca do 

rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagane będzie przedłoże-
nie zagranicznych tablic rejestracyjnych. Koniec z dekorowaniem garaży.

 Informację przekazał Sławomir Szwed

Infrastruktura sportowa
Już można składać 

wnioski na konkurs 
Dziś rozpoczyna się konkurs o 

dofinansowanie projektów z zakresu 
budowy, przebudowy i wyposażenia 
obiektów sportowych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007-2013.

26 maja br., Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego przyjął do-
kumentację konkursową i zadecy-
dował o ogłoszeniu naboru dla dzia-
łania 7.2 Infrastruktura sportowa w 
ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój 
infrastruktury społecznej i ochrony 
zdrowia RPO WZ. 

Wnioski będzie można składać 
między 15 czerwca a 29 lipca br., 
prowadzić go będzie Wydział Wdra-
żania RPO Urzędu Marszałkowskie-
go. Więcej Informacji dostępnych 

jest w internecie pod adresem www.
rpo.wzp.pl

Przypominamy, że Zarząd Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
jest Instytucją Zarządzającą RPO 
WZ. Zgodnie z zapisami ustawy z 
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju do 
zadań Instytucji Zarządzającej RPO 
WZ należy przygotowanie doku-
mentacji konkursowej i ogłoszenia 
dotyczącego konkursu dla wspo-
mnianego wyżej działania. Zawiera 
ona m.in. wytyczne dla Wniosko-
dawców, kryteria oceny formalnej 
oraz merytoryczno-finansowej, 
instrukcję wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie czy też wzory wy-
maganych załączników.  

Opr. LMM

Dom Dziecka w Mostach

30 lat minęło…
 
Miło mi poinformować o obchodach XXX-lecia działalności Wielofunkcyj-

nej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Mostach (dawniej Dom Dziecka 
),  które odbędą się w sobotę 30.05.2009 r.  w godzinach od 10.00 do 18.00.  
Zapraszamy wszystkie osoby, które czują się związane z naszym Domem, a 
w szczególności byłych wychowanków i pracowników. 

Dyrektor WPO-W w Mostach 
Grzegorz Bachorz

Turniej szachowy
Z okazji obchodzonego w Nowogardzie Wojewódzkiego Święta Ludowego 

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS organizuje turniej szachowy o puchar Pre-
zesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Turniej rozegrany zostanie w świetlicy LKS „Pomorzanin” przy placu Sza-
rych Szeregów w dniu 31.05.2009 r. Początek o godz. 10.00.

Zapraszamy zawodników i kibiców tej królewskiej gry.
Jan Tandecki
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Są pieniądze 
na szpital!

Rada Miejska przeznaczyła 500 
tys. zł na wykonanie dokumentacji 
potrzebnej do modernizacji „nowej 
części” nowogardzkiego szpitala. 
Przeciwny był tylko radny Rafał 
Szpilkowski. 

Pieniądze pochodzić mają z prze-
sunięć budżetowych. 65 tys. nie 
zostanie przeznaczone na budowę 
klatki schodowej w Przedszkolu nr 4, 
405 na przebudowę ulicy Poniatow-
skiego, 30 tys. gmina zaoszczędzi na 
budowie boiska „Orlik” 2012.

O przeznaczenie pieniędzy na do-
kumentację wnioskowali radni klubu 
Lewica, ale ich wniosek został odrzu-
cony. Rządząca koalicja (Koalicyjny 
Klub Samorządowy) przeforsowała 
za to swój wniosek. Przewodniczący 
Lewicy Robert Czapla nie był jednak 
urażony: - Mimo, że nasz projekt zo-
stał odrzucony, to jestem „za”. Nie jest 
istotne, czyj projekt przeszedł. Ważne, 
że pieniądze na dokumentację zostały 
przeznaczone. Postępujcie panowie 
konsekwentnie i przeznaczcie kolejne 
środki na remont.

Przeciwni przeznaczeniu pienię-
dzy na szpitalną dokumentację byli 
jedynie radni Platformy Obywa-
telskiej. Złożyli oni swój wniosek, 
który zakładał m.in. zlecenie firmie 
konsultingowej analizy modernizacji 
szpitala. - Sposób wprowadzania pro-
jektu koalicji na sesję jest niedopusz-
czalny. Do zlecenia wykonania pro-
jektu budowlanego brakuje projektu 
budowlanego - stwierdził radny Rafał 
Szpilkowski. Projekt PO przepadł 
jednak z kretesem. 

Na wynik głosowania przed salą 
obrad czekało kilkanaście pielęgnia-
rek. Na sali byli także lekarze nowo-
gardzkiego szpitala. - Czas na dysku-
sje już minął. Czekamy na konkretne 
decyzje. Chcemy by modernizacja 
szpitala zaczęła się jak najszybciej, 
bo to nasze miejsca pracy, służące 
społeczeństwu. Dlaczego radni, którzy 
dziś nie chcieli przeznaczyć pieniędzy 
na dokumentację, od początku kaden-
cji nie złożyli ani jednego wniosku w 
sprawie szpitala? – powiedziała jedna 
z pielęgniarek. 

Dyrektor szpitala Kazimierz Lem-
bas wyraził zadowolenie z podjętej 
przez radnych decyzji: - Cieszę się, że 
po wielogodzinnych dyskusjach udało 
się przekonać zdecydowaną większość 
radnych. Już wczoraj mieliśmy pierw-
sze uzgodnienia, co do dokumentacji. 
Teraz trzeba przystąpić do ogłoszenia 
przetargu na jej wykonanie. 

Burmistrz Kazimierz Ziemba 
zapowiedział powstanie zespołu 
zadaniowego, który określi kierunki 
modernizacji szpitala. Znajdą się w 
nim władze miejskie, przedstawiciele 
Rady Miasta, dyrektor szpitala i ka-
dra lekarska.

Przypomnijmy, że nowogardzki 
szpital do 2012 r. będzie musiał 
spełniać wszystkie wymogi unijne. 
Inaczej zostanie zlikwidowany. W 
głosowaniu nad przeznaczeniem 
finansów na dokumentację brało 
udział 19 radnych. Projekt poparło 
17, jeden był przeciw i jeden wstrzy-
mał się od głosu. 

marcin Nieradka 

Wiatraków 
w gminie nie będzie

Nowogardzcy radni odrzucili 
wiosek dwóch prywatnych firm o 
budowę elektrowni wiatrowych w 
naszej gminie. 

Pierwszy wniosek został złożony 
przez firmę Pommer Wind. Przedsię-
biorstwo starało się o powstanie wia-
trowej farmy na polach w pobliżu Wy-
szomierza i Długołęki. Drugi złożyła 
firma J.W Agro, która chciała postawić 
wiatraki na polach okalających wsie: 
Jarchlino, Konarzewo, Wierzbięcin, 
Żabówko i Maszkowo. Żaden z wnio-
sków nie zyskał poparcia radnych. 
Opozycja była zgodna z koalicją. Za 
akceptacją drugiego wniosku opowie-
dział się jeden radny Antoni Bielida. 
Lobbing za firmą J.W Agro zarzucił 
mu sołtys Żabowa Andrzej Pabisiak. 

- Mam szacunek do radnego Bieli-
dy, że odkrył się, że przyszedł do rady, 
żeby robić własne interesy i swoich 
mocodawców. Za to mam szacunek 
do pana Bielidy jako do wytrawne-
go polityka, że wie, po co tu siedzi 
– stwierdził w swoim stylu. 

Radny Lewicy odpowiedział: - Nie 
jestem właścicielem tych gruntów, je-
stem zwykłym pracownikiem tej fir-
my. Nie ma co ukrywać, zresztą wszy-
scy o tym wiedzą. Nie mam tu żad-
nego interesu. Dziwi mnie tylko to, że 
Rada Gminy nie podjęła tej uchwały 
odnośnie elektrowni wiatrowej. Świat 
idzie do przodu. Przekroczymy tylko 
granicę polsko-niemiecką i widzimy 
ile jest tam wiatraków.

man
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Wszystkim, którzy towarzyszyli 
naszej mamie, babci, teściowej 

śp. Barbarze 
Kłosińskiej-Husiatyńskiej 

w Jej ostatniej drodze 
serdeczne podziękowania 

składa Rodzina

Dnia 2 czerwca 2009 r. 
mija 2 rocznica odejścia do Pana 

śp. ŚWIETLANY JEŻ 
W dniu 1 czerwca o godz. 18.00 zostanie odprawiona 
msza św. w intencji Zmarłej w Kościele św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie. Życzliwych Jej pamięci pro-
simy o chwilę wspomnienia i modlitwy. 

Mąż i Córka z Rodziną

podziękowaNiazawiadomieNie

Kto zostanie  
europosłem?

ile spośród ustalonego w powyższy 
sposób szeregu ilorazów przypada 
mu liczb kolejno największych.

.Art. 129. 1. Państwowa Komisja 
Wyborcza, po ustaleniu, ile man-
datów przypada poszczególnym 
komitetom wyborczym, sporządza 
zestawienie obejmujące:

  1)   liczbę głosów ważnych odda-
nych łącznie na listy okręgowe każde-
go z komitetów wyborczych, których 
listy okręgowe spełniają warunek, o 
którym mowa w art. 125 ust. 2, (czyli 
uzyskały 5% głosów) oraz

  2)   liczby głosów ważnych odda-
nych na poszczególne listy okręgowe 
każdego z komitetów wyborczych, o 
których mowa w pkt 1.

2. Na podstawie zestawienia, o któ-
rym mowa w ust. 1, Państwowa Komi-
sja Wyborcza przystępuje do ustalenia 
liczby mandatów przypadających 
poszczególnym listom okręgowym. 
W tym celu, odrębnie dla każdego 
komitetu wyborczego, liczbę głosów 
ważnych oddanych na listę okręgową 
danego komitetu wyborczego kolejno 
w każdym okręgu mnoży się za każ-
dym razem przez liczbę przypadają-
cych danemu komitetowi mandatów, 
a następnie tak otrzymany iloczyn 
dzieli się przez liczbę głosów ważnych 
oddanych we wszystkich okręgach 
na listy okręgowe tego komitetu wy-
borczego. Wartość liczby całkowitej 
(przed przecinkiem) uzyskanego w 
ten sposób ilorazu oznacza liczbę 
mandatów przypadających danej 
liście okręgowej.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu po-
stępowania, o którym mowa w ust. 
2, w odniesieniu do wszystkich list 
okręgowych danego komitetu wybor-
czego nie zostały rozdzielone wszyst-
kie mandaty przypadające temu 
komitetowi, to pozostałe jeszcze do 
podziału mandaty przydziela się tym 
listom okręgowym tego komitetu, dla 
których wyliczone ilorazy wykazują 
po przecinku kolejno najwyższe war-
tości, uwzględniając także i te listy 
okręgowe, które nie uzyskały jeszcze 
żadnego mandatu.

Art. 130. 1. Mandaty przypadają-
ce danej liście okręgowej uzyskują 
kandydaci w kolejności otrzymanej 
liczby głosów.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kan-
dydatów otrzymało równą liczbę 
głosów uprawniającą do uzyskania 
mandatu z danej listy okręgowej, o 
pierwszeństwie rozstrzyga kolejność 
umieszczenia ich nazwisk na liście.

Przykład (oczywiście teoretycz-
ny);

Załóżmy, że w skali kraju dla Plat-
formy Obywatelskiej przypadło 10 
mandatów, ponieważ zebrała łącznie 
200 000 głosów.

W okręgu warszawskim uzyskała 
poparcie 80 000 wyborców przy-
padnie jej więc 4 mandaty (80 000 
mnożymy przez 10 i dzielimy przez 
200 000).

W okręgu katowickim na PO za-
głosowało 50 000 wyborców więc po 
operacji otrzymamy wynik 2,5 (pew-
ne 2 mandaty), w okręgu krakow-
skim za 20 000 głosów PO otrzyma 
1 mandat  (wynik 1,0), na Dolnym 
Śląsku i Opolszczyźnie głosy na PO 
oddało 19 000 wyborców co dało 
wynik 0,95 (na razie bez mandatu), 
w naszym szczecińskim okręgu za 
15 000 głosów wynik jest równy ok. 
0.71 (na razie bez mandatu). Po-
nieważ w innych okręgach oddano 
głosów dużo mniej, więc pozostałe 3 
mandaty (liczby przed przecinkiem 
dały 4 w Warszawie, 2 na Śląsku i 
1 w Krakowie – czyli 7 mandatów) 
przypadną za liczby po przecinku 
kolejno – Dolny Śląsk 1(za liczbę 
95), szczecińskie 1(za liczbę 71) i 
kolejny, trzeci mandat dla Śląska za 
liczbę 50. W pozostałych 8 okręgach 
wyborczych żaden kandydat PO nie 
zostanie europosłem.

Wniosek jest oczywisty – trzeba iść 
do wyborów i wybierać SWOJEGO!

Opr. Lesław M. Marek

PS. Mój apel nie jest pozbawiony 
sensu - najnowszy sondaż umiesz-
cza Prawicę Rzeczypospolitej tuż za 
dużymi partiami z poparciem 3%.

Wyborcze kwiatki
Chyba prawie każdy z sentymentem wspomina młodość, i to z oczywistych 

powodów. Niestety, życie taką ma naturę, że młodość przemija a wraz z nią 
niektóre jej atrybuty, w tym szczególnie widoczne te zewnętrzne, czyli mło-
dzieńczy wygląd, świadomie nie piszę, że przemija uroda, ponieważ wielu ludzi 
posiadło umiejętność pięknego starzenia się. Ten proces starzenia się dotyczy 
także polityków. Tocząca się kampania wyborcza dostarcza nam co chwila 
przykładów, że naszym wybrańcom wyjątkowo trudno się z tym naturalnym 
faktem pogodzić. Photo-shopy (programy do obróbki zdjęć) poszły więc w 
ruch i 66-letnia pani wygląda prawie jak pulchna nastolatka, tylko okulary 
dodają jej niezbędnej politycznej powagi. Znany lekarz parlamentarzysta 
w klipie wyborczym umieścił wizerunek chyba sprzed nastu albo dziesięciu 
lat z rozwianą młodzieńczą fryzurą, gdy skądinąd wiadomo, że jest prawie 
sześćdziesięcioletnim miłym panem.

„Jak cię widzą, tak cię piszą”, ale jak ze wszystkim, tak i w tej sprawie prze-
sada prowadzi raczej do śmieszności. Można byłoby na tym śmiechu pozostać, 
ale nasuwa się pytanie czy tylko w tej sprawie panowie i panie kandydaci 
nieco oszukują?

Marek Słomski

Aby uzmysłowić Państwu jak 
ważny jest udział w wyborach 
przedstawiamy sposób przydzie-
lania mandatów przez Państwową 
Komisję Wyborczą.

Na początku, tak jak przy wszyst-
kich wyborach ogólnokrajowych, 
liczy się głosy ważne i nieważne 
oraz głosy oddane na poszczególne 
listy oraz kandydatów oddane w 
komisjach obwodowych, potem 
rejonowych i okręgowych. Komisje 
Okręgowe przesyłają wyniki zbiorcze 
do Państwowej Komisji Wyborczej. 
W tym miejscu ważna uwaga: obszar 
kraju został podzielony na 13 okrę-
gów wyborczych, ale ordynacja nie 
określa ile mandatów przypada na 
poszczególne okręgi. Zależy to tylko 
i wyłącznie od frekwencji wyborczej 
– im więcej uprawnionych pójdzie do 
urn wyborczych tym więcej manda-
tów przypadnie na dany okręg!

W podziale mandatów biorą 
udział te komitety wyborcze, na 
listy których oddano w skali kraju 
co najmniej 5% ważnych głosów. 
Oto szczegóły:

Art. 127. 1. Państwowa Komisja 
Wyborcza dokonuje podziału wszyst-
kich mandatów pomiędzy upraw-
nione komitety wyborcze w sposób 
następujący:

  1)   liczbę głosów ważnych od-
danych łącznie na listy okręgowe 
każdego z komitetów wyborczych 
dzieli się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i 
dalsze kolejne liczby aż do chwili, 
gdy z otrzymanych w ten sposób 
ilorazów da się uszeregować tyle 
kolejno największych liczb, ilu po-
słów do Parlamentu Europejskiego 
jest wybieranych w Rzeczypospolitej 
Polskiej;

  2)   każdemu komitetowi wybor-
czemu przyznaje się tyle mandatów, 
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Lokale użytkowe
na sprzedaż

Świetna wiadomość dla dzierżaw-
ców komunalnych lokali użytko-
wych, którzy będą mieli prawo ich 
pierwokupu.

Rada Miejska postanowiła dać 
burmistrzowi możliwość sprzedaży 
użytkowych lokali komunalnych do-
tychczasowym właścicielom. Projekt 
uchwały w tej sprawie złożył Koalicyj-
ny Klub Samorządowy.

- Umożliwienie nabycia lokali w 
pierwszeństwie obecnym właścicie-
lom jest naprawieniem błędów, jakie 
popełniono na początku lat 90-tych. 
Mimo, że zrobili oni wiele dla istnienia 
danych lokali, czy prowadzenia w nich 
działalności to nigdy nie mieli możli-

wości nabycia ich w formie przetargu 
– argumentował radny Sławomir 
Kucal.

Pretensje wyrażała opozycja. Nie 
dotyczyły one jednak samego pro-
jektu uchwały, ale złożonej podczas 
obrad komisji obietnicy koalicji, że 
projekt uchwały nie będzie dyskuto-
wany i głosowany na tej sesji. Na nic 
się to zdało, bo poparło go 14 rad-
nych, trzech było przeciw, a jeden się 
wstrzymał. Pieniądze ze sprzedaży lo-
kali użytkowych mają zostać przezna-
czone na remont szpitala. Burmistrz 
będzie mógł zacząć sprzedawać lokale 
z początkiem następnego roku.

Marcin Nieradka

Władza myśli 
o lądowisku

Burmistrz Kazimierz Ziemba obiecuje budowę lądowiska dla śmigłow-
ców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Problem braku profesjonalnego 
lądowiska dla śmigłowców interwe-
niujących w poprzednim tygodniu 
został przypomniany właśnie przez 
„Dziennik”. Radni podchwycili temat 
podczas ostatniej sesji Rady Miasta. 
Najbardziej aktywny w dyskusji był 
radny Krzysztof Kosiński: - O proble-
mie braku lądowiska dla helikopterów 
mówiłem już cztery lata temu. Jest ono 
niezbędne mieszkańcom. Czekanie na 
przyjazd karetki przy zawale serca, 
może zakończyć się tragedią. 

Radni pytali, co władza zamierza 
zrobić, by takie lądowisko powstało 
w pobliżu nowogardzkiego szpitala 
i dlaczego do tej pory nie wystąpi-
ła o dotację z funduszy unijnych. 
Ze strony burmistrza Kazimierza 
Ziemby konkretnej odpowiedzi nie 
było. Padła natomiast obietnica: - 
Zrobimy wszystko, by takie lądowisko 
powstało. Nad jeziorem wycięliśmy 

już nawet drzewa. Kolejnym krokiem 
będzie zaopiniowanie lokalizacji lą-
dowiska przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Chciałbym, by oprócz tego utwar-
dzony plac do lądowań śmigłowców 
znajdował się także na każdej wiosce 
w naszej gminie.

Kolejnym krokiem ma być wy-
stąpienie o dotacje z funduszy eu-
ropejskich. Nie wiadomo, czy uda 
się zrobić to jeszcze w tym roku, bo 
termin składania wniosków upływa 
29 czerwca. Brak lądowiska sprawia, 
że śmigłowce w Nowogardzie nie 
mogą lądować w nocy. Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe sygnalizuje 
także problemy związane z brakiem 
utwardzonego podłoża, drzewami, 
bliskością zabudowy i jeziora. Budo-
wa lądowiska ma kosztować około 
400 tys. zł.

Marcin Nieradka 

UWAGA WĘDKARZE
W dniu 31 maja 2009 r. M-G PZW Nowogardzie organizuje zawody węd-

karskie, spławikowe o PUCHAR PREZESA WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄ-
DU PSL. Spotkanie zawodników k/ „Neptuna” o godz. 8. Zapisy w sklepie 
„Wędkarz” do dn. 28.05.2009 r. Startowe dla członków KM-G PZW – 5 zł. 
Dla pozostałych członków PZW – 10 zł. 

Serdecznie Zapraszamy - Zarząd 

Znamy już prawie wszystkie szczegóły

Międzynarodowy Festiwal 
„Lato z Muzami”

Nowogardzki Dom Kultury orga-
nizuje  w dniach 11.07. - 17.07.2009 
r. Międzynarodowy Festiwal „Lato z 
Muzami”® poszerzonego o warsztaty 
artystyczne.

Wszystkie działania podejmowane 
podczas festiwalu przez Nowogardzki 
Dom Kultury w Nowogardzie to 
wspólna praca ludzi sztuki - profesjo-
nalistów jak i amatorów uczestników 
festiwalu. Zarówno warsztaty, plener 
malarski jak i Festiwal „LATO Z MU-
ZAMI”® znajdują się w fazie ciągłego 
rozkwitu i są swoistą ucztą kulturalną 
dla wszystkich mieszkańców naszego 
regionu i przybyłych gości ze szcze-
gólnym uwzględnieniem środowisk 
młodzieżowych.

W tym roku podczas Festiwalu 
„Lato z Muzami” statuetką „Hono-
rowego Lauru Cisowego” wyróżnimy 
znanego reżysera Wojciecha Wój-
cika. Zostanie również odsłonięta 
tablica pamiątkowa upamiętniająca 
pobyt tego zacnego gościa w naszym 
mieście.

Podczas Festiwalu zaprezentują się 
znane zespoły i kabarety tj.: Akurat, 
Mesajah, Zabili Mi Żółwia, Yespa, 
Kwartet 4 ONE z Arkadiuszem 
Brykalskjm, Kabaret Skeczów Mę-

czących, Me Myself And I, Orkiestra 
Data - Drustvo Srpskih Domaćina 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Tipo-
plastika z Serbii oraz nowogardzkie 
zespoły.

W Konkursie Filmowym o „Laur 
Cisowy” nagrodę publiczności po-
walczą takie filmy jak: „Tatarak”, 
„Jeszcze nie wieczór”, „Woja Polsko-
Ruska”, „Wino Truskawkowe” oraz 
„30 dni mroku „.

Poza konkursem zostaną wyświet-
lone także filmy: „X-Men Geneza: 
Woherine”, dla najmłodszych bajki 
animowane w „Kinie malucha” oraz 
dla gimnazjalistów filmy fabularne 
w „Kinie starszaka „, a także filmy 
reżysera Wojciecha Wójcika.

„Lato z Muzami” to także odciśnię-
cie stopy przez znanego artystę mala-
rza w nowogardzkiej Alei Odlewów 
Stóp, wernisaże, wystawy przed i po 
plenerowe z powstałych podczas war-
sztatów dzieł oraz plenerowy spek-
takl powarsztatowy łączący w sobie 
wszystkie dziedziny artystyczne.

Z przyjemnością informujemy, że 
redakcja Dziennika Nowogardzkie-
go obejmuje patronat medialny nad 
imprezami „Lata z Muzami”

LMM

Wskutek pata 

brak podwyżek
Pracownicy personelu w pla-

cówkach oświatowych nie dostaną 
podwyżek.

Projekt uchwały o zmiany w wyna-
grodzeniach złożyli radni Platformy 
Obywatelskiej. Dziś pensja pracow-
ników placówek oświaty składa się 
z płacy zasadniczej (na poziomie 
płacy minimalnej) i dodatku regula-
minowego (190 zł brutto). Radni PO 
na podwyżki chcieli przeznaczyć z 
budżetu 76 tys. zł. Mimo pozytywnej 
oceny komisji radni Koalicyjnego 
Klubu Samorządowego nie poparli 
wniosku. – Jeśli ktoś uważa, że te 
podwyżki należą się pracownikom, to 
niech, chociaż wstrzyma się od głosu 
– apelował do radnych koalicji Rafał 
Szpilkowski.

Projekt poparł także radny Krzysz-
tof Kosiński: - Zejdźmy na ziemię i 
nie uprawiajmy polityki. Nie ma o co 
kruszyć kopii. Nie jestem socjalistą, 
ale uważam, że obecne pensje pra-
cowników są za małe. Po podwyżkach 

pieniądze zostaną przecież w gminie.
Projekt PO poparła także Lewica. 

Argumentacja opozycji nie przeko-
nała jednak radnych Koalicyjnego 
Klubu Samorządowego.

- Po analizie płac wolelibyśmy, by 
problem podwyżek rozwiązać systemo-
wo. Chcielibyśmy zapewnić podwyżki 
nie tylko pracownikom oświaty, ale 
także nauczycielom. PO zawsze wnosi 
bardzo fajne projekty. Np. zgłasza 
skargę na dyrektora NDK i przypro-
wadza na sesję oburzonych. Teraz 
postąpiono w ten sam sposób. Sprawy 
podwyżek wymagają natomiast głęb-
szego zastanowienia – skrytykował 
radny Sławomir Kucal.

Obecne na sesji pracownice per-
sonelu placówek oświatowych były 
oburzone. Głosowanie nic nie roz-
strzygnęło - za podwyżkami opowie-
działo się 10 radnych, tyle samo było 
jednak oponentów. 

Marcin Nieradka 
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Projekt 
„Z Bezradności do Aktywności”

W ramach zaplanowanych działań w dniu 22 maja br. uczestniczki projektu 
„Z bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego wyjechały na jednodniową wycieczkę do Poznania 
jednego z najstarszych i największych miast polskich. Harmonogram pobytu 
był bardzo napięty. 

Zwiedziliśmy Stare Miasto - ratusz gotycki z przełomu XIII i XIV wieku, koś-
ciół farny św. Marii Magdaleny, kamieniczki z XV wieku i katedrę na Ostrowie 
Tumskim. O godzinie 14.30 odbył się uroczysty obiad, po czym pojechaliśmy 
do Palmiarni gdzie podziwialiśmy liczne gatunki roślin egzotycznych oraz do 
ogrodu zoologicznego. Wszystkim dopisywały humory i świetnie sie bawili. 
Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z wyjazdu.

HISTORIA
Stowarzyszenie “ZACZĄĆ NA 

NOWO ” jest organizacją pozarzą-
dową. Działalność oparta jest o spo-
łeczną pracę członków. Na jego czele 
stoi prezes Pan Tomasz Macul. Nasze 
szeregi tworzą ludzie różnych profesji 
i zawodów. Są wśród nas pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowo-
gardzie, Kuratorzy społeczni i zawodo-
wi z Sądu Rejonowego w Goleniowie, 
pedagodzy szkolni, przedstawiciele 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Goleniowie oraz przedstawi-
ciele Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie i Goleniowie ludzie kreatywni, 
których połączyło przywiązanie do 
konserwatywnego systemu wartości.

Pierwsze spotkanie odbyło się w 
27 października 2008r. roku, na które 
przyszły osoby, którym los osób bied-
nych, niepełnosprawnych znajdujący 
się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz 
działania na rzecz społeczności Gmi-
ny Nowogard, były bliskie. W dniu 31 
grudnia 2008 roku otrzymano Wpis 
do Krajowego Rejestru Sądowego Sto-
warzyszeń, przez Sąd Rejonowy XVII 
Wydział Gospodarczy w Szczecinie. 
Stowarzyszenie nie prowadzi działal-
ności gospodarczej.

 Staramy się działać, tworzyć i dys-
kutować. Robić wszystko to w co wie-
rzymy,  ufamy, że działalność ta będzie 
służyć nie tylko nam ale również na-
szemu bliskiemu i dalszemu otocze-
niu. 

CELE
Główne cele Stowarzyszenia :
1. Pomoc społeczna  w tym pomoc 

rodzinom i osobom  w trudnej sytua-

cji życiowej oraz wyrównywania  szans 
tych osób i rodzin.

2. Prowadzenie działalności prze-
ciwdziałającej wszelkim przejawom 
przemocy domowej.

3. Inicjowanie i realizacja działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem ich in-
tegracji w środowiskach lokalnych.

4. Działanie na rzecz zapobiegania 
marginalizacji osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, oraz wspar-
cie dla osób pozostających bez zatrud-
nienia i bezrobotnych.

5. Działania zmierzające do zapo-
biegania uzależnieniom.

6. Prowadzenie działalności edu-
kacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej 
wobec dzieci, młodzieży i ich rodzin. 

7. Aktywizacja zawodowa i społecz-
na środowisk wiejskich.

8. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Promocja i organizacja wolonta-

riatu.
Członkowie  Stowarzyszenia pełnią 

dyżury  w każdy I i III poniedziałek 
miesiąca w godzinach od 15.30-16.30 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 6, 
pokój  Nr 4

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY Z 
NAMI. ZYSKUJĄC TWOJE WSPAR-
CIE MOŻEMY ZROBIĆ JESZCZE 
WIĘCEJ DOBREGO DLA TYCH, 
KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY

Dane teleadresowe:
tel. (091) 39-26-289, fax. (091) 39-

26-251, e-mail: zaczacnanowo@op.pl, 
www.zaczacnanowo.prv.PL.

 

 

Gołębie latają 
wysoko

Od czego zacząć hodowlę gołębi pocztowych?
Aby zacząć trzeba poznać podstawowe zasady chowu, hodowli jaki i 

lotowania gołębi. Trzeba zapoznać się w jakich warunkach żyją, co jedzą, 
jak się rozmnażają.Ta wiedza jest podstawowym warunkiem osiągnięcia 
powodzenia w tej dziedzinie. Takie wiadomości można oczywiście znaleść 
w książkach na temat hodowli gołębi. W Polsce wydano już kilka ciekawych 
pozycji mówiących sporo na ten temat, są też czasopisma („Hodowca Gołebi 
Pocztowych”, „Dobry Lot”).

Zaczynając czytać należało by zacząć powoli praktykować, najlepiej u ja-
kiegoś znajomego hodowcy, mieszkającego gdzieś w okolicy ; odwiedzać go 
często , pomagać w pracach przy gołębiach, podpatrywać go. Praktyka zawsze 
popłaca i dzięki temu możemy się wiele nauczyć. Jeżeli nie znamy nikogo ta-
kiego można poprostu znaleść w swoim mieście sekcję PZHGP i tam poznać 
ludzi, którzy napewno posłużą nam radą i doświadczeniem.

Kiedy stwierdzimy że jesteśmy już gotowi na żałożenie własnej hodowli 
gołębi pocztowych, warto rozejrzeć się za miejscem na gołębnik i zapisać 
się do sekcji Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych działąjącej w 
pobliżu.

A potem już tylko życzyć DOBRY LOT.

Czwarty lot z miejscowości LEHRTE – 377 km nie przyniósł zmain w 
czołówce klasyfikacji w walce  o Puchar Ziemi Nowogardzkiej:

1. Golema Czesław
2. Michalski Zbigniew
3. Mularczyk J.S
4. Żetecki Marek
5. Skubała Jan i Władysław
6. Kurp Jerzy i Arkadiusz
7. Ozimek Ireneusz
8. Sosnowski J./K
9. Saja Jerzy i Mieczysław
10. Sidor Julian

DT
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 Witamy wśród nas...

w obiektywie Jana korneluka  - po co to do lasu?

Córka Anety Lewan-
dowskiej ur. 22.05.09 
z Osiny

Syn Iwony Kwieciń-
skiej ur. 25.05.09 z 
Trzechla

Córka Anny Korna-
towskiej ur. 25.05.09 
z Dobrej Nowogardz-
kiej

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Córka Joanny Świ-
derskiej ur. 27.05.09 
z Tuczy

Córka Anny Kwiat-
kowskiej ur. 27.05.09 z 
Nowogardu

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie urodziło się 
1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 
opublikowane ze względu 
na brak zgody rodziców

Syn Małgorzaty Lange 
ur. 25.05.09 z Jar-
chlina

Córka Haliny Mar-
ciniuk ur. 26.05.09 z 
Reska
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Zespół “Caritas” działający 
przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

zaprasza 

dzieci z Nowogardu i jego okolic na organizowany 

Dzień Dziecka, 
który odbędzie się 

na kempingu “U Henia” 
w  Sarnim lesie w dniu �0 maja 2009 r. 

o godzinie 11.00. 
Zapraszamy na ognisko oraz na wspólne gry i zabawy.

Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.
Człowiek nie utkał pajęczyny życia - jest on niteczką w tej pajęczynie.
Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie... 
    Wódz Indian Seattle 1855    

PASOWANIE NA „PRZYJACIELA PRZYRODY”

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3

W związku z przystąpieniem dzieci do Koła  „Mały Przyjaciel Przyrody” 
przy L.O.P. w naszym przedszkolu zorganizowano uroczyste pasowanie 
dzieci z grupy IV. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele nadleśni-
ctwa .Nowogard: Lesniczy p. Marek Heiser,spec.służby leśnej p.Bartłomiej 
Duda. , rodzice, młodsi koledzy z przedszkola .

Specjalnie na tą okazję starszaki przygotowały inscenizację muzyczną pt. 
„Na ratunek Ziemi”, wiersze i piosenki. Po przedstawieniu części artystycz-
nej dzieci zostały pasowane na „Przyjaciela Przyrody”.

Kształcenie świadomości ekologicznej dzieci jest nie tylko potrzebą, ale 
także nakazem współczesności. Dziecko jest częścią środowiska przyrodni-
czego, funkcjonuje w nim               i z niego korzysta. Zadania programu 
ekologicznego realizowane w naszym przedszkolu uczą dziecko poznawania 
i rozumienia  świata, kształcą wrażliwość i odpowiedzialność, umiejętność 
dostrzegania piękna przyrody a także chęci do podejmowania działań na 
rzecz jej ochrony.

Podstawy ekologicznego spojrzenia na świat dzieci poznały poprzez róż-
norodne formy i metody pracy dostosowane do ich rozwoju psychofizycz-
nego i intelektualnego,

Anna Wołosewicz

Dzień Mamy w NDK
Święto wszystkich mam przepięknie uczciły dzieci uczęszczające na zaję-

cia w Nowogardzkim Domu Kultury. Wystąpiły zespoły: Daga, Zielone Żab-
ki, Promyczek, Brzdące oraz Feniks I i Feniks II. Nie obyło się bez wzruszeń. 
Wszystkie mamy otrzymały od swoich pociech prześliczne laurki.

Ewa Dziwisz

Znaleziono
Klucze znalezione w rejonie elewatora do odebrania w redakcji.

Zapraszamy.
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Baśnioterapia 
 
„Baśnioterapia – terapia kompensująca zaburzenia rozwojowe dzieci 

upośledzonych umysłowo”
Liczba uczestników: 12 osób oraz 2 opiekunów 
Termin realizacji: 01 września 2008r. – 30 czerwca 2009r.
Uczestnikami terapii są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego w Nowogardzie, celem zajęć jest:
• wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka
• kompensowanie zaburzeń rozwojowych dzieci
• rehabilitacja dzieci z upośledzeniem umysłowym
• radzenie sobie z przykrymi emocjami i napięciami
• pokonywanie stanów lękowych
• wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pozytywne motywo-

wanie
• kształtowanie odpowiednich wzorców postępowania
• doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem
• współdziałanie w grupie rówieśniczej
Uczestnicy baśnioterapii zapoznają się z pięknymi baśniami  i bajkami 

dla dzieci. Uczą się współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez udział 
we wspólnym czytaniu baśni, udział w zajęciach plastycznych, muzycznych 
i inscenizacjach poznanych baśni. Wzmacniają swoje poczucie wartości 
poprzez pozytywne motywowanie, a także kształtują odpowiednie wzorce 
postępowania zgodne z ogólnie przyjętymi normami, które ułatwiają akcep-
tację w środowisku. Uczą się pokonywania stanów lękowych oraz radzenia 
sobie z przykrymi emocjami i napięciami występującymi u dzieci.

Wszyscy uczestnicy terapii biorą udział w poszczególnych działaniach. 
Prezentują swoje osiągnięcia i umiejętności artystyczne przed innymi ucz-
niami szkoły podczas przygotowanych inscenizacji. Współpracowali w 
grupie rówieśniczej podczas zajęć czytelniczych i plastycznych oraz pod-
czas przygotowywania strojów i dekoracji. Starają się poprzez baśniotera-
pię wyeliminować stany lękowe, napięcia i złe emocje. Zdobywają poczucie 
własnej wartości, osiągają także umiejętność dokonywania odpowiednich 
wyborów.

Podstawowymi osiągnięciami uczestników baśnioterapii są:
- umiejętności czytelnicze i plastyczne;
- większe poczucie własnej wartości;
- umiejętność pracy w grupie rówieśniczej;
- umiejętność prezentacji własnych wytworów i osiągnięć;
- umiejętność opanowania stanów lękowych, napięć i emocji;
- umiejętność korzystania z odpowiednich wzorców zachowania.

Integracja Sensoryczna
 
„Integracja Sensoryczna – terapia naukowej zabawy dla dzieci  z trud-

nościami  w uczeniu się”
Uczestnikami terapii są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego  w Nowogardzie.
Cele terapii metodą Integracji Sensorycznej:
• poprawa jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców
• dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w szczegól-

ności  przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych
• wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka
• kompensowanie zaburzeń rozwojowych dzieci
• rehabilitacja dzieci z upośledzeniem umysłowym
• wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pozytywne motywo-

wanie
• poprawa rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania
• poprawa koordynacji ruchowej, planowanie ruchu
• poprawa percepcji słuchowej, wzrokowej
• usprawnianie mowy czynnej, czytanie
• usprawnianie grafomotoryczne
• usprawnianie czynności matematycznych
Uczestnicy terapii metodą integracji sensorycznej, mogą poprawić ja-

kość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców. Uczą się odbierania 
kontrolowanej liczby bodźców sensorycznych, a w szczególności przed-
sionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Wzmacniają swoje poczu-
cie wartości poprzez pozytywne motywowanie. Są usprawniani pod kątem 
prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania. Na zajęciach 
są też usprawniane skomplikowane procesy takie jak koordynacja ruchowa, 
planowanie ruchu, percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, czytanie, pi-
sanie czy liczenie.

Wszyscy uczestnicy terapii metodą integracji sensorycznej, biorą udział 
w poszczególnych działaniach. Wykonują ćwiczenia na specjalistycznym 
sprzęcie przygotowanym do integracji sensorycznej, a mianowicie: piłki 
rehabilitacyjne Bobathów, deskorolki, topki, równoważnie, sprzęt podwie-
szany - wałek, hamak, huśtawka tarczowa, platforma terapeutyczna oraz 
na sprzęcie rehabilitacyjnym, osiągnięciami mianowicie: piłki, wibratory, 
szczotki, obciążniki. Uczestniczą w zajęciach usprawniających czytanie, pi-
sanie, liczenie, a także koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję słucho-
wo-wzrokową, mowę czynną sprawność grafomotoryczną. 

Na łamach Dziennika Nowogardz-
kiego kilkakrotnie zamieszczali-
śmy już informacje o projekcie pt.: 
Wsparcie Edukacyjne Niepełno-
sprawnych Intelektualnie WENI 
realizowanym w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno - Wychowawczym  w No-
wogardzie w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja 
projektu powoli zbliża się do końca. 
Ostatnie miesiące są bardzo atrak-
cyjne dla uczniów ponieważ często 
podsumowanie działań kół wiąże się 

z wycieczką, występem, pokazem itp. 
Uczestnicy projektu w ostatnim czasie byli na wycieczce w ogrodzie „Hor-

tulus”, i Muzeum Techniki w Szczecinie, podziwiali popis kulinarny Mistrza 
Kuchni Pana Jakuba Fonroberta z Poznania, z zachwytem obejrzeli występ 
Teatru Ognia „F.A.N.” z Nowogardu.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI 1129.05-1.06.2009 r. 

ODKRYWCY ZAWODÓW
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej. 

Odbywają się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez cały rok szkolny 
2008/2009. W zajęciach bierze udział 10 uczniów. Program zajęć zawiera 
zagadnienia związane z zainteresowaniami uczniów, ich umiejętnościami, 
informacjami dotyczącymi poznawanych zawodów, a przede wszystkim z 
działaniem praktycznym. 

Kończąc szkołę uczniowie muszą dokonać bardzo ważnego wyboru ży-
ciowego - co robić po zakończeniu szkoły. Przed nimi staje konieczność 
wyboru dalszej drogi kształcenia, aby zapewnić sobie start w samodzielną 
przyszłość. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru 
zawodu nie jest zadaniem łatwym. Do decyzji tej należy ucznia przygoto-
wać. Najlepiej robić to od najmłodszych lat głównie poprzez zabawę. 

Celem oddziaływań wychowawczych nie może być udzielenie uczniowi 
jednoznacznej jednorazowej porady, lecz przygotowanie go do samodziel-
nego podejmowania kolejnych decyzji zawodowych i edukacyjnych. Pod-
czas zajęć edukacyjnych związanych z orientacją zawodową uczeń powinien 
uzyskać wiedzę o poszczególnych zawodach, o możliwościach dalszego 
kształcenia, o swoich możliwościach psychofizycznych, zainteresowaniach 
i predyspozycjach. Zwiększa to szansę na podjęcie trafnych i świadomych 
decyzji. 

Ponieważ uczniowie szkoły specjalnej potrzebują dodatkowego wsparcia i 
pomocy zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli, dlatego należy szcze-
gólnie kłaść nacisk na współpracę z rodzicami. To właściwie oni podejmują 
ostateczną decyzję co będzie robiło ich dziecko po skończeniu szkoły.

CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ
1. Zapoznanie uczniów z zawodami, które będą mogli wykonywać   

w przyszłości:
• murarz,
• tapicer,
• stolarz,
• ślusarz,
• mechanik samochodowy,
• kucharz,
• piekarz,
• ogrodnik,
• malarz
2. Obserwacja stanowisk i miejsc pracy.
3. Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia   

i zawodu poprzez działanie praktyczne.

1. ZAJECIA TERAPEUTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Zajęcia są prowadzone w dwóch 
grupach. Odbywają się w 4 etapach:

I. etap: postrzegania siebie i rozu-
mienia innych.

II. etap: rozwiązywanie proble-
mów: złość i agresja.

III. etap: higiena życia i zdrowia.
IV. etap: uczucia i ich zrozumie-

nie.
Program zajęć realizowany jest w 

oparciu o metody i techniki dosto-
sowane do zainteresowań uczniów,  
poziomu ich aktywności oraz ich 
umiejętności radzenia sobie z przed-
stawionymi problemami.

Do metod pracy należą:
• dyskusja,
• psychodrama,
• rysunek,
• krąg uczuć,
• burza mózgów,
• uzupełnianie zdań,
• krótkie opowiadania,
• gry i zabawy,
• praca w małych grupach.
Program uwzględnia wie-

le kierunków pracy z dzieć-
mi, kładąc szczególny nacisk   
na kształtowanie osobowości dzie-
cka, wspieranie jego rozwoju – za-
równo poprzez proponowane treści, 
jak również kontakt nauczyciela  z 
dziećmi. Wynika to z założenia,   
że jednym z podstawowych źródeł 
złych zachowań są deficyty rozwoju 
emocjonalnego oraz zła adaptacja 
do ról i warunków życiowych. Ce-
lem jest także wpływ na dziecko aby 
radziło sobie lepiej (bez nadmier-
nego napięcia) z rozwiązywaniem 
problemów, których dostarcza mu 
życie, aby rozwijało siebie, umiało 
współżyć z innymi, potrafiło w sa-
mym sobie znajdować oparcie w sy-
tuacjach trudnych.

Zwieńczeniem całego cyku zajęć 
będzie wspólna wycieczka do Świ-
noujścia.

2. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE 

DLA UCZNIÓW Z NADMIERNĄ 
POBUDLIWOŚCIĄ „W ZGODZIE 
Z NATURĄ I SAMYM SOBĄ”

Liczba uczestników: 2 grupy po 5 
uczestników oraz 2 opiekunów. 

Termin realizacji: 01 września 
2008 r. - 30 czerwca 2009 r.

 Zajęcia odbywają się 1 raz w ty-
godniu po dwie godziny dla każdej 
grupy.

Uczestnicy zajęć mają okazję nie 
tylko odpocząć i oderwać się od 
sytuacji patogennych, ale i nauczyć 
się jak nie ulegać agresywnym wpły-
wom środowiska i jak radzić sobie z 
problemem. Terapeutyczna rola za-
jęć grupowych polega - przy pomo-
cy odpowiednio dobranych ćwiczeń, 
zabaw - na organizowaniu takich 
sytuacji, które dostarczą dziecku 
nowych doświadczeń przeciwstaw-
nych do doświadczeń urazowych i 
pozwolą wyćwiczyć  i wypróbować 
w bezpiecznych warunkach nowe 
sposoby zachowania. Zakłada się,    
że uczestnicy po przejściu cyklu 
zajęć, będą lepiej rozumieli siebie, 
swoje uczucia, zasady nimi rządzą-
ce oraz będą lepiej sobie radzili z 
negatywnymi emocjami i uczucia-
mi. Zdobędą podstawową wiedzę o 
agresji, przemocy, konfliktach. Na-
uczą się sposobów konstruktywne-
go wyrażania swoich emocji i uczuć 
oraz opinii.

Celem i zadaniem zajęć terapeu-
tycznych jest:

• integracja grupy,
• rozwój samoświadomości,
• odreagowanie napięcia,
• podniesienie samooceny,
• budowanie poczucia bezpieczeń-

stwa w grupie,
• ukazanie złych stron agresji, 

przemocy, konfliktu,
• ukazanie zagrożeń i patologicz-

nych zachowań,
• kształtowanie umiejętności kon-

struktywnego słuchania i mówienia,
• kształcenie lepszego rozumienia 

siebie i własnych uczuć.
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• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. Cena do ne-
gocjacji. Tel. 091 �9 25 08�.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 
m kw na działce 7 arowej, ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie lub zamienię 
z dopłatą na 1/ 2 domku z ogródkiem 
lub mały dom (Nowogard lub bliska 
okolica). Tel. 609 307 327. 

• Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościuszki. 
602 267 382.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie 
6000 m kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 2�6 2�1.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, I piętro, 
umeblowana, plastikowe okna, pane-
le na podłodze w pokoju, do remontu 
za kwotę 75 tys. do negocjacji. Tel.512 
285 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
Tel. 508 309 980.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w pobliżu 
ulicy Racibora. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 220 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

• Wydzierżawię pomieszczenie magazy-
nowe 30 i 100 m kw. Tel. 694 484 485.

• Wydzierżawię ekskluzywne pomiesz-
czenie pod usługi lub biura. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, 58 m 
kw, 193 tys. zł. Tel. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 83 
m kw z możliwością wynajęcia garażu, 
na os. Bema. Cena 250 tys. zł – do ne-
gocjacji. Tel. 696 541 015.

• Działka budowlana 1800 m kw, cena 20 
zł za m kw, Dębice. Tel. 604 189 118.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. 
Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam działkę 4300 m kw, 16 
zł/ m kw, 5 km od Nowogardu. 
603 895 622.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
67 m kw na mniejsze (ok. 40 m kw). 
Tel. 091 39 27 160.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 67 
m kw, Nowogard, ul. Zamkowa. Tel. 
602 347 241.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe, cena 140 tys. zł. Tel. 
660 905 198.

• Lokal do wynajęcia w pasażu handlo-
wym, cena 1000 zł netto. Tel. 601 47 
29 47.

• Wynajmę lokal 28 m kw, cena 950 zł 
brutto w Nowogardzie, ul. 15 Lutego. 
Tel. 696 04 48 63, 696 04 48 33.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 
m kw, I piętro, wspaniała lokalizacja, 
cena 185 tys. Tel. 501 66 10 04.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,7 m kw. Tel. 603 621 686.

• Nowogard – okolice ul. Poniatowskie-
go, działki rolne 2,55 ha i 7 ha możli-
wość zabudowy lub podziału, cena 8 
zł/ m kw. 889 13 38 82.

• Węgorza – mieszkanie na wsi 2 poko-
jowe bezczynszowe, 40 m kw, II piętro, 
75 tys. Tel. 725 899 426.

• Sprzedam dom na wsi 9 km od No-
wogardu z dwoma budynkami go-
spodarczymi z działką 7000 m kw. 
501 307 666.

• Działkę pod budowę lub działalność 
przy szosie do Nowogardu 2300 m kw 
za ok. 47 tys. 783 53 46 77.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 0601 
090 079.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 66 m kw, II piętro, 3 po-
koje na ul. 15 Lutego, cena 215 tys. Tel. 
781 932 948.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m 
kw, Bema, 180 tys. 606 627 663.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, o 
pow. 47,1 m kw, na os. Bema, wspól-
nota mieszkaniowa, po remoncie. Tel. 
888 354 289.

• Szukam do wynajęcia mieszkanie w 
rozsądnej cenie. Tel. 601 441 763.

• Pomieszczenia biurowo – handlowe 
do wynajęcia ul. Boh. Warszawy 103. 
Tel. 602 733 893.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 880 34 17 
34.

• Pokój do wynajęcia dla samotnego 
mężczyzny, niepalącego. Tel. 609 24 
58 16.

• Mieszkanie 3 pokojowe, 86 m kw, sta-
re budownictwo, do remontu w cen-
trum – sprzedam. Cena 160 tys. Tel. 
697 412 804 lub 691 140 542.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia lub 
pokoju z osobnym wejściem. Pilne. 
Tel. 782 865 399.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 41 
m kw, bezczynszowe, Nowogard. Tel. 
091 39 23 121.

• kupię garaż. Tel. 509 5�� 1�2.

• Do wynajęcia kawalerka 36 m kw (koło 
Lidla), cena 500 + opłaty + kaucja 500 
zł. Tel. 889 406 676.

• Do wynajęcia mieszkanie 60 m kw, I 
piętro. Tel. 665 00 12 51.

• Do wynajęcia pół domu z ogrodem, 
w Długołęce. Tel. 091 39 27 478, 
502 117 723.

• Do wynajęcia pomieszczenie 60 m 
kw na działalność gospodarczą. Tel. 
506 864 897.

moTorYzaCJa

• Sprzedam samochód ciężarowy STAR 
– 200, dwa małe samochody ciężarowe 
MULTIKAR, wszystkie samowyładow-
cze w stanie technicznym sprawnym, 
aktualnie na chodzie. Wiadomość tel. 
091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam Ford Fiesta 1,1, 1993 r. Tel. 
692 831 280.

• Sprzedam alufelgi – komplet, orygi-
nalne, 5 ramienne z oponami Dunlop 
o szer. 205x55, sport do VW, Audi. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam oponę Continental 
sport 215x60, bieżnik 4,5 mm. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam Renault Safran r. 93, poj. 
3,0, stan bardzo dobry, klima, el. 
szyby, el. lusterka, cena 3700 zł. Tel. 
885 693 138.

• Sprzedam Mercedes MB 100, diesel, 
1988 r., cena 5 tys., stan dobry. Tel. 696 
04 48 63, 696 04 48 33.

• Sprzedam Skoda Favorit, 1,3 benzyna, 
1992 r., przebieg 84 tys., ważny prze-
gląd, zadbana, cena 1700 zł do nego-
cjacji. Tel. 603 349 436.

•	 Sprzedam silnik leyland Sw 400 
turbo. Tel. 60� 285 4�8.

• Sprzedam samochód Ford Escort, rok 
1987, benzyna + gaz, ubezpieczony, 
cena 800 zł. Tel. 665 209 470.

• Sprzedam motocykl Honda Rebel 125, 
1996 r., przebieg 35 tys. km, cena 3200 
zł. Tel. 607 242 186.

• Daewoo Tico, 1998 r. SX, stan b. do-
bry, cena 3200 do uzgodnienia. Tel. 
889 459 305.

• Daewoo Tico, rok 2000, na części 
sprzedam. Tel. 664 698 244.

• Sprzedam Opel Astra, 1994 r., 1,7D, 
elektryczne szyby, blokada skrzyni 

biegów, autoalarm, cena 4400 zł – do 
uzgodnienia. Tel. 667 353 993.

rolNiCTwo

• Kupię ciągnik C-360. Tel. 696 541 015.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
Tel. 603 353 789.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Sprzedam jęczmień paszowy. Tel. 091 
39 133 12.

• Sprzedam byczka 3 m-ce. Tel. 091 
39 106 87.

• Sprzedam klatki do hodowli królików. 
Tel. 603 285 438.

• Sprzedam kucyka. 607 73 98 66.

• Sprzedam rotacyjną. Tel. 668 434 849.

• Sprzedam kombajn zbożowy MDW E-
514 Fortchritt, rok prod. 1989, spraw-
ny technicznie, oświetlenie, wózek do 
hederu, kosa i pas jezdny, nowe w za-
pasie, rozdrabniacz słomy, plus drob-
ne części zamienne. Cena 35 tys. zł. Tel. 
693 619 635. Zachodnipomorskie.

• Sprzedaż czereśni od 30 maja; 5 zł/ kg. 
091 39 21 896.

• Sprzedam miód pszczeli i pyłek kwia-
towy. Tel. 601 085 597.

USŁUGi

•	 Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 �9 25 969, 0695 518 581.

•	 dYwaNopraNie. 0604 ��� 14�.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
49� 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
��� 14�.

•	 pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 0604 ��� 14�.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 ��� 14�.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. zielona �. 
091 �9 20� 14.

•	 zespół muzyczny aCord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
50� 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 BrUk – liN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.
pl.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.
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KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Pomagamy w sprawach:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

•	 kompleksowe wykończenia wnętrz, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, szpachle dekoracyjne, glazura, 
hydraulika i elektryka, zabudowa 
poddaszy, kompletne łazienki, do-
cieplanie budynków, szybko i solid-
nie. Tel. 609 605 621, 605 168 658.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 �9 
�9 109, 600 �82 214.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

•	 HarrY – med masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

• Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575.

• Usługi – roboty ziemne koparko – ła-
dowarką. Tel. 692 462 654.

• Usługi ogólnobudowlane, dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

•	 zakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 TipSY – 60 zŁ, makiJaŻ �0-40 zŁ. 
Tel. 69� 408 �91.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �15 8�9.

•	 przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 49� �90.

•	 Schody drewniane. Tel. 604 133 333.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. Tel. 091 39 725 75, 695 085 470.

•  „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Szpachlowanie, malowanie, panele, 
regipsy. 506 603 565, 511 231 102.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

•	 pogotowie komputerowe. Tel. 
695 041 2�8.

• wizaż, manicure, tipsy. Tel. 
�91 ��0 6�8.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa, USA. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. 091 39 21 538, 605 856 538.

• Przyjmę pracownika budowlanego. 
Tel. 663 160 884, 607 083 845.

• Operator koparko – ładowarki, wszyst-
kie typy; operator koparki jednona-
czyniowej i kierowca C+E szuka pracy. 
Tel. 609 876 850.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 697 151 503.

• Firma kosmetyczna oriflame zatrud-
ni konsultantów. Tel. 69� 8�6 �62.

• Zatrudnię do dociepleń i kładzenia 
płytek. Tel. 782 860 130.

• Zatrudnię barmankę – kelnerkę, ze 
znajomością obsługi komputera. Tel. 
602 474 266.

• Zatrudnię przy szpachlowaniu ścian. 
Tel. 608 817 214.

• Zatrudnię pracowników przy zbiorze 
truskawek. Tel. 517 35 76 53, 509 86 17 
41.

• Pomoc przy ogrodach – pielęgnacja. 
Tel. 665 544 518.

• Poszukuję wykonawcy, który wykona 
wymianę pokrycia dachowego o pow. 
190 m kw. Tel. 601 961 572.

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 430 zł. 
Tel. 728 466 914.

• podGrzewaCz wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 1�0, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 ��2.

• pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 ��2.

• elekTrYCzNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd �80V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0�90 540 520.

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 ��2.

• BoJler – podgrzewaczwody, stoją-
cy, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. 
domek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 ��2.

• Sprzedam niedrogo kontener. Tel. 
603 232 547, 091 39 20 864.

• Owczarek niemiecki, czarno-podpala-
ny, z rodowodem, 1 rok, bardzo czuj-
ny, sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.
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r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 22 165

reklama

reklama

ZAPISY  DO SZKOŁY  MUZYCZNEJ
Szkoła Muzyczna  I stopnia w Goleniowie filia w 

Nowogardzie Pl. Wolności 9, III p. informuje, że dnia  
12 czerwca 2009 r. (piątek) o godz. 1600  i dnia 13 
czerwca 2009 r. (sobota) o godz. 1100 odbędzie się 
badanie przydatności kandydatów do Szkoły Mu-
zycznej w Nowogardzie na instrumenty: fortepian, 
skrzypce, klarnet, akordeon, gitara

Wszelkich informacji udziela sekretariat Szkoły 
Muzycznej, tel. 0914182625 oraz 664809155

Koło PZW „Tęczak” organizuje 

zawody wędkarskie dla dzieci 
do lat 14 z okazji Dnia Dziecka 

– w dniu 7 czerwca 2009 r. 
na jeziorze nowogardzkim. 

Zapisy w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.30 przy pizzerii Neptun. 

Organizatorzy 
Zarząd Koła PZW „Tęczak”

GIMNAZJUM NR 3 NOWOGARD 
W ramach PO KL działanie 9.5 

„Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich” 

firma Jovela realizuje projekt pt. 
„Egzaminy gimnazjalne są proste, gdy rodzic się troszczy”

 Czas realizacji od 1 marca do �1 maja 2009 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oświadczenia majątkowe radnych
Stanisław Ignacy KAZUBA 

– ur. w 1946 r
- oszczędności – 2 800 zł, 150 

euro i akcje – 43 800 zł.
- mieszkanie – 48 m kw. – ok. 

70 000 zł,
- dochody: emerytura – 21 878 

zł, dieta radnego – 8 400 zł.
- samochód opel corsa z 2001 r.

Krystyna Bożena KŁOSOW-
SKA – ur. w 1962 r.

- oszczędności – 2730 zł
- mieszkanie – 69,60 m kw. – 

170 000 zł.
- dochody: zarobki 35 892 zł, 

dieta radnej – 8 400 zł.
- samochody: renault laguna z 

2002 r. i renault megane z 2003 r.
- zobowiązania – kredyt na sa-

mochód – 18 120 zł.

Krzysztof Leszek KOSIŃSKI 
– ur. w 1950 r.

- oszczędności – 21 000 zł. Ksią-
żeczki mieszkaniowe – 236 000 zł. 
Akcje Pionier – ok.4 500 USD

- dom 120 m kw. – 200 000 
euro,

- mieszkanie – 62,4 m kw. – 
200 000 zł

- mieszkanie – 58 m kw. – 
180 000 zł.

- mieszkanie – 62,4 m kw. – 
spółdzielcze

Nieruchomości:
- Budynek Przychodni Stomato-

logicznej 84 m kw. – 250 000 zł.
- Budynek Przychodni w Resku 

– 82 m kw. – 230 000 zł.
- Lokal Przychodni w Dobrej 

– 281 m kw. – 180 000 zł.
- działka w Czarnocinie – 2 270 

m kw. 
- działka w Nowogardzie – 729 

m kw.

- działka w Nowogardzie – 102 
m kw.

- działka w Nowogardzie – 700 
m kw.

- działka w Szczecinie – 1036 m 
kw.

- działka w Stargardzie Szcz. 
– 224 m kw.

- lokal handlowy w Świnoujściu 
– 56 m kw. – 700 000 zł.

- lokal handlowy w Stargardzie 
Szcz. – 118 m kw. – 350 000 zł.

- dochody: firma PRAXIS – 
przychód – 1 555 668 zł. dochód 
– 286 869 zł, dieta – 9 969 zł.

- samochód – toyota corolla z 
2002 r.

- zobowiązania: kredyt na dział-
kę w Wielgowie – 3 712 CHF, 
kredyt na dom – 28 070 euro, kre-
dyt mieszkaniowy – 24 000 euro, 
kredyt na lokal w Świnoujściu 
– 188 202 CHF.   

Marek KRZYWANIA – ur. w 
1961 r.

- oszczędności – 5 000 zł, jed-
nostki funduszu – 6 284 zł (współ-
własność małżeńska), jednostki 
funduszu – 10 973 zł (własność)

- dom – 220 m kw. – 400 000 zł.
- mieszkanie – 45 m kw. - 

200 000 zł (spółdzielcze – włas-
ność współmałż)

- gospodarstwo rolne – ok.3,6 ha 
– 50 000 zł (współwłasność małż.)

- dochody: zarobki w firmie 
TWN – 41 397 zł, dieta Prze-
wodniczącego Rady – 18 000 zł, 
dochód z wynajmu mieszkania 
– 14 400 zł.

- zobowiązania – kredyt hipo-
teczny – 57 390 zł (współ. małż)

Jerzy KUBICKI – ur. w 1958 r.
- oszczędności – 20 000 zł,

- dom – 60 m kw. – 100 000 zł.
- gospodarstwo rolne – 32 ha 

– 200 000 zł
- dochody: gospodarstwo 

– przychód – 50 000 zł, dochód 
– 25 000 zł, dieta radnego – 8 400 
zł, za funkcję sołtysa – 585 zł.

Sławomir Tomasz KUCAL  - 
ur. w 1955 r.

- oszczędności – 45 000 zł.
- mieszkanie – 66,11 m kw.
- dzierżawiony sad (1 800 m 

kw.) z budynkiem gospodarczym 
(117 m.kw.)

- zarobki – uposażenie inżynie-
ra nadzoru w Nadleśnictwie No-
wogard – 84 600 zł, dieta radnego 
– 7 840 zł.

- samochód opel astra II z 2001 
r. i łada niva z 2003 r.

Opr. LMM
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Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

USŁUGi 
TraNSporTowe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
72-130 Maszewo 

ul. Jedności Narodowej 23 A
(teren firmy KAGRA)

Zatrudni diagnostę 
z uprawnieniami warunki pracy 
do uzgodnienia na miejscu lub 

telefonicznie 091 469 59 22

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Sklep z odzieŻĄ 
używaną

otwarty w domu rzemiosła ul. � maja 48
- przeglądy i naprawa rowerów
- ostrzenie noży i nożyczek itp.

zapraSzamY
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
• wysoka JAKOŚĆ betonu
• KONKURENCYJNA cena
• indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
• profesjonalne DORADZTWO
• nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
• TRANSPORT na miejsce wbudowania
• dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308 

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

ul. Boh. warszawy 64a 
Nowogard 

kom. 60� 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy

DZIENNIK
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

18.05.br. godz. 16.00

POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
wysoka JAKOŚĆ betonu
KONKURENCYJNA cena
indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
profesjonalne DORADZTWO
nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
TRANSPORT na miejsce wbudowania
dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

ul. Boh. Warszawy 64A 
Nowogard 

kom. 607 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy

Centrum Finansowe aVaNTiS
ul. 700-Lecia 6A, Nowogard

Tel.091 392 72 68, Infolinia;0 801 009 320
Nowość !!! oddłużanie pod zastaw 

nieruchomości; - bez zaświadczeń o dochodach

- dopuszczalne przeterminowania w spłacie

  kredytu nawet do 90 dni !!!; - spłata do 15 lat

Szeroka oferta kredytów gotówkowych.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

2 czerwca 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  19

Rozwiązania krzyżówki nr 18 – MAMO NA-
SZA MAMO – nadesłali: Jagoda Socha, Krystyna 
Tretiak (Maszkowo), Pelagia Feliksiak, Natalia 
Chruściel, Urszula Skowron, Krzysztof Kępa (także 
17), Krystyna Furmańczyk (Dąbrowa), Stanisława 
Pokorska, Wiesława Kaczmarek, Cecylia Furmań-
czyk (Strzelewo), Franciszek Palenica, Jadzia Kolib-
ska, Andżelika Nizio, Szczepan Falaciński, Grażyna 
Furmańczyk (Sikorki), Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Józef Górzyński, Bogumiła Urtnowska (Ku-

lice), Jerzy Siedlecki, Jerzy Zawadzki (Orzechowo), 
Władysław Kubisz, Teresa Powalska, Agnieszka 
Pluta (Błotno), Józef Dobrowolski (Dąbrowa), 
Bogumiła Czupryńska, Krystyna Wojtkiewicz, 
Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek (17).

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Agnieszka Pluta z Błotna,
- Krystyna Furmańczyk z Dąbrowy,
- Urszula Skowron z Nowogardu. 

Gratulujemy! 

MECENAT
Istnieje,
Dziwne prawo. które
Nie wygasa,
Miernota zawsze znajdzie 
Swego mecenasa…

CI, KTÓRYCH NIE WYBIERZEMY
Czemu tym razem nie wszedłem na listę?
(Niewdzięczność ludzka to zjawisko smutne!)
Ja, proszę państwa mam sumienie czyste.
A więc – bywało – drzemkę sobie utnę 
Na Sesji Parlamentu … Czy to państwa dziwi?
Toteż pocieszam się jeszcze nadzieją…
Przepraszam… Oczy znowu mi się kleją…

REFLEKSJE WYBORCZE
Pewna refleksją się podzielę,
Która wyjaśnia od niechcenia,
Że nieraz człowiek zyska wiele,
Gdy nic już nie ma do stracenia!
Zwięźle – A nawet skąpo – 
Dla przypomnienia podam:
Że jak się zostanie europosłem,
Pieniądze popłyną jak woda!
Nadal się cieszą wielkim popytem
Ciężkie pieniądze lekko zdobyte.

WYBORY W STAWIE
Pewien karp, taki duży, tłusty, pyzolicy – 
Podczas sprzeczki małżeńskiej
Rzekł do połowicy:
„Winnaś mi posłuszeństwo!
Czyż to nie myśl wzniosła,
Że piastuję w stawie godność europosła?”
A żona: „Kto cię wybrał? Ech ofiaro losu!
Przecież ryby jak dobrze wiesz,
Nie maja głosu”.

ALTRUISTA
ON narodowi współczuje szczerze,
A więc nie bądźcie zdziwieni,
Że wszystko do serca bierze!
(Nie mówiąc o kieszeni).

O ŻARLIWYCH …
Niejeden z żarliwych dziś na tym się łapie,
Że w życiu wystudził swych żarów już tyle!
Jak popadł w oziębłość?
Na jakim etapie?
Gdy zdobył awansik? Samochód?
Czy willę?
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Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 
Nowogard, Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

przewóz oSóB - romaN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 060� �10 591 

od poNiedziaŁkU do piĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa liNia mikroBUSowa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 �9-21-88� lub 091 46-98-�15

informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 �920�8�, 091 �9 2� 2�2 
 tel.kom. 600 4�6 �64

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ  „Leks”,   NZOZ  „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ  „Baby-Med”  są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.25(FP), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 1�.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), �.45(FP), 9.�5(L1P), 10.45(L3), 1�.20(L1), 15.25(L1), 
16.�5(L1P), 18.15(L), 22.25(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 091�926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

przewóz oSóB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 �5�
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele

NOWOGARD 18.05.2009.
oFerTY praCY pUp GoleNiów, 

Filia NowoGard
1.Robotnik ogólnobudowlany 
2. Kelner.
3.Dekarz
4.Sprzedawca-kasjer
5.Kelner-barman
6.Nauczyciel matematyki
7.Pracownik produkcji    
8.Kierowca ciągnika rolniczego
9.Kucharz
10.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
11.Nauczyciel informatyki  
12.Nauczyciel języka angielskiego
                

oFerTY praCY z reJoNU
1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa-Mię-
dzyzdroje
2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów
3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
4.Pracownik produkcji-Tarczyn
5.Komisjoner-Niemcy    
6.Sprzedawca paliw-Dobra
7.Robotnik w przemyśle spożywczym-
Niemcy
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Nasi sportowcy

Młodzi nowogardzianie 
u progu kariery

Imię i nazwisko: Jacek Malanow-
ski

Data urodzenia: 11-01-1991
Dyscyplina Sportu: Piłka nożna
Pozycja: Bramkarz
Numer w klubie: 25
Obecny klub: Pogoń Szczecin
Macierzysty Klub: Pomorzanin 

Nowogard
 
Jacek Malanowski jest kolejnym 

wychowankiem Pomorzanina No-
wogard, który odnosi sukcesy poza 
naszym miastem. Obecnie trenuje w 
juniorach Pogoni Szczecin.

Jacek już od podstawówki może 
pochwalić się wielkimi sukcesami 
sportowymi. Od 6 klasy podstawów-
ki aż do 3 gimnazjum wystepował  w 
reprezentacji województwa zachodniopomorskiego. Malanowski może do 
swojego życiorysu wpisać także trzykrotne powołanie do kadry narodowej 
na konsultacje.

Kolejnym sukcesem w życiu Jacka jest to, że wraz z drużyną był na Mi-
strzostwach Polski, na których  zajęli raz IV miejsce a w poprzednim sezonie 
stanęli na podium zajmując III miejsce.

Jakie masz plany związane z obecną drużyną? – „Plany związane z dru-
żyną, to oczywiście wygranie ligi wojewódzkiej, następnie wygrać baraże do 
mistrzostw Polski, chciałbym aby skończyło się zdobyciem Mistrzostwa Pol-
ski.”

Twoje marzenie sportowe – „Moim marzeniem jest przedostać się do 
pierwszego zespołu Pogoni Szczecin, z którą mam możliwość czasem treno-
wać, a także jak wielu sportowców reprezentować nasz kraj i odśpiewać hymn 
narodowy.”

Imie i Nazwisko - Paula Głębocka
Data urodzenia - 17.09.1991
Dyscyplina sportu - koszykówka
pozycja - rozgrywająca
Nr w drużynie - 5
Obecny Klub - AZS PWSZ Go-

rzów Wlkp.
Klub Macierzysty - UKS ‘Trójka’ 

Nowogard

Jakie masz plany związane z 
obecną druzyną i swoją karierą..?

-Plan to oczywiście dostanie się do  
Finałów Mistrzostw Polski Juniorek i 
powalczyć o  „złotko” a co  do  kariery, 
hm...chciałabym jak najdłużej móc 
grać w kosza na jak najwyższym po-
ziomie wśród największych nazwisk  
koszykówki. A jak na razie moim 
głównym celem jest ukończyć liceum 
do którego uczęszczam w Gorzowie 
Wielkopolskim, a gdy już to zrobię 
będę mogła konkretniej pomyśleć o swojej karierze.

Marzenie sportowe?
Występ w reprezentacji Polski i możliwość jak najdłuższego 
uprawiania tego sportu dlatego na treningach daję z siebie wszystko. 

Imie i Nazwisko - Patryk Chomiń-
ski

Data urodzenia – 12.09.1993 rok , 
Dyscyplina sportu - Piłka Ręczna
pozycja - Lewe Skrzydło
Nr w drużynie - 10
Obecny Klub – MKS „Kusy” 

Szczecin
Klub Macierzysty - LKS Pomorza-

nin Nowogard
Wcześniejsze kluby -brak

Plany związane z obecną druży-
ną?

Priorytetem w mojej karierze jest 
zdobycie mistrzostwa polski junio-
rów młodszych. Awansowaliśmy do 
ćwierćfinałów . Prawdopodobnie zostanę w Szczecinie przez kolejne 3 lata do 
ukończenia liceum bądź wybiorę się do SMS-u Gdańsk. Planuje po ukończe-
niu szkoły średniej zagrać w lidze niemieckiej. Żeby to się udało muszę dalej 
intensywnie trenować.

Marzenie sportowe...
Moim marzeniem sportowym jest zagrać w dobrym klubie niemieckiej Bun-

desligi .Szczególnie marzę o dostaniu się do kadry polski seniorów.
Karolina Kubicka

TRÓJKA TRZECIA 
W SOSNOWCU

Do Kołbacza po punkty
Najbliższy mecz naszego zespołu odbędzie się 31 maja o 17.00 w Kołba-

czu  z miejscowym Fagusem. Zespół ten traci do Pomorzanina aż 31 pkt. 
zajmując dopiero 14 pozycję w tabeli. Teoretycznie Pomorzanin bez proble-
mu powinien sobie poradzić z przeciwnikiem, tak  jak  to  było w poprzed-
nim spotkaniu, które zakończyło się wysoką wygraną Pomorzanina 4:1, ale 
nie zapominajmy, że Fagus gra u siebie i jest nieprzewidywalnym rywalem. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do  Kołbacza, aby wspomóc naszych pił-
karzy.

Karolina Kubacka
plakat - E.Kawczyńska

W Sosnowcu w dniach 22 – 24 
maja odbył się turniej półfinałowy o 
awans do Finału Mistrzostw Polski 
Młodziczek. Poniżej wyniki:

Grupa X - organizator JAS FBG 
Sosnowiec 

22.05.2009 (piątek)
Górnik Wieliczka - UKS Trójka 

Nowogard 80:61 (22:15, 11:12, 33:13, 
14:21) 

JAS FBG Sosnowiec - Bryza Kolbu-
dy 48:61 (4:20, 15:7, 16:17, 13:17) 

23.05.2009 (sobota)
Bryza Kolbudy - Górnik Wieliczka 

60:61 (16:12, 7:12, 26:15, 11:22) 
JAS - FBG Sosnowiec - UKS Trójka 

Nowogard 45:54 (15:18, 9:10, 15:9, 
6:17) 

24.05.2009 (niedziela)
UKS Trójka Nowogard - Bryza 

Kolbudy 45:75 (10:24, 12:12, 11:26, 
12:13) 

JAS - FBG Sosnowiec - Górnik 

Wieliczka 56:80 (17:17, 16:20, 16:19, 
7:24) 

Kolejność końcowa
1. Górnik Wieliczka*
2. Bryza Kolbudy*
3. UKS Trójka Nowogard
4. JAS - FBG Sosnowiec
* - awans do turnieju finałowego 
Naszemu zespołowi mimo dzielnej 

postawy i walki do końca w każdym 
meczu nie udało się awansować do 
finału, ale po podliczeniu wszystkich 
wyników sklasyfikowano go na 9 
miejscu w Polsce, co jest ogromnym 
sukcesem. Klub za pomoc w startach 
w rozgrywkach centralnych (mecze 
strefowe, ćwierćfinał i półfinał) dzię-
kuje Urzędowi Miejskiemu w Nowo-
gardzie oraz wszystkim firmom, które 
pomogły w wyjazdach. Do najlepszej 
piątki Turnieju wybrana została Ju-
styna Korpa.

KK
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•

1.06 2009 r. godz. 16.30

− stany surowe
− docieplanie
− wykańczanie wnętrz

Tel. 505 258 006, 091 �8 51 �96

zakŁad 
oGólNoBUdowlaNY

domY GaraŻe wiaTY...
r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 22 165
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Wojewódzkie
Święto PSL

Tradycyjnie w Zielone Świątki Polskie Stronnictwo Ludowe obchodzi 
swoje święto.

W tym roku uroczystości wojewódzkie odbyły się w Nowogardzie. Przyje-
chali przedstawiciele tej partii z całego województwa – byli działacze PSL ze 
struktur wojewódzkich, powiatowych i gminnych, byli sołtysi i mieszkańcy 
wsi utożsamiający się z PSL. Rangę obchodów podkreślił swą obecnością 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko. Święto 
było także okazją do zaprezentowania kandydatów  do europarlamentu z 
listy PSL  - pierwszego na liście okręgowej Wiceministra Infrastruktury prof. 
Juliusza Engelhardta , trzeciego na liście wicemarszałka województwa Jana 
Krawczuka  i piątego Józefa Frąsia.

Trzeba przyznać, że chyba nigdy w historii Nowogardu w uroczystym 
przemarszu nie brało udziału aż 19 pocztów sztandarowych…

Główne obchody – poprzedzone uroczystą mszą świętą w intencji chłopów 
w kościele pw. WNMP – odbywały się na placu Szarych Szeregów. Rolę go-
spodarza pełnił Prezes Wojewódzkiego Zarządu PSL, burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba.
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Dzień Dziecka 

inaczej…

Już dwa dni przed „terminem” 
sporo młodzieży miało swój Dzień 
Dziecka. Wszystko za sprawą Policji, 
która przygotowała nie lada atrakcje 
na stadionie miejskim.

Wszystko zaczęło się od „Marszu 
przeciw przemocy” – młodzież 
przemaszerowała od Gimnazjum nr 
1 do stadionu w zwartej grupie niosąc 
stosowne transparenty.

Później już tylko atrakcje – „dla 
ducha” (pokaz więźniarki, zdejmo-
wanie linii papilarnych, motocykle i 

…kajdanki , a także humor i komizm, 
który przedstawili aktorzy Teatru 
Lutrek Dla najmłodszych dmuchany 
zamek i zjeżdżalnia). „Dla ciała” sło-
dycze , napoje , kiełbaski.

Rozstrzygnięto także konkurs foto-
graficzny – najlepiej kontrasty miasta 
przedstawił Adrian Machocki i to 
on „dowodził”w poniedziałek naszą 
policją.  Jak mu poszło na stanowisku 
komendanta czytajcie obok.

LMM

Komisariat Policji w Nowogardzie 

ma nowego  
Komendanta!

Dzisiaj obowiązki Komendanta 
Komisariatu w Nowogardzie objął 
Adrian Machocki- uczeń  szkoły 
podstawowej nr 2 w Nowogardzie. 
Wygrał on konkurs fotograficzny, 
którego nagrodą było objęcie funkcji 
komendanta w Dniu Dziecka.

Do udziału w konkursie zostali 
zaproszeni wszyscy uczniowie ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu miasta i gminy Nowogard. 
Uczestnicy mieli za zadanie przy-

gotowanie indywidualnych prac 
w konkursie fotograficznym pod 
nazwą ‘Kontrasty w Nowogardzie’. Z 
nadesłanych prac komisja wyłoniła 
zwycięzcę którym okazał się uczeń 
V klasy szkoły podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie.

W dniu dziecka objął obowiązki 
Komendanta. O godzinie 7.30 uczest-
niczył w porannej odprawie a także 
w telekonferencji z Komendantem 
Powiatowym Policji w Goleniowie. 
Zapoznał się ze strukturą jednostki, 
sprzętem, załogą a także uczestniczył 
w patrolu interwencyjnym. Odwie-
dził także w Komendzie Powiatowej 
Komendanta insp. Leszka Skotnickie-
go . Zwiedził dokładnie Komendę w 
Goleniowie a na zakończenie udzielił 
wywiadu dla Telewizji Kablowej 
Saton.

Ten niezwykły dla Adriana dzień 
zakończył się wręczeniem  mu Cer-
tyfikatu a także nagrody rzeczowej. 
W trakcie pełnienia obowiązków 
Komendanta przez  Adriana Mache-
ckiego na terenie miasta i gminy No-
wogard zanotowano znaczny spadek 
przestępstw, a stan bezpieczeństwa 
znacznie się poprawił.

Nadkom. Wiesław Ziemba

Emeryci i Renciści
Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie 

zapomnijcie opłacić składki na ZKP – czerwiec to ostateczny termin!
Zapraszamy jeszcze stających na uboczu Emerytów i Rencistów do nasze-

go grona, na nasze wspólne spotkania. Z nami nigdy nie będziecie samotni. 
Spotykamy się w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 9 do 12. Nasza 
świetlica mieści się przy ul. 700-lecia 14 (w podwórku za siedzibą ZBK).

Alina Ochman
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Koło PZW „Tęczak” organizuje 

zawody wędkarskie dla dzieci 
do lat 14 z okazji Dnia Dziecka 

– w dniu 7 czerwca 2009 r. 
na jeziorze nowogardzkim. 

Zapisy w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.30 przy pizzerii Neptun. 

Organizatorzy 
Zarząd Koła PZW „Tęczak”

Jest współpraca  
i zrozumienie

Rozmowa z burmistrzem Nowo-
gardu Kazimierzem Ziembą

Z burmistrzem Kazimierzem Ziem-
bą rozmawiamy po sześciu miesiącach 
funkcjonowania obecnej koalicji (PSL, 
Forum Samorządowe, PiS, Samoobro-
na). Pytamy o szpital, plażę, nieudany 
projekt rewitalizacji jeziora, „fundusz 
sołecki” i umiejętność prezentacji w 
mediach.

Marcin Nieradka: Od zerwania 
koalicji z Platformą Obywatelską i 
utworzenia Koalicyjnego Klubu Sa-
morządowego minęło sześć miesięcy. 
Jak oceni Pan ten okres?

- Współpracuje nam się świetnie. 
Sprawdzają się zasady, które ustaliliśmy 
na początku współpracy. Spotykamy się, 
dyskutujemy na trudne tematy i wypra-
cowujemy stanowiska. Dochodzimy do 
konsensusu, co pokazała ostatnia sesja. 
Wydawało się, że jesteśmy na straconej 
pozycji, bo nieobecny był nasz jeden  
radny. Przez zrozumienie i rzeczową 
polemikę udało się zrealizować kilka 
celów. Ważne jest także to, że nikt nie 
robi nikomu na złość. 

Mało dyskutujecie i argumentuje-
cie na sesjach.

- Przyjęliśmy zasadę, że dyskutujemy 
na zebraniach klubów i komisji. Tam 
można się spierać. Natomiast sesja 
powinna być końcowym etapem dla 
wcześniej wypracowanych projektów. 
Praca powinna leżeć w komisjach i w 
klubie, a sesja tylko formalnością. W 
czasach koalicji z Platformą Obywa-
telską, co innego uzgadnialiśmy na 
zebraniach klubowych, co innego na 
obradach komisji, a wszystko jeszcze 
inaczej wychodziło na sesji. Nie było 
zaufania i zrozumienia. Każdy patrzył 
na Radę pod kątem swoich ambicji. My-
ślę, że obecna koalicja się sprawdza. Jest 
silna, a dowodem na to jest patrzenie na 

sprawy szpitala i decyzja o pieniądzach 
na dokumentację.

Na sesjach króluje koalicja, a w 
mediach opozycja. 

- Samym przedstawianiem swoich 
wizji w gazetach nie da się osiągnąć 
niczego. Nie ukrywam jednak, że ta 
koalicja medialnie nie jest najlepsza. 
Rozmawialiśmy o tym na ostatnim 
posiedzeniu klubu. Choćby przez 
skromność nie wypada nam pisać do 
gazety listów, artykułów. Zastana-
wiamy się, czy nie zatrudnić w gminie 
osoby, która zajmowałaby się promocją 
medialną, ale i nie tylko. Nie chodzi by 
występowała w obronie rządzących, 
ale udzielała rzeczowych informacji na 
temat funkcjonowania urzędu.

Gmina przeznaczyła 500 tys. zł na 
dokumentację modernizacji szpitala. 
Kiedy ogłosicie przetarg?

- Całą sprawę prowadzić będzie 
gmina. Najpierw trzeba będzie zajrzeć 
do starej dokumentacji, zobaczyć, co 
trzeba będzie zaktualizować. Przetarg 
ogłosimy jeszcze w tym miesiącu. Doku-
mentacja będzie opracowana do końca 
roku. Po jej wykonaniu powinniśmy 
przeznaczyć pieniądze na remont i 
myśleć o wykorzystaniu środków ze-
wnętrznych. Myślę, że zakończy się ona 
sukcesem. Wiem, że już dziś lekarze i 
pielęgniarki pytają o przyszłość szpitala. 
Nieprzeznaczenie tych pieniędzy byłoby 
dla nich bardzo złym sygnałem. Podej-
rzewam, że nie mając pewności powoli 
zaczęliby rozglądać się za pracą gdzie 
indziej. Utrzymanie szpitala to nasz 
priorytet. Na jego braku straci nie tyl-
ko personel, ale także i społeczeństwo. 
Teraz powiedzieliśmy „A”, ale alfabet 
trzeba będzie dokończyć do „Z”. 

Opozycja wyszła z propozycją 
utworzenia „funduszu sołeckiego”. Ja-
kie jest Pańskie zdania na ten temat?

- To nie projekt opozycji. Wszystko 
wynika z ustawy sejmowej, która w ży-
cie weszła dopiero w kwietniu. Platfor-
ma chciała zbyt szybko przeprowadzić 
projekt uchwały. Najpierw trzeba go 
dobrze przygotować, a zapewniam, że 
głosowany będzie na sesji czerwcowej. 
Niech rady sołeckie zachowają spokój, 
bo projekt zostanie zrealizowany, a 
fundusz powstanie. Pieniądze będą roz-
dzielane na podstawie specjalnego algo-
rytmu. Ogólnie, na tysiąc mieszkańców 
przypada 19 tys. zł. Kwota będzie 
zależeć, więc od liczby mieszkańców. 
Największy Wierzbięcin z puli dostanie 
najwięcej, mniejsze wioski trochę mniej. 
Myślę, że będzie to szansa na rozwój dla 
terenów wiejskich. 

Kto zawinił źle wypełniając wnio-
sek o dofinansowanie rewitalizacji 
terenów nad jeziorem?

- Uważam, że jeden z pracowników, 
który dziś już nie pracuje w urzędzie. 
Nie chciałbym na ten temat dużo mó-
wić, bo muszę te materiały zobaczyć. 
Źle wykonano sprawy formalne. Bra-
kowało podpisu, parafki. 

Nikt tego nie kontrolował?
- Jak się okazuje projekt nie został 

skonsultowany z fachową firmą do-
radczą. Nie wiem dlaczego. Został 
bezpośrednio złożony w Urzędzie Mar-
szałkowskim. Po pierwszym czytaniu 
przeszedł bez zarzutu, a później zaczęły 
się kwiatki. Zastanawiam się czy to 
wszystko nie było zrobione celowo i czy 
nie wyciągnąć z tego konsekwencji.

Zatrudnia Pan w Urzędzie ludzi, 
którym nie wierzy?

- Niestety miałem takiego człowieka. 
Napisał ten wniosek, na koniec marca 
złożył w Urzędzie Marszałkowskim i 
się zwolnił. Mam do niego bardzo duże 
zastrzeżenia. To świadczy o jakimś nie-
chlujstwie, albo o celowym działaniu.

Mówi się, że w stosunku do pod-
władnych brakuje Panu twardej 
ręki. 

- Gra jest prosta. Jeżeli komuś nie 
odpowiada praca w Urzędzie, to niech 
się zwalnia. Ja nie mam zamiaru 
nikogo zastraszać, czy czegokolwiek 
wymuszać. 

Czy gmina znów wyda na utrzy-
manie plaży ponad 100 tys. zł, a 
efektów będzie trzeba doszukiwać 
się z lupą?

- Nie zamierzam inwestować w plażę, 
oprócz utrzymania czystości i porząd-
ku. Chcemy napisać nowy projekt o 
dofinansowanie rewitalizacji jeziora i 
plażę włączyć w całość inwestycji. W 
zeszłym roku wydaliśmy na nią tak 
dużo, bo szybko rozwiązaliśmy umowę 
z dzierżawcą ośrodka wypoczynkowego 
i musieliśmy go utrzymywać. Spadło na 
nas wszystko. Teraz mamy już nowego 
dzierżawcę wiec pieniędzy wydamy 
mniej. Myślę, że od 60 do 80 tys. zł.

Padła luźna propozycja powołania 
w naszym mieście Straży Miejskiej. 
To dobry pomysł?

- Rozmowy na ten temat toczyły się 
już od czasów zawiązania koalicji z 
Platformą Obywatelską. Samo powo-
łanie straży nie rozwiąże wszystkich 
problemów. Na jej utworzenie trzeba 
byłoby przeznaczyć kilkaset tysięcy. 
Trzeba byłoby zatrudnić około sześciu 
strażników, zakupić samochód, środ-
ki łączności. Myślę, że lepiej byłoby 
dofinansować policję i podpisać z nią 
umowę. W jej ramach można byłoby 
zatrudnić osobę, która miałaby takie 
same kompetencje jak strażnik miejski. 
Policja ma wszelkie kompetencje, a 
straż miejska mniej. Gdybym miał wy-
bierać między strażą, dofinansowaniem 
policji wybrałbym to drugie.

Zapowiadał Pan, że wiceburmistrz 
Jerzy Kaczmarski przejmie „pod 
władanie” dodatkowe wydziały w 
Urzędzie.

- Na pewno będę chciał podzielić się 
pracą z Panem Kaczmarskim i oprócz 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Wy-
działu Rozwoju Lokalnego  i Funduszy 
oddać mu jeszcze jeden. Pod Pana 
wiceburmistrza podlega opieka spo-
łeczna, a ja zajmuję się gospodarką. 
Który konkretnie wydział? Trzeba się 
nad tym zastanowić. Kiedyś było tak, 
że jeden był „oderwany” i trudno było 
o współpracę. 

Rozmawiał Marcin Nieradka
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Z okazji 
�0 rocznicy ślubu 

Urszuli i Eugeniuszowi 

KRUGŁY 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
spełnienia najskrytszych marzeń 

oraz dalszych wspólnie 
spędzonych lat 

składają córka Edyta z mężem 
i wnuczkiem Mateuszkiem oraz 

córka Wioleta

ŻYCZeNIa

Ze wszystkich przemówień przebi-
jała się troska o dobre perspektywy 
i poprawę warunków życia na wsi, 
podkreślano konieczność właściwego 
wykorzystania faktu bycia w struk-
turach UE, a kandydaci zapowiadali 
walkę o zrównanie szans polskich 
rolników z rolnikami wysokoroz-
winiętych krajów „starej” Unii. Dla 
najbardziej zasłużonych działaczy 
wręczono odznaczenia i … przyszedł 
czas na zabawę. Licznie zgromadzeni 
mieszkańcy mieli okazję podziwiać 
miejscowe  i liczne przyjezdne ze-
społy ludowe. Były też bogato za-
opatrzone stoiska z tym co dla ciała, 

a liczni artyści ludowi prezentowali 
swoje dzieła.

Nawet pogoda, mimo złych pro-
gnoz dopisała.  

Po raz kolejny Nowogard był miej-
scem ponadregionalnego święta – po 
obchodach 700-lecia, po Wojewódz-
kim Święcie Strażaków było Święto 
Ludowe. W czerwcu kolejna impreza 
– Powiatowe Zawody OSP – zjadą 
strażacy ochotnicy ze wszystkich jed-
nostek powiatu goleniowskiego. A w 
lipcu? -  wiadomo – Lato z Muzami!

Igrzysk więc nie brakuje…
LMM

Wojewódzkie
Święto PSL

Historia święta ludowego
 Koniec XIXw. i początek XX stulecia 

to okres narodzin ruchu ludowego w 
Galicji. Był to ruch demokratyczny, w 
hasłach społecznych dość radykalny 
ponieważ wysuwał hasło równo-
uprawnienia politycznego chłopów, tj. 
dopuszczeniu ich do udziały w zarzą-
dzaniu i współdecydowaniu o losach 
Galicji, stanowiącej część monarchii 
Austro - Węgier. 

Ludowcy domagali się ekonomicznej 
i kulturalnej emancypacji chłopów. 
Dążenia te wywoływały ostre ataki 
na ruch ludowy ze strony stronnictw 
prawicowych konserwatywno - zacho-
wawczej prasy, a także popierającej te 
siły poważnej części kleru. 

Takie negatywne nastawienie do ru-
chu ludowego powodowało wewnętrz-
ne umocnienie struktur politycznych. 
Stronnictwo Ludowe założone w Galicji 
w 1895 r. przekształciło się w 1903 r. w 
Polskie Stronnictwo Ludowe.

Natomiast w Królestwie Polskim 
powstało w 1915 roku założone przez 
„Zarania” Stronnictwo Ludowe, które 
następnie współtworzyło PSL - Wy-
zwolenie.

Tym początkom zorganizowanego 
ruchu ludowego towarzyszyły obcho-
dy „Święta Ludowego” początkowo w 
rocznicę insurekcji kościuszkowskiej 
dla upamiętnienia Bitwy pod Racławi-
cami (4 kwietnia 1794 r.) Niestety, po 
kilku latach obchodów tych zaprzesta-
no z powodu niesprzyjających warun-
ków społeczno - politycznych.

Do obchodów Święta Ludowego po-
wrócono po odzyskaniu niepodległości 
i konsolidacji ruchu ludowego. Wów-
czas przyjęto, że hymnem ludowców 
będzie „Rota”, ustalono zielony kolor 
dla sztandarów ludowych, zaś graficz-
nym symbolem ustanowiono cztero-
listną koniczynę. Przyjęto również, że 
terminem obchodów Święta Ludowego 
będą Zielone Świątki, przypadające 50 
dni po Wielkanocy i przypadające w 
kalendarzu Kościoła Katolickiego w 
Dzień Zesłania Ducha Św.

Szczególnie uroczysty i masowy 
charakter miały obchody w 1937 r. 
poprzedzające strajki chłopskie , które 
odbyły się w lipcu tego roku. Wówczas 
na polach pod Racławicami zgroma-
dziło się blisko 100 tysięcy chłopów. 
II wojna światowa przerwała obchody 
Święta Ludowego, chociaż według 
relacji na zamojszczyźnie i kielecczyź-
nie w lasach obchodzili je partyzanci 
Batalionów Chłopskich.

Tradycję tę po wojnie kontynuowało 
Polskie Stronnictwo Ludowe, a po 
pozbawieniu ruchu ludowego samo-
dzielności w okresie PRL Zjednoczone 
Stronnictwo Ludowe.

W zależności od koniunktury po-
litycznej zewnętrznej i wewnętrznej 
zmieniał się stopień samodzielności 
ZSL, ale Święto Ludowe na stałe wrosło 
w tradycję narodową zwłaszcza w spo-
łeczności wiejskiej. Po 1990 r. i odro-
dzeniu tożsamości i tradycji Polskiego 
Stronnictwa Ludowego członkowie 
stronnictwa z dumą powrócili do ma-
sowych obchodów Święta Ludowego. 
Obchodzą je organizacje gminne, 
powiatowe i wojewódzkie, są okazją 
do popularyzacji idei ruchu ludowego i 
prezentowania dorobku stronnictwa.

Opr. LMM

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko z małżon-
ką (z lewej) i Wiceminister Infrastruktury prof. Juliusz Engelhardt z małżonką 

„Złota koniczynka” dla wójta Osiny Wiesława Tomkowskiego

Pierwszy z prawej wicemarszałek województwa, kandydat na europosła Jan 
Krawczuk w rozmowie z działaczami PSL w punkcie informacji wyborczej.
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Sołtysi i odnowa 
miejscowości

Artykuł, który napisałem nie ma 
być odpowiedzią na tekst zamiesz-
czony w gazecie na temat spotka-
nia sołtysów nowogardzkich wsi z 
radnymi. Jakkolwiek nie zgodzę się 
z krzywdzącą, bezpardonową oce-
ną sołtysów naszej gminy, nie będę 
odnosił się do treści. Orientując się 
w tematyce wsi nie można nie doce-
niać ważnej, często niewdzięcznej i 
trudnej roli lidera wsi. 

Spotkanie, jakie radni klubu Plat-
formy Obywatelskiej zorganizowali z 
sołtysami nowogardzkich wsi miało 
być początkiem współpracy, której 
celem jest przepływ informacji ma-
jący usprawnić prace i wzajemne re-
lacje. W jaki sposób traktowana jest 
nowogardzka wieś i jej mieszkańcy 
widać gołym okiem. W jaki sposób 
władza traktuje tychże mieszkańców 
potwierdza wyjątkowo smutny fakt. 
Otóż przedstawiciele społeczności 
wiejskiej nie zostali nawet zaprosze-
ni na uroczyste obchody 700 lecia 
nadania praw miejskich. Nie wystar-
czyło dla nich miejsca, choć było to 
święto wszystkich mieszkańców, za 
to zaproszeni goście z poza Nowo-
gardu uczynili z niego benefis bur-
mistrza Ziemby. Ten prosty przykład 
pokazuje jak traktowani są ludzie, 
którzy powinni być kolejnym ogni-
wem demokracji w naszej gminie.

Bez zaangażowania mieszkańców, 
szczególnie na terenach wiejskich 
ciężko jest zrealizować cokolwiek. Z 
drugiej strony naturalną rzeczą jest 
udział społeczności w podejmowa-
niu kluczowych decyzji. Jest wtedy 
szansa, że realizacja nie pozostanie 
na papierze. Żeby tak było, najpierw 
należy traktować mieszkańców jak 
partnerów a nie jak ciemny lud.

Kiedy okazało się, że doczekali-
śmy się chwili, w której będziemy 
mogli pełnymi garściami czerpać z 
unijnych pieniędzy nastała nadzieja 
na dynamiczny rozwój gminy. No-
wogardzka wieś miała pięknieć z 
miesiąca na miesiąc, zaangażowano 
mieszkańców w tworzenie doku-
mentu zwanego Planem Odnowy 
Miejscowości, który miał załatwić 
sprawę, miał być lekiem na wszyst-
kie potrzeby sołectw. Mieszkańcy 
przelewali na papier wszystkie po-
trzeby, pomysły, z wiarą, że otrzy-
mamy milionowe dotacje.

Kolejny raz nakarmiono ich obiet-
nicami, w które trudno było nie 

uwierzyć. Dziś już wiemy, że był to 
prosty zabieg, który miał odwrócić 
uwagę ludzi, dając władzy na jakiś 
czas święty spokój. Później zawsze 
można coś wymyślić, znaleźć kozła 
ofiarnego. Może i tak by było, gdyby 
szybko nie okazało się, że to świado-
me wprowadzanie ludzi w błąd, bo 
dotacja to 500 tys. złotych dla ogó-
łu wsi. Wciąż jesteśmy skazani na 
słuchanie tej samej wersji: czekamy, 
wszystko gotowe, pieniądze będą i 
tylko zastanawia, czemu sąsiednie 
gminy pozyskują miliony. Na pyta-
nia: które wsie otrzymają pieniądze, 
w jaki sposób zostaną podzielone, 
kto będzie podejmował decyzje, 
burmistrz odpowiadał, że powołany 
zostanie zespół.

Choć byłem realistą i nie spodzie-
wałem się milionów, liczyłem, że 
wsie otrzymają, chociaż niewielką 
część z sumy, jaka jest do pozyska-
nia. Jednak rozwiązania, jakie za-
proponował burmistrz Ziemba nie 
spodziewał się chyba nikt.

Okazało się, że szanse na dofinan-
sowanie zewnętrzne z terenów wiej-
skich mają:

- droga w Karsku zwana „sołty-
sówką”

- wodociąg  Błotno-Łęgno
- remont świetlicy w Wyszomie-

rzu
Realne szanse na realizację ma je-

dynie…sołtysówka.
Całą sumę, jaką mamy szansę po-

zyskać na tereny wiejskie przezna-
czona zostanie w całości na budowę 
drogi w Karsku ( tak się składa, że 
mieszka przy niej radny z PSL). Nie 
jest to żaden przypadek, ponieważ 
żeby zrealizować inwestycję po-
trzebna jest dokumentacja, a dziw-
nym trafem gotowa jest tylko na tę 
drogę.

Zaangażowano mieszkańców 
do tworzenia POM-ów obiecując 
upiększenie wsi. Dziś wiadomo już, 
że jeszcze przez długi czas plany 
upiększenia wsi pozostaną na pa-
pierze. Zaangażowani w tworzenie 
POM-ów sołtysi, którzy przedsta-
wiali całą sytuację mieszkańcom, 
muszą się tłumaczyć za coś, na co 
nie mają żadnego wpływu. Przyglą-
dając się zniechęceniu mieszkańców 
wsi, trudno się nie zgodzić, że mają 
dość tego, że są w centrum zaintere-
sowania tylko przed wyborami, wte-
dy wszyscy znają ich problemy, obie-

cują realizację każdego pomysłu. 
Powoli chyba wszyscy uświada-

miają sobie, że trudno będzie kolej-
ny raz „nawinąć makaron na uszy” 
mieszkańcom, odmalować kilka re-
miz, obiecać kanalizację, aby wygrać 
wybory.

I tylko mieszkańcy wsi oraz repre-
zentujący ich sołtysi wiedzą, z jakim 
mozołem powstają kolejne place za-
baw, na które nie potrzeba ani zgody 
budowlanej, ani przetargu. Powinny 
powstać w ciągu 1-2 miesięcy, po-
wstają w 1-2 lata.

Remonty boisk pozostają w dal-
szym ciągu w sferze planów, cho-
ciaż gdyby rozważyć nasze pomysły, 
można by wykorzystać zaangażowa-
nie mieszkańców, chęć pomocy ze 
strony przedsiębiorców i wspólnym 
nakładem je wyremontować. Kosz-
tem o wiele mniejszym zrobiono 
by o wiele więcej i szybciej. Zamiast 
zasłaniać się dokumentacją, przetar-
gami należałoby dofinansować ini-
cjatywy społeczne. Podobnie spra-
wa się ma ze świetlicami wiejskimi, 
których remontu sołtysi nie mogą 
się doprosić. Przykładem może być 
Miętno, gdzie niewielkie dofinanso-
wanie i zapał mieszkańców zaowo-
cowało wyremontowaną świetlicą. 
Największym wysiłkiem było w tym 
przypadku przekonanie burmistrza, 
że należy pomóc.

Za 600 tys. złotych, jakie po-
chłonie remont drogi w Karsku, na 
każdej wsi można by było postawić 
plac zabaw, dofinansować remonty 
świetlic lub boisk. Można by podzie-
lić pieniądze na wsie, gdzie miesz-
kańcy z chęcią włączą się w prace 
nad upiększaniem własnych wsi. 
Wielu sołtysów deklaruje chęć pod-
jęcia wraz z mieszkańcami takich 

prac, które poprawiłyby funkcjono-
wanie życia społeczności lokalnych. 
Oczekują oni od gminy wsparcia w 
postaci np. zakupu materiałów bu-
dowlanych. Nie dostaną, bo zgodnie 
z logiką działania burmistrza i jego 
świty po prostu sobie nie zasłużyli.

W ostatnich dniach złożyliśmy 
jako klub radnych Platformy Oby-
watelskiej projekt uchwały w sprawie 
zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fun-
dusz sołecki. Na podstawie ustawy z 
dnia 20 lutego 2009 roku o fundu-
szu sołeckim, każda wieś ma szanse 
otrzymać dofinansowanie na reali-
zacje zadań, które służyć będą po-
prawie życia mieszkańców sołectwa 
( chodniki, place zabaw, przystanki, 
miejsca imprez plenerowych). Żeby 
tak się stało rada miejska do końca 
czerwca musi podjąć uchwałę o wy-
odrębnieniu funduszu sołeckiego. 
Pozwoli to na gospodarowanie pie-
niędzmi i większą autonomię w po-
dejmowaniu decyzji mieszkańcom 
wsi, na które teraz mają znikomy 
wpływ.

Na środowej sesji Rady Miej-
skiej koalicja rządząca zablokowała 
możliwość wprowadzenia projektu 
uchwały ws. funduszu sołeckiego do 
porządku obrad. Trudno oprzeć się 
refleksji, że stało się tak, ponieważ 
została złożona przez radnych opo-
zycji. Miejmy nadzieję, że na czerw-
cowej sesji koalicja nie zablokuje 
dyskusji nad tą uchwałą i zostanie 
ona przyjęta. W innym przypadku 
nie wygra nikt, ucierpi nowogardzka 
wieś, a tylko burmistrzowi pozosta-
nie satysfakcja, że znów pokazał, kto 
tu rządzi.

Radny Tomasz Szafran
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W obiektywie Jana korneluka  - Taneczny Dzień Dziecka

„Zakończony projekt unijny w Gimnazjum nr 3 
im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W Gimnazjum nr 3 
im. Zjednoczonej Euro-
py zakończył się z dniem 
31 maja projekt PO KL 
9.5 „Egzaminy są proste, 
gdy się rodzic troszczy”.  
Projekt miał na celu 
przygotować młodych 
ludzi do egzaminu i po-
prawy ocen końcowych 
z przedmiotów bloku 
humanistycznego i ma-
tematyczno-przyrodni-

czego. Gimnazjaliści z pomocą swoich rodziców uczestniczących we wspól-
nych zajęciach pozalekcyjnych przygotowywani byli przez wykwalifikowaną 
kadrę nauczycieli, którzy przy użyciu naukowych niezbędników prowadzili 
z uczniami zajęcia.

Dzięki firmie JOVELA, która pozyskała dotacje rozwojowe w projekcie 
szkoła mogła przeprowadzić zajęcia pozalekcyjne, otrzymać wiele pomocy 
dydaktycznych, materiałów promocyjnych niezbędnych do prowadzenia 

efektywnego nauczania. 
Ponadto uczniowie byli 
odwożeni po zajęciach 
do domu, dzięki czemu 
w pełni mogli korzystać 
z oferowanego wspar-
cia. 

Zajęcia wykształciły 
wśród gimnazjalistów 
„trójki” pozytywne 
nastawienie do podej-
mowania wysiłku inte-
lektualnego, wyrobiły 
systematyczność, pra-
cowitość i wytrwałość 
uczniów, a także wzmocniły wiarę we własne możliwości. Rozwinęły umie-
jętność pracy w grupie, wyrobiły nawyki sprawdzania otrzymanych odpo-
wiedzi i poprawiania błędów. Nauczyciele dbali o to, by ich uczniowie prak-
tycznie utrwalili umiejętności zdobyte na zajęciach unijnych. 

Nam, nauczycielom Gimnazjum nr 3 pozostaje mieć nadzieję, że od 
września 2009 uczniowie będą mieli również okazję skorzystać z dobroci 
wypływających z zajęć unijnych. Na koniec dziękujemy firmie JOVELA za 
miłą i użyteczną współpracę. 

Nauczyciele Gimnazjum nr 3 

arTYkuł spoNsoroWaNY
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, Da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka synowiec, łukasz 
szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata łuka.

PO VII WYSTAWIE 
TWÓRCZOŚCI 

NIEPROFESJONALNEJ....
31 maja 2009 r. już po raz siódmy organizowaliśmy spotkanie regionalnych 

nieprofesjonalnych twórców. Spotkanie odbyło się w ramach wojewódzkich 
obchodów Święta Ludowego i połączone było z Konkursem na Potrawę Re-
gionalną o Złotą Patelnię Burmistrza Nowogardu. Pogoda sprzyjała w tym 
roku pokazom, konkursom, zabawom.

Na stoiskach wystawowych można było nacieszyć oczy (i kupić) wytwory 
rękodzielnicze wykonane najróżniejszymi technikami m.in. obrazy igłą ma-
lowane (haft krzyżykowy, płaski, richelieu), obrazy olejne, pastele, ikony, na 
szkle, serwetki i ozdoby szydełkowe, na drutach, wyroby z bibuły, drewna, 
skóry, tkanin, biżuteria z kamieni szlachetnych oraz elementy dekoracyjne i 
użytkowe w technice decoupage (dekupaż), prace wykonane techniką perga-
mano. Jednym słowem - prawie wszystko... Swoje dzieła sztuki prezentowa-
li: Janina Detz, Teresa Mikłaszewicz, Grażyna Klonowska, Irena Marciniak, 
Wanda Rogowska, Zbigniew Krauze, Danuta Go, Teresa Chojnacka, Janina 
Dymała, Anna Kubiak, Bożena Szczetyńska, Wioleta Świtała, Halina Zając, 
Dom Pomocy Społecznej (N-d). 

W konkursie na najciekawszy wytwór rękodzielniczy jury przyznało wy-
różnienia, ponieważ niezwykle trudno okazało się porównywanie tak pięk-
nych prac i różnych technik. Wyróżnieni zostali: p. Anna Kubiak (Ostrzyca) 
za kartki okolicznościowe wykonane techniką pergamano, p. Wanda Ro-
gowska (N-d) za obrazy ze skóry, p. Janina Detz (Osina) za obrazy wykona-
ne różnymi technikami malarskimi, p. Halina Zając (Wojcieszyn) za artyzm 
literacki w obrazach. Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk Burmistrza No-
wogardu dyplomy i nagrody książkowe.

Pozostali uczestnicy wystawy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz upo-
minki, ufundowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie

Tradycyjnie już, w ramach Święta Ludowego, można było „walczyć” o 
Złotą Patelnię Burmistrza Nowogardu, sporządzając potrawę regionalną. 
W tym roku Złotą Patelnię jury przyznało p. Ewie Kasprzyk (PPHU EWA) 
za bigos staropolski. Inne potrawy konkursowe to: kurczak faszerowany (p. 
Bożeny Szczetyńskiej), pieczarka regionalna (Dom Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie), łosoś z niespodzianką (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie). Jury uznało, że wszystkie powyższe potrawy zasługują na 
równorzędne drugie miejsce. Gratulujemy!

Zapraszamy za rok, miejmy nadzieję, w powiększonym gronie!
       
       

Ciąg dalszy fotorelacji opublikujemy za tydzień.
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OGŁOSZENIA drObNE
NIeruCHomoŚCI

· Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

· sprzedam mieszkanie � pokojowe 
w Dobrej, ul. Traugutta. Cena do 
negocjacji. Tel. 091 �9 �� 08�.

· Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościusz-
ki. 602 267 382.

· Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

· Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
60� ��6 ��1.

· Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w po-
bliżu ulicy Racibora. Wiadomość tel. 
091 39 22 329 lub 697 516 145.

· Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 220 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

· Zamienię mieszkanie własnościowe 
67 m kw na mniejsze (ok. 40 m kw). 
Tel. 091 39 27 160.

· Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
67 m kw, Nowogard, ul. Zamkowa. 
Tel. 602 347 241.

· Wynajmę lokal 28 m kw, cena 950 zł 
brutto w Nowogardzie, ul. 15 Lute-
go. Tel. 696 04 48 63, 696 04 48 33.

· Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58 m kw, I piętro, wspaniała lokaliza-
cja, cena 185 tys. Tel. 501 66 10 04.

· Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,7 m kw. Tel. 603 621 686.

· Nowogard – okolice ul. Poniatow-
skiego, działki rolne 2,55 ha i 7 ha 
możliwość zabudowy lub podziału, 
cena 8 zł/ m kw. 889 13 38 82.

· Węgorza – mieszkanie na wsi 2 po-
kojowe bezczynszowe, 40 m kw, II 
piętro, 75 tys. Tel. 725 899 426.

· Sprzedam dom na wsi 9 km od No-
wogardu z dwoma budynkami go-
spodarczymi z działką 7000 m kw. 
501 307 666.

· Działkę pod budowę lub działalność 
przy szosie do Nowogardu 2300 m 
kw za ok. 47 tys. 783 53 46 77.

· Pokój do wynajęcia. Tel. 0601 
090 079.

· Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

· Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 66 m kw, II piętro, 3 
pokoje na ul. 15 Lutego, cena 215 
tys. Tel. 781 932 948.

· Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 
m kw, Bema, 180 tys. 606 627 663.

· Szukam do wynajęcia mieszkanie w 
rozsądnej cenie. Tel. 601 441 763.

· Pomieszczenia biurowo – handlowe 
do wynajęcia ul. Boh. Warszawy 103. 
Tel. 602 733 893.

· Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

· Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 880 34 17 
34.

· Pokój do wynajęcia dla samotnego 
mężczyzny, niepalącego. Tel. 609 24 
58 16.

· Mieszkanie 3 pokojowe, 86 m kw, 
stare budownictwo, do remontu w 
centrum – sprzedam. Cena 160 tys. 
Tel. 697 412 804 lub 691 140 542.

· Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
lub pokoju z osobnym wejściem. Pil-
ne. Tel. 782 865 399.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
41 m kw, bezczynszowe, Nowogard. 
Tel. 091 39 23 121.

· kupię garaż. Tel. �09 ��� 1��.

· Do wynajęcia mieszkanie 60 m kw, I 
piętro. Tel. 665 00 12 51.

· Do wynajęcia pół domu z ogrodem, 
w Długołęce. Tel. 091 39 27 478, 
502 117 723.

· Do wynajęcia pomieszczenie 60 m 
kw na działalność gospodarczą. Tel. 
506 864 897.

· Do wynajęcia mieszkanie przy ul. 
Wyszyńskiego, nad sklepem, wiado-
mość w sklepie spożywczym „Cza-
ruś”.

· Sprzedam mieszkanie w Goleniowie. 
Tel. 510 105 358.

· Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw 
na działalność handlową, biuro, ga-
binet lekarski przy ul. 700 Lecia 20B 
(pasaż przy Biedronce). Kontakt 091 
39 20 676.

· mieszkanie � pokojowe po re-
moncie zamienię na mniejsze lub 
sprzedam. Tel. 601 441 �6�.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, w 
centrum, słoneczne. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 608 579 447.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na os. Bema. Tel. 888 354 289.

· 3 pokojowe mieszkanie 62 m kw, 
centrum miasta w bloku z balkonem, 
na parterze, ogrzewanie gazowe za-
mienię na 2 pokojowe i kawalerkę. 
694 897 646.

moTorYZaCJa

· Sprzedam samochód ciężarowy 
STAR – 200, dwa małe samochody 
ciężarowe MULTIKAR, wszystkie sa-
mowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na cho-

dzie. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
lub 697 516 145.

· Sprzedam alufelgi – komplet, ory-
ginalne, 5 ramienne z oponami 
Dunlop o szer. 205x55, sport do VW, 
Audi. Tel. 609 307 327.

· Sprzedam oponę Continental 
sport 215x60, bieżnik 4,5 mm. Tel. 
609 307 327.

· Sprzedam Renault Safran r. 93, poj. 
3,0, stan bardzo dobry, klima, el. 
szyby, el. lusterka, cena 3700 zł. Tel. 
885 693 138.

· Sprzedam Mercedes MB 100, diesel, 
1988 r., cena 5 tys., stan dobry. Tel. 
696 04 48 63, 696 04 48 33.

· sprzedam silnik leyland sW 400 
turbo. Tel. 60� �8� 4�8.

· Sprzedam samochód Ford Escort, 
rok 1987, benzyna + gaz, ubezpie-
czony, cena 800 zł. Tel. 665 209 470.

· Sprzedam VW Golf, poj. 1,3, 1986 r. 
Przegląd i oc ważne. Cena 1500 zł. 
Tel. 507 599 364.

rolNICTWo

· Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

· Sprzedam jęczmień paszowy. Tel. 
091 39 133 12.

· Sprzedam klatki do hodowli króli-
ków. Tel. 603 285 438.

· Sprzedam kucyka. 607 73 98 66.

· Sprzedam rotacyjną. Tel. 
668 434 849.

· Sprzedam kombajn zbożowy MDW 
E-514 Fortchritt, rok prod. 1989, 
sprawny technicznie, oświetlenie, 
wózek do hederu, kosa i pas jezdny, 
nowe w zapasie, rozdrabniacz słomy, 
plus drobne części zamienne. Cena 
35 tys. zł. Tel. 693 619 635. Zachodni-
pomorskie.

· Sprzedam miód pszczeli i pyłek 
kwiatowy. Tel. 601 085 597.

· Sprzedam króliki. Tel. 603 353 789 
po 15.00.

· Sprzedam siano (małe baloty). Tel. 
091 39 103 15

usłuGI

· Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 �9 �� 969, 069� 
�18 �81.

· DYWaNopraNIe. 0604 ��� 14�.

· Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
49� 880.

· sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
��� 14�.

· pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 ��� 14�.

· Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 ��� 14�.

· Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona �. 
091 �9 �0� 14.

· Zespół muzyczny aCorD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. �0� 60� 0�9

· KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

· remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

· Bruk – lIN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.pl.

· Transport – Bus MAX. 604 963 120.

· kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika i 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. Tel. 
609 60� 6�1, 60� 168 6�8.

· usługi hydrauliczne. Tel. 091 �9 
�9 109, 600 �8� �14.

· HarrY – meD masaż i rehabilita-
cja u pacjenta w domu. Tel. 607 621 
257.

· rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

· elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

· Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575.

· Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

· Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

· Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

· ZakłaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

· remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �1� 8�9.

· schody drewniane. Tel. 604 133 333.

· „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

· Szpachlowanie, malowanie, panele, 
regipsy. 506 603 565, 511 231 102.

· Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

· Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

· pogotowie komputerowe. Tel. 
69� 041 ��8.

· Wizaż, manicure, tipsy. Tel. 
�91 ��0 6�8.

· Pomoc przy ogrodach – pielęgnacja. 
Tel. 665 544 518.

praCa

· Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.
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reklama

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

DREW-MAR
meble ogrodowe, łaty, 

krokwie, deski, 
usługi minikoparką

Tel. 517 219 627, 514 690 821 
091 39 186 89

auToZaBeZpIeCZeNIa
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 �9 �� 9�6 kom. 609 4�0 10�
NoWoGarD • pocztowa �

Informujemy, że 

� czerwca �009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

· Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

· Przyjmę pracownika budowlanego. 
Tel. 663 160 884, 607 083 845.

· Firma kosmetyczna oriflame 
zatrudni konsultantów. Tel. 
69� 8�6 �6�.

· Zatrudnię barmankę – kelnerkę, ze 
znajomością obsługi komputera. Tel. 
602 474 266.

· Zatrudnię pracowników przy zbiorze 
truskawek. Tel. 517 35 76 53, 509 86 
17 41.

· Poszukuję wykonawcy, który wyko-
na wymianę pokrycia dachowego o 
pow. 190 m kw. Tel. 601 961 572.

· Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty. 

· Zatrudnię kierowcę C+E, wymagane 
doświadczenie. Tel. 607 585 561.

INNe

· Sprzedam playstation II, 2 pady, 
8 gier, mata do tańczenia. Cena 
430 zł. Tel. 728 466 914.

· poDGrZeWaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 1�0, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są � łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 ���.

· pIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewa-
nie, cena 900 zł oraz ogrzewanie 
i ciepła woda (dwufunkcyjne), 
cena 1�00 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
691 686 ���.

· elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd �80V, 
małe gabaryty, moc 18-�1 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 1�0 zł. Tel. 0�90 
�40 ��0.

· JuNkers gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 480 zł na 
gwarancji. Tel. 0691 686 ���.

· BoJler – podgrzewaczwody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem gazo-
wym lub węglowym firmy Vaillant 
z Niemiec, typ VIH 1�0 lub 1�0 li-
trowy np. domek, � łazienki, cena 
8�0 zł. Tel. 0691 686 ���.

· Owczarek niemiecki, czarno-pod-
palany, z rodowodem, 1 rok, bardzo 
czujny, sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

· Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

· Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

Gdzie jest serce Nowogardu?
Swego czasu jeden z moich częstych interlokutorów zaskoczył mnie szcze-

gólnym pytaniem. Zapytał, czy zastanawiałem się nad tym, gdzie jest serce 
Nowogardu?

No cóż! Przez ułamek sekundy wydawało mi się, że jest to pytanie tak łatwe, 
że aż naiwne. Choć opamiętanie przyszło niemal natychmiast, to jednak po-
czątek poszukiwań sensownej odpowiedzi doprowadził mnie tylko do rozmno-
żenia się kolejnych pytań!

Dość długo przyszło mi egzystować ze schowanym głębiej balastem pytań 
bez odpowiedzi aż przetoczyło się kolejne nowogardzkie 700-lecie i pytania 
znów wypłynęły na powierzchnię. Pierwsze z nich dotyczy samej istoty serca.

W dalszym ciągu (zgodnie z tradycją, choć raczej niezgodnie ze stanem dzi-
siejszej wiedzy) przypisujemy sercu wiele funkcji, za które odpowiada mózg, 
ale raczej bezsprzeczne jest to, że „maszyną” napędzającą krwiobieg jest właś-
nie serce. Zatem „po nitce do kłębka” i zlokalizujemy obiekt naszych poszuki-
wań! (?)

Sprawa byłaby prosta, gdyby chodziło o serce człowieka, tymczasem nasuwa 
mi się wątpliwość dotycząca tego, czy krwiobieg żywego organizmu, składają-
cego się z tętnic, żył, naczyń włosowatych, no i oczywiście serca, ma jakiś sen-
sowny odpowiednik w architekturze miasta, a zatem: czy serca miasta można 
szukać tak, jak u człowieka?

Porównując ulice do żył i naczyń włosowatych, szczególnie wyróżniające się 
miejsca (czy obiekty) do tętnic, a władzę samorządową (podejmującą uchwa-
ły) do mózgu - rola „maszyny” przypadłaby organom wykonawczym, nato-
miast społeczeństwo, pełniłoby rolę krwi. Tylko czy... (i tu kolejna wątpliwość!) 
czy to jest właściwe porównanie?

Sporo z wyłuskanych tu problemów przestałoby mieć większe znaczenie, 
gdybyśmy zdecydowali się odwrócić przysłowiowego „kota ogonem” i przyjęli, 
że to właśnie nasze społeczeństwo jest sercem Nowogardu, a rolę krwi przypi-
sali naszym wspólnym społecznym dokonaniom!

Teraz z kolei zastanawiam się nad tym, jak też sami nowogardzianie ocenili-
by stan zdrowia tak wydedukowanego „serca”?

Lech Jurek

reklama

reklamareklama

Zaprosili nas …
Nadleśnictwo Nowogard na konkurs „Wiedza Leśna 2009”. Konkurs ro-

zegrany zostanie w dniu 9 czerwca w rejonie Zielonej Kuźni w Płotkowie. 
Startują drużyny ze szkół mających swą siedzibę na terenach podległych 
Nadleśnictwu. Dziękujemy.
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP 
obowiązuje 
od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 
Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 091 �9�0�8�, 091 �9 �� ��� 

 tel.kom. 600 4�6 �64
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat - 091 392 62 65

 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702

Prawo jazdy  -091 57 92 703

Fax - 091 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

ops - ośrodek pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel

 - 091 39 25 268 

 - 091 39 20 200

usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 

 - 0 91 39 26 249

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki
Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

pCk - 091 392 17 01

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

NOWOGARD 01.06.2009r.
oFerTY praCY 

pup GoleNIÓW, FIlIa NoWoGarD.
1.Robotnik ogólnobudowlany-murarz 
2. Kelner.
3.Pracownik magazynu
4.Sprzedawca-kasjer
5.Technik farmaceutyczny.
6.Nauczyciel matematyki
7.Pracownik produkcji    
8.Kierowca -konserwator
9.Pracownik zieleni
10.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
11.Nauczyciel informatyki  
12.Nauczyciel języka angielskiego
13.Specjalista ds. transportu  
14.Recepcjonista. 

oFerTY praCY Z reJoNu.
1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa - 
Międzyzdroje
2.Nauczyciel fizyki - Przybiernów
3.Pracownik ekipy sprzątającej - Łozienica
4.Pracownik produkcji - Tarczyn
5.Komisjoner - Niemcy    
6.Sprzedawca paliw - Dobra
7.Robotnik w przemyśle spożywczym - 
Niemcy

Nowogard – szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 
16.44, 19.53

szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 
16.43, 19.43, 21.43

Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 
17.49, 20.47, 22.46

(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  
12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)

kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 
13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

prZeWÓZ osÓB - romaN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 060� �10 �91 

oD poNIeDZIałku Do pIąTku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
soBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGularNa lINIa mIkroBusoWa seroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja pks 
091 �9-�1-88� lub 091 46-98-�1�

regularna linia meTro        tel. �0� 619 600
Nowogard - szczecin
4.40(FP), �.��(FP), 8.10(L1P), 9.��(L1P), 11.��(L1), 1�.��(L1), 
1�.00(L1P), 1�.4�(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
szczecin - Nowogard
6.4�(FP), �.4�(FP), 9.��(L1P), 10.4�(L3), 1�.�0(L1), 1�.��(L1), 
16.��(L1P), 18.1�(L), ��.��(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. �0�0�6999, 091�9�69��, po godz. 18.00 - �01 140 0��

Trasa Nowogard –szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

prZeWÓZ osÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 ���
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje tylko od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
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Motocross
Punkty w Bartoszycach

Fagus Kołbacz 
- Pomorzanin Nowogard 2:3 (0:2)

W oddalonych o 500 km od Nowo-
gardu, Bartoszycach odbyła się 3runda 
Pucharu Polski w motocrossie. Nowo-
gardzki klub reprezentowali: Żaneta 
Zacharewicz i Michał Kozera. Pogoda 
tym razem dopisała więc i nastroje w 
ekipie dobre. Trening dowolny wygry-
wa Michał, a Żaneta jest 17. Trening 
z pomiarem czasu dobrze pojechany 
przez naszych zawodników, oboje 
stają na maszynie startowej - Michał 
jako 6, a Żaneta 15. Pierwszy bieg 
zdecydowanie pod dyktando Mistrza 
Polski Tomiczka, który też triumfo-
wał w Nowogardzie. Bardzo popraw-
na jazda Michała i co najważniejsze 

motor wytrzymał, daje mu 5 miejsce, 
a Żaneta w środku grupy zajmuje wy-
sokie 15 miejsce. Dobrze przejechana 
pierwsza część zawodów wprowadziła 
dużo spokoju w ekipie, co w drugim 
biegu (który znowu wygrywa Tomi-
czek) zaowocowało jeszcze lepszą 
jazdą Naszych zawodników. Michał 
Kozera jako 4 przekroczył linię mety, 
a Żaneta Zacharewicz jako 13. Po 
trzech rundach Pucharu Polski w kla-
syfikacji generalnej Michał zajmuje 5 
miejsce,natomiast Żaneta zajmuje 19 
miejsce.

Życzymy dalszych sukcesów. 

Pomorzanin: Krupski, Tomporow-
ski, Skórniewski, Nieradka, Laszkie-
wicz, Soska,Stefański, Galus, Miklas, 
Dobrowolski, Nosek.

Bramki dla Pomorzanina - K. Mi-
klas 3

31 maja  na boisku  w Kołbaczu Po-
morzanin zmierzył się z miejscowym 
Fagusem, który obecnie zajmuje 14 
miejsce w tabeli i walczy o utrzymanie 
w lidze.

Pierwsze minuty meczu  jak  na lidera 
przystało należał do Pomorzanina. 
Zawodnicy Gumiennego z minuty na 
minutę coraz bardziej  zagrażali bram-
ce miejscowym i  już w pierwszych 

minutach padła bramka, którą zdobył 
po dwójkowej akcji K. Miklas. Chwilę 
później w idealnej  sytuacji do podwyż-
szenia wyniku był  Nosek ale nie zdołał 
pokonać bramkarza gospodarzy. Druga 
bramka jaka padła też była autorstwa 
K. Miklasa, który lobem przerzucił 
bramkarza Fagusa. Nasi zawodnicy  
pokazywali na co  ich  stać stwarzając 
dokładne i atrakcyjne dla oka akcje. 
Jeszcze przed przerwą podopieczni 
Gumiennego mogli podwyższyć wy-
nik, Soska zdobywa gola głową ale 
sędzia dopatrzył się spalonego, za parę 
minut sędzia główny kończy pierwszą 
połowę. Pomorzanin schodzi do szatni 
z wynikiem 0:2.

Druga połowa to  twarda walka go-
spodarzy. Od początku Fagus sprawił, 

że Krupski miał sporo do pracy między 
słupkami. Gospodarze robili wszystko  
żeby  zdobyć bramkę i tak się stało, padł 
gol dla Fagusa. Mecz stał się zacięty i 
coraz bardziej  nerwowy, Pomorzanin 
jakby opadł z sił, zawodnicy cofnęli 
się do obrony. Kołbacz był w ciągłym 
natarciu i coraz bliżej do  zdobycia 
bramki wyrównującej ale żadna piłka 
nie znalazła drogi do  bramki. Jeśli się 
nie wykorzystuje dogodnych sytuacji 
to się mści, tak  było w tym przypadku. 
Długa piłka znalazła się pod nogami K. 
Miklasa, który nie mógł zmarnować 
takiej szansy i podwyższył wynik na 
1:3 zdobywając w tym meczu  swojego 

3 gola. Gospodarze długo nie czekali, 
minęła zaledwie minuta i Kołbacz 
zmienił wynik na 2:3 Wtedy gospoda-
rze postawili wszystko na jedną kartę 
naciskając na nasz zespół. W tym  me-
czu  głównymi bohaterami byli jednak 
arbitrzy, którzy popełniali masę błędów, 
które mogły przeważyć nad wynikiem 
całego spotkania, nie odgwizdując 
dwóch sytuacji w których zawodnicy 
z Fagusa w polu karnym zagrali piłkę 
ręką spalone, których nie było, nie od-
gwizdując groźnych fauli, które mogły 
źle się skończyć dla zawodników... ale 
to  już nie jest ważne, ważne jest, że 
Pomorzanin wywiózł 3 pkt. z Kołbacza 
utrzymując 6 punktową przewagę nad 
Masovią Maszewo.

Karolina Kubicka

OKS Goleniów - Olimpia Nowogard 1:5 (1:2)
W minioną sobotę Olimpia Nowogard rozegrała przedostatni mecz w 

tym sezonie. Olimpia na spotkanie pojechała do Goleniowa do miejscowego 
OKS-u. Nasi zawodnicy rozgromili gospodarzy aż 1:5 a bramki dla  zespołu 
zdobyli : 3 bramki A. Nadzieja 1- M. Stachowiak 1- D. Kubski 

W ostatniej  kolejce całego  sezonu  Olimpie czeka najważniejszy mecz 
który znaczy  „byc albo  nie byc” w A-klasie.

Karolina Kubicka

Szachy
Adam Żywica 
z okazałym pucharem!

Z okazji obchodów Wojewódzkiego  Święta Ludowego Miejsko-Gminne 
Zrzeszenie LZS w Nowogardzie zorganizowało Turniej Szachowy o Puchar 
Prezesa PSL w Szczecinie.

W klasyfikacji generalnej  I miejsce zajął  Adam Żywica z dorobkiem 5 pkt. 
Drugi był Michał Sokulski   - 4 pkt, trzeci Henryk Wołejszo  także 4 pkt. O 
kolejności zadecydowała 3 – minutowa dogrywka. Pierwsze miejsce zostało 
nagrodzone pucharem,  a II i III nagrodami rzeczowymi.

Karolina Kubicka
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Dzień Dziecka  
w Dąbrowie !!!

W dniu 31.05.2008 w Dąbro-
wie Nowogardzkiej Rada Sołecka 
oraz Stowarzyszenie Mieszkańców 
Dąbrowy „DĄB” zorganizowały  
Dzień Dziecka dla dzieci z całego 
sołectwa. W tym roku ze względu 
na niepewność pogody imprezę 
zorganizowaliśmy na sali i roz-
poczęliśmy poczęstunkiem droż-
dżówkami i napojami. W trakcie 
przeprowadzono wiele konkursów 
z nagrodami. We wszystkich kon-
kursach nie było przegranych, każ-
dy otrzymał nagrodę. Dzieci malo-
wały, skakały i z ochotą wykonywały 
wszystkie zadania. Przez całą impre-
zę dzieciom towarzyszyła muzyka 
przy której można było się bawić. 
W trakcie imprezy sprzedawano 
losy na loterii oraz ciasto i kawę, 
zebrane pieniądze przeznaczono na 
kolejne imprezy dla dzieci. W orga-
nizacje dnia dziecka zaangażowały 

się mamy dzieci i nie tylko min. Pa-
nie: Łuczak Renia , Wdowczyk Ula, 
Marta Zwierzak, Patrycja Szabuńko, 
Śniegowska  Aneta, które piekły cia-
sto oraz bawiły się dziećmi.

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy do, Burmistrz Nowogardu za 
przekazanie środków dla sołectwa 
na ten cel. 

Sołtys i Rada Sołecka
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20 lat temu

Gdzie te piękne czasy...

Wczoraj od 
wyborów do 
Sejmu Kon-
t r a k t o w e g o 
minęło 20 lat. 
Obóz solidar-
nościowy, w 
pier wszych , 
c z ę ś c i o w o 
wolnych wy-

borach „zmiótł” 
PZPR. „Solidarność” wygrała wszystko 
co mogła i zajęła 35 proc. możliwych 
miejsc w Sejmie. Po 20 latach rozma-
wiamy z Marianem Jeżem, który jako 
kandydat z ramienia PZPR zasiadał w 
ławach tego historycznego sejmu. 

Marcin Nieradka: Pamięta Pan 4 
czerwca 1989 r.?

Marian Jeż: Ten dzień doskonale 
zapamiętam do końca życia. Miałem 
to szczęcie, że kandydowałem do sejmu. 
Wtedy był to jeszcze sejm Polskiej Rzecz-

pospolitej Ludowej. Ten dzień kojarzy 
mi się ze specyficzną atmosferą, a także 
nieznaną dotychczas kampanią wybor-
czą. Pamiętam spontaniczność ludzi i 
radość, że mogą wreszcie głosować na 
swoich kandydatów. Po tych wyborach 
trudno było przewidywać przyszłość 
Polski. Po minionym okresie 20-lecia 
jestem przekonany, że społeczeństwo 
dokonało trafnego wyboru.

Pamięta Pan atmosferę Sejmu Kon-
traktowego? Jak było w „ulu”?

- Różnice były. Posłowie z PZPR i 
OKP stanowili oddzielne grupy. Było 
tak przez pierwszy rok, a później więcej 
zaczęło nas łączyć. Łączyła nas troska o 
rozwój regionu. Spotykaliśmy się i dys-
kutowaliśmy. To wszystko zjednywało 
wcześniej mocno zwaśnione strony. 
W Sejmie opcje były podzielone, ale 
w dyskusji, jak na tamte czasy doga-
dywanie szło nam o wiele łatwiej niż 
dziś. Pamiętam, że wolnością szybciej 

zaczęła żyć Warszawa. Teren nie był 
proPZPR-owski, ale jednak bardziej 
„zdyscyplinowany”. 

Kandydował Pan z ramienia PZPR. 
Jak postrzegał Pan wtedy „Solidar-
ność”? 

- „Solidarność” nie była dla mnie 
przeciwnikiem. W Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Ogólnego, którym za-
rządzałem działalność „Solidarności” 
była bardzo duża. Był czas, że należała 
do niej prawie cała załoga. Z ruchem 
związkowym byłem wtedy „na co 
dzień”. Wcześniej jednak nie zdawałem 
sobie sprawy z tego, że może być on wiel-
ką siłą polityczną, która dokona takich 
zmian w kraju. Już będąc w Sejmie 
spotykałem się z posłami, którzy repre-
zentowali OKP. Były pewne różnice, ale 
górę brała współpraca i zrozumienie. 
Prywatnie zawiązywały się również 
przyjaźnie. Pamiętam, że poseł Bogdan 
Kopczyński, radykalny antykomunista 
po czasie napisał do mnie list, w którym 
użył wiele pięknych sformułowań typu 
„szlachetny Marianie”. Myślę, że obu 
stronom chodziło wtedy o konsensus. 
Mimo, że byliśmy z różnych opcji 
mieliśmy jeden cel – zmienić Polskę. 
Dziś uczciłem to święto wolności wraz 
z pracownikami mojej firmy lampką 
szampana. 

Spodziewał się Pan, że obozowi 
„Solidarności” uda się uzyskać tak 
dobry wynik?

- Nie miałem co do tego złudzeń. To 
się czuło i widziało. Mogę być zadowo-
lony, że w swoim mieście otrzymałem 
znaczną ilość głosów. Chęć głosowania 
na „Solidarność” była bardzo wielka. 
Ja skupiałem się raczej na wewnętrznej 
konkurencji. Pokonałem wtedy płk. 
Grzybowskiego, który był osobą znaną. 
To dało mi satysfakcję. „Solidarność” 
wygrała zdecydowanie i słusznie.       

10 lat przed 1989 r. spodziewał się 
Pan, że skończy się epoka PRL-u?

- Nie. W roku 1980 „Solidarność” 
dała silny sygnał, że czas na zmianę, 
ale mało kto w nią wierzył. Wierzyć nie 
pozwalał cały układ polityczny – Zwią-
zek Radziecki i cały blok socjalistyczny. 
Wydawało mi się, że te struktury są 
tak silne, że nie ma dla nich czasowych 
granic. Wiara w zmiany osłabła po 

wprowadzeniu stanu wojennego. Wol-
ność czuć było dopiero pod koniec lat 
80-tych. Niewydolność gospodarcza i 
polityczna ustroju socjalistycznego była 
wtedy wyraźnie zauważalna. Każdy 
wiedział, że coś należy zmienić i pchnąć 
Polskę na inny tor.

Spełniły się nadzieje, które wiązał 
Pan z „wolną Polską” 20 lat temu?

- Raczej się nie zawiodłem. Bardzo 
cenię sobie wolność i swobody obywa-
telskie, których wcześniej nie mieliśmy. 
To największe i nieprzemijające warto-
ści, z których możemy dziś korzystać. 
Analizowanie tych 20 lat pod kątem 
większego bezrobocia i problemów, to 
kwestie dnia codziennego, które można 
poprawić. Jesteśmy pokoleniem, które 
zmieniło rzeczywistość i musi ono 
ponieść konsekwencje zmian. Same 
zmiany nie dają automatycznie pełni 
szczęścia i zadowolenia. Lepszą przy-
szłość trzeba budować powoli. Dziś nikt 
nam w tym nie przeszkadza. 

Rok po wyborach wybuchła „wojna 
na górze”, która w pewnym sensie 
trwa do dziś. 

- Tego się nie spodziewałem. Liczy-
łem, że Polakom łatwiej będzie się 
zrozumieć.

Wielu uważa, że nie potrafimy po-
zytywnie wykorzystać porozumienia 
z 1989 r. „Brudy” z przeszłości służą 
do walki politycznej. To psuje wize-
runek Polski? 

- Myślę, że to bardzo niedobre. Nie 
można negować całej przeszłości z 
powodu epizodów. Jeśli nie mamy sza-
cunku w Europie, to też dlatego, że sami 
niweczymy swój dorobek. Włączanie 
Lecha Wałęsy do walki politycznej nie 
ma sensu. On był, jest i będzie symbolem 
przemian. Doszukiwanie się różnych 
niegodziwości wcale nie szkodzi Wałę-
sie, bo on sobie z tym doskonale poradzi, 
ale szkodzi całemu społeczeństwu.

Po rozwiązaniu Sejmu Kontrakto-
wego do polityki Pan już nie wrócił. 

- Nie zrobiłem kariery w polityce, bo 
po prostu nie byłem politykiem. Czuję 
się emocjonalnie związany z budowni-
ctwem. Bycie posłem uznałem za epizod 
i wróciłem do domu. Nie chciałem 
zostawać w polityce. 

Rozmawiał Marcin Nieradka            

Wybory czerwcowe 1989 roku to 
jedno z tych wydarzeń „pięknych 
czasów”, które zaczęło się od wyboru  
kardynała Wojtyły na papieża, potem 
„Solidarność”, kolejne pielgrzymki 
Ojca Swiętego do Ojczyzny. To były 
czasy nadziei i radości z odzyskiwa-
nej wolności, chciałoby się powiedzieć 
„dobrze nam wtedy było”. I to bynaj-
mniej nie w znaczeniu materialnym 
– tu jak zwykle były problemy – ale 
w znaczeniu duchowym i ludzkim. 
W Nowogardzie też organizowaliśmy 
te wybory z dużym zaangażowaniem, 

dla nas w przeciwieństwie do ludzi 
starej władzy wszystko było nowe. 
Musieliśmy także dopilnować aby nie 
było wyborczych przekrętów, ponie-
waż w komisjach wyborczych na każ-
dym szczeblu byliśmy w mniejszości. 
Ja osobiście zostałem wtedy człon-
kiem Okręgowej Komisji Wyborczej, 
która swoją siedzibę miała w Świno-
ujściu. Nie było pieniędzy, nie było 
utrwalonych struktur ale byli ludzie, 
entuzjazm i nadzieja. Ile z tego zostało 
dzisiaj, to już temat do osobnego opra-
cowania.

Marek Słomski.

Aktywni z lewa, aktywni z prawa, 
zdezorientowani...

Moim skromnym zdaniem tytuł od-
daje najlepiej postawę nowogardzian w 
tamtym burzliwym okresie sprzed lat 
dwudziestu... Jedno jest pewne – zde-
cydowana wiekszość społeczeństwa ( 
w tym także nowogardzian) uwierzy-
ło w „Solidarność”, uwierzyła w prze-
miany na lepsze i wyraziła to podczas 
głosowania pozbawiając władzy ludzi 
powiązanych z PZPR. Wiara niektó-
rych przekraczała wyobrażenia – sam 
jako żołnierz zawodowy słyszałem czę-
sto wypychany ze sklepowych kolejek: 
pójdziecie pod most, mieszkania będą 
nasze... Czy dzisiaj można się dziwić,że 
nie spełnienie tych pragnień pozwoliło 
odsuniętym już po niecałych czterech 
latach wrócić do władzy?

Wracając do roku 89 trzeba tak-

że powiedzieć o tych zawiedzinych, 
którzy szybko objęli władzę – róznice 
poglądów na jej sprawowanie spowo-
dowało, że dzisiaj w większości są to 
ludzie zgorzkniali – nie osiągnęli za-
mierzonych celów. Są także tacy, któ-
rzy w tamtym czasie stali zdecydowa-
nie po stronie PZPR, później potrafili 
się odnaleźć w nowych czasach, radzą 
sobie swietnie i opowiadają ... jak to z 
komuną walczyli... 

A zwyczajni robotnicy? Korzystają 
z wielu dobrodziejstw jakie przynio-
sły zmiany ustrojowe, ale coś musi być 
na rzeczy skoro w dniu świętowania 
pierwszych wyborów ulicami miast 
przetaczają się demonstracje z hasłami 
jakże podobnie brzmiącymi do tych 
sprzed czerwca 1989 roku...

LMM 

Świętujemy wolność!
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Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września godz. 16.30

Pieszojezdnia 
nie spełnia oczekiwań?

„W dniu dzisiejszym (03.06.2009 – dop. red.) zakończono roboty drogowe przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego w Nowogardzie. Inwestycja polegająca na: „budowie 
ciągu pieszo-jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Ks. J. Poniatowskiego (przy 
drodze wojewódzkiej nr 106) w Nowogardzie” ma na celu poprawienie bezpie-
czeństwa oraz umożliwienie dostępu do posesji mieszkańców nowego osiedla. 
Inwestycja polegała na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej typu 
Polbruk o długości 262 m i szerokości 5,00 m oraz chodnika z kostki betonowej 
Polbruk o szerokości 1,50 m i długości 233 m i wykonaniu wjazdów z drogi 
wojewódzkiej do posesji. W związku z wykonaniem nowego ciągu pieszo-jezd-
nego przebudowano oświetlenie uliczne i linię zasilania  energetycznego 0,4 kV 
oraz linię kabla telekomunikacyjnego. Dokumentacja projektowa opracowana 
została przez Pracownię Projektową Dróg i Mostów „DIM” pana Ryszarda Ko-
walskiego ze Szczecina zgodnie z wytycznymi  Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 29.280,00 zł. 
Odbioru prac dokonał burmistrz Kazimierz Ziemba wraz z zastępcą Jerzym 
Kaczmarskim w obecności wykonawcy robót, wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego, którym jest firma „ZUBWiT MĘTLOWIE” Cezary Mętel i 
Dariusz Mętel z siedzibą w Resku. Wartość wykonanych robót budowlanych wy-
niosła 436.166,24 zł.”

Taki komunikat ukazał się na stronie 
internetowej UM.

Jako przedstawiciel redakcji byłem 
na miejscu odbioru prac … ponaglo-
ny przez Czytelniczkę „DN”, która w 
rozmowie telefonicznej stwierdziła 
krótko – „budowę to władza na pewno 
odbierze, a przecież robota jest nie po 
myśli mieszkańców, bo nie spełnia 
naszych oczekiwań”.

To, co według naszej Czytelniczki 
jest nie po myśli mieszkańców widać 
na zdjęciu.

Paliki widoczne na końcu pieszo-
jezdni od strony Stargardu powinny 
być zdaniem mieszkańców przesunięte 
dalej o kilka metrów. Wówczas byłby 
jeszcze jeden wyjazd z osiedla na 
jezdnię ul. Poniatowskiego. Obecnie 
są tylko dwa wyjazdy. Drugi zarzut 

to szerokość pieszojezdni – 5 metrów 
to zbyt wąsko. Można parkować pod 
posesjami ustawiając pojazd tylko 
wzdłuż pieszojezdni, a to ogranicza 
liczbę miejsc parkowania czy zwykłego 
zatrzymania się. Trzeci zarzut dotyczy 
wyjazdów na jezdnię ul. Poniatow-
skiego – są wybudowane tylko dwa 
wyjazdy na całej długości, co powoduje 
konieczność ruchu dwustronnego, a 
wyjazdy są zbyt wąskie i będą kłopoty 
z wyjazdem, gdy będzie chciał ktoś 
jechać z przyczepką.

Przedstawiciele UM i wykonawcy 
podkreślali uwarunkowania przy ja-
kich rozpoczęto inwestycję. Zdaniem 
Zarządu Dróg Wojewódzkich pieszo-
jezdnia ma ułatwić bezpieczny dostęp 
mieszkańcom do swoich posesji. I tę 
rolę na pewno spełnia, co można było 
zauważyć nawet podczas krótkiego na-
szego pobytu w tym miejscu. Również 
w trosce o bezpieczny i bezkolizyjny 
wyjazd na ul. Poniatowskiego zaplano-
wano tylko dwa wyjazdy, a ich kształt 
i rozmiar ma zmusić kierowców do 

ostrożnej jazdy i bezpiecznego włącza-
nia się do ruchu.

Częściowo usprawiedliwione zarzuty 
mieszkańców znano w czasie realizacji, 
ale trzeba też wiedzieć, że uzgadnianie 
dokumentacji trwało blisko 3 lata i nie 
chciano nanosić poprawek i opóźniać 
inwestycji o kolejne miesiące. Ukształ-
towanie istniejących wyjazdów zawsze 
można będzie poprawić i dopasować 
do potrzeb mieszkańców.

Poza tym pieszojezdnia wpisuje się w 
całą sieć dróżek osiedlowych pomiędzy 
ul. Ogrodową a jezdnią ul. Poniatow-
skiego i ułatwia codzienne życie jego 
mieszkańców.

Tekst i foto LMM
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Bożenie 
Olszewskiej 

wyrazy współczucia 

z powodu 
śmierci Taty 

składają 
współpracownicy oddziału 

położniczego 
i noworodkowego szpitala 

w Nowogardzie

koNdoleNcje

„Prawda, tyż prawda 
i g... prawda”

Znany nieżyjący już ksiądz profe-
sor Józef Tischner był autorem wielu 
wyśmienitych powiedzonek, w tym 
tego którego fragment zawiera ty-
tuł niniejszego tekstu, i do którego 
chciałbym nawiązać w przededniu 
wyborów do Parlamentu Europej-
skiego.

„Prawda” zapewne oznacza w 
tym powiedzeniu rzeczy oczywiste 
i niekwestionowalne, „tyż prawda” 
otwiera wyobraźnię na cały obszar 
subiektywności, gustów, estetyki, 
obszar dyskusji z założeniem dobrej 
woli. Trzeci człon powiedzenia ks. 
Tischnera opisuje rzeczywistosć wy-
daje się bardzo rozpowszechnioną, a 
swoje apogeum nasilenia osiągajacą 
właśnie w czasie kampanii wybor-
czej. Począwszy od wylukrowanych 
wizerunków kandydatów, poprzez 
głoszone bałamuctwa na temat i 
zupełnie nie na temat, po różnego 
rodzaju podłości, które usprawied-
liwia się bez problemu jako ponoć 
niezbędny element politycznej sku-
teczności.

Również widoczne w Nowogar-
dzie działania wyborcze, a zwłaszcza 
mające wynikać z nich przesłanie 
można byłoby sklasyfikować jako 
tischnerowskie „g... prawda”.

Święto Zesłania Ducha św. w 
ostatnią niedzielę zamieniło się w 
Nowogardzie na zielone świątki 
PSL-u a właściwie ZSL-u. Na domiar 
dobrego okazało się nagle przed wy-
borami, że aparatczycy PSL-owscy i 
ich organizacja to przykład jednej z 
nielicznych (sic!) partii chrześcijań-
skich w Polsce. Zapewne mamy tu 

do czynienia z nową definicją „soli 
tej ziemi”. Taka sól zapewne też ni-
gdy nie zwietrzeje; jest wiecznie 
żywa, jak i Lenin wiecznie żywy w 
mauzoleum.

Widoczne na ulicach miasta pla-
katy i reklamy liderów list PO i SLD 
mają nas przekonać, że to osoby wia-
rygodne i przejęte naszymi sprawa-
mi i to też „g... prawda”. Nowogard 
obchodzi ich tylko przez tych kilka 
dni, najlepszym przykładem są ich 
martwe biura poselskie funkcjonu-
jące ponoć w naszym mieście.

O innych przykładach wyborczego 
folkloru, który pachnie „g... prawdą” 
pisałem w poprzednich wydaniach 
DN w „Wyborczych kwiatkach”.Pew-
nie znalazłoby się tego więcej, ale 
żeby nie było tylko niemiło to trochę 
o nadziei, która z samej swojej istoty 
należy do kategorii „prawda”.

Nadzieję budzi fakt, że coraz mniej 
ludzi daje się nabierać na puste 
obietnice, że obywatele nie dają się 
wciągać w grę polityków sprowadza-
jących wybory do zawodów sporto-
wych czy konkursu piękności, gdzie 
wygrywa ten co ma więcej środków 
finansowych.

Obywatele oczekują poważnego 
traktowania ich i spraw, którymi po-
litycy z natury winni się zajmować. 
Sprawy te bowiem decydują o życiu 
wielu, a „jak życie wyskrobiesz, to 
już nie ma nic” (jak mówi Cejrow-
ski w spocie wyborczym Prawicy 
Rzeczpospolitej Marka Jurka). To 
partia, z której startuje nowogardzki 
kandydat.

Marek Słomski

A moja żona mówi…
Mój nieodżałowanej pamięci 

Stach z ławki pod murkiem zamilkł. 
Nie, nie opuścił tego łez padołu tyl-
ko powiedział, że w dobie Internetu 
z „panem gazetowym” rozmawiać 
nie będzie… 

„Panie redaktorze kochany – rzekł 
mi jakieś dwa lata temu – wnuk 
nauczył mnie korzystać z laptopa i 
szczególnie polecił forum UM No-
wogard. Później doszedł portal No-
wogard  info. Ja tam czytam mniej 
lub bardziej mądre wypowiedzi i ko-
mentarze, podkreślam – komentarze! 
Muszę panu powiedzieć, że jak żyję 
prawie 80 lat tylu zidiociałych ludzi 
nie miałem przyjemności spotkać! A 
może ja się mylę? Być może piszą to 
ludzie, którzy budowali Nowogard, 
grali przed laty „pierwsze skrzypce” 
w tym mieście i wszystko im wycho-
dziło, a teraz nie mogą patrzeć na 
partaczy? A może są to obywatele, 
którzy w nowych realiach nie umie-
ją się odnaleźć i psioczą ze zwykłej 
zazdrości? Tak czy inaczej nie będę z 
„gazetowym” rozmawiał na tematy 
nadające się do prasy. Pogadać mo-
żemy prywatnie, ale bez mojej zgody 
proszę tego nie publikować! Dodam 
tylko, że niektórzy powinni wreszcie 
zrozumieć, że rolą gazety jest infor-
mować, edukować i bawić.  Kto tego 
nie rozumie niech nie wnosi pretensji 
do redakcji – wiem, że taki Czytelnik 
pragnie by gazeta za niego załatwia-
ła sprawy, które mu się nie podobają. 
Pisze więc na forum, bo nie ma cywil-
nej odwagi napisać do redakcji podpi-
sując się imieniem i nazwiskiem. Na 
mój gust najlepiej w gazecie wychodzi 
wam zadanie pt. bawić. Oprócz hu-
moru Henia i krzyżówek publikujecie 
artykuły radnych. Niektóre stanowią 
rozrywkę nie lada..”.

Tak to dzięki masowej komunika-
cji straciłem jako redaktor obiektyw-
ne źródło oceny aktualnej sytuacji 
w mieście, a Czytelnicy możliwość 
zgryźliwej, ale humorystycznej lek-
tury…

Na szczęście mam żonę, która słu-
cha między słowami i czyta między 
linijkami…

Oglądamy program „Jak oni śpie-
wają” (satyrycy już dawno go prze-
mianowali – „jak oni się mają”). 
Mają się bardzo dobrze – niektórzy 
żądają za występ w jednym odcinku 
nawet 8 tysięcy złotych! I o dziwo 
dostają! (Jerzy Pilch pisze w swoim 
felietonie, że mamy urodzaj gwiazd, 
że więcej ich śpiewa aniżeli słucha!) 
Ostatni program (30 maja br.) po-
święcony był chorym dzieciom i 

inspirowany przez Fundację Polsat 
Dzieciom. „Gwiazdy” odwiedzały 
dzieci specjalnej troski w ich do-
mach, później oglądaliśmy te dzie-
ci na żywo w programie. I gwiazdy 
zgodnie z obietnicą śpiewały tylko 
dla nich. Nie wiem tylko dlaczego 
akurat po …angielsku? (Tajemnicą 
poliszynela jest, że promowały bez-
płatnie swoje nowe „dzieła” – ich 
tryskające humory świadczyły o 
zatroskaniu losem chorych dzieci!) 
Słuchacze mogli wspomagać Fun-
dację wysyłając SMS-y. I wysyłali 
ochoczo – nie wiem tylko dlaczego 
koszt SMS – a to aż 5 zł plus VAT! 
Czy fiskus nie mógł sobie odpuścić 
te 1,20 zł? Fundacja dzięki  szczod-
rości telewidzów zebrała 1 milion 
200 tysięcy złotych – fiskus zebrał 
więc aż 264 tysiące złotych! Czytel-
nicy zapewne zapytają co do tego ma 
moja żona?

Żona zwyczajnie pyta – skoro fi-
skus zebrał 264 tysiące złotych, Fun-
dacja w jeden wieczór milion dwie-
ście tysięcy złotych to dlaczego zroz-
paczeni rodzice proszą na łamach 
wszystkich gazet (w tym „DN”) o 
50 tysięcy na niezbędną operację dla 
swojego dziecka?

LMM

PS. Ze względu na cykl wydaw-
niczy „DN” żona zapytuje już po 
fakcie:  Dla kogo śpiewała w dniu 
4 czerwca w Gdańsku  australijska 
„gwiazdka” Kylie  Minogue skoro za 
występ zainkasowała… 12 milionów 
złotych? (inne źródła podają, że 14,5 
mln). Czyżby robotnicy, członkowie 
tamtej panny „S” i dzisiejsi stocz-
niowcy z dnia na dzień tracący pra-
cę żyli tak dostatnio, że już  im tylko 
tego występu do pełni szczęścia bra-
kowało?  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700Lecia 14,  72-200 Nowogard

ZAPRASZAMY PODOPIECZNYCH 
PO ODBIÓR ŻYWNOŚCI

Środę  10.06.2009  -  9:00 - 16:00    •   Piątek  12.O6.2009 – 9:00 -  16:00
Z aktualnym skierowaniem z OPS i dokumentem tożsamości

Pastor Cezary Komisarz

Zaproszenie na piknik
Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w No-

wogardzie zaprasza uprawnionych członków i ich rodziny na piknik w dniu 13 
czerwca. Początek imprezy nad jeziorem w rejonie plaży o godzinie 14.00

Wpisowe – 5 zł od osoby.
Zarząd Koła
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Rozmowa z Piotrem Słomskim, 
kandydatem Prawicy RP do Parla-
mentu Europejskiego 

Marcin Nieradka: Dlaczego kan-
dyduje Pan z tej a nie innej partii?

Piotr Słomski: To ugrupowanie 
najbardziej odpowiada moim prze-
konaniom i wartościom, w których 
wzrastałem. Prawica RP prezentuje 
poglądy, które absorbowałem i przy-
swajałem w domu i szkole. Chodzi 
o wartości chrześcijańskie, które dla 
mnie są bardzo ważne. Marek Jurek 
zaimponował mi tym, że będąc mar-
szałkiem sejmu zrezygnował z tak 
ważnej funkcji dla ratowania swoich 
przekonań. Późniejsza, zaprezentowa-
na przez niego wizja Polski i Europy 
bardzo mi odpowiada. 

W polityce można wiele zyskać, 
ale i wiele stracić. Nie boi się Pan 
ryzykować?

- Nie, bo wiem, że mam coś do 
zaproponowania. Wiem, że znajdą 
się tacy, którzy będą starali się to 
zmarginalizować, czy ośmieszyć. 
Mimo wszystko trzeba robić swoje. 
Przeciwieństwa, które nas spotkają, 
to ważna próba dla poglądów i po-
stawy. Wato wchodzić do polityki, by 
świadczyć o tym, że stać nas na lepszą 
jakość. Jeżeli przetrwamy wszystkie 
próby, zaświadczymy o swojej wartości 
i wartości ideałów. Przecież autorzy 
wielkich idei, święci także przeżywali 
duże rozterki, zawodząc się na tych, 
od których oczekiwali największej 
pomocy.

Marek – Pański ojciec grał kiedyś 

w „politycznej ekstraklasie”. To po-
maga, czy przeszkadza?

- Pomaga. Mimo, że dopiero wcho-
dzę do polityki, to dzięki ojcu mam 
o 20 lat doświadczenia więcej. Od 
małego wzrastałem w politycznym 
klimacie. Dzięki temu „polityczna 
kuchnia” nie jest mi obca. 

Będzie Pan chciał naśladować 
ojca?

- We wszystkim dobrym co robił na 
pewno tak. Ojciec był przede wszyst-
kim politykiem uczciwym i przyznają 
to nawet jego przeciwnicy. Nie mam 
powodu nie brać z niego przykładu. 

W obecnych czasach ciężko o 
ideowych polityków. Jeśli już są, to 
szybko wypadają z „wielkiej gry”.

- Polityka to roztropna troska o 
dobro wspólne. Ludzie często reagują 
śmiechem na tę definicję. Faktycznie, 
obecnie jest tak, że jeśli ktoś podąża 
za ideą, to najczęściej nie osiąga w 
polityce wielkich stanowisk. Uważam 
jednak, że ludzie są tym już bardzo 
zmęczeni i czekają na renesans polity-
ki. On od kogoś musi się zacząć. Więc, 
niech zacznie się od nas. 

Niektórzy twierdzą, że głos od-
dany na ugrupowania o małym 
wskaźniku sondażowego poparcia 
jest głosem zmarnowanym. Prze-
kona Pan ich, że się mylą.

- To zupełnie nieuzasadnione stwier-
dzenie. Wszystko zależy tylko od wy-
borów. Dlaczego „zawęża im się pole 
widzenia” i każe wybierać tylko na 
podstawie sondaży a nie przekonań? 
Dziś lansuje się „pewniaków”. Proszę 
wyborców by zamiast na „pewniaków” 

postawili wreszcie na ludzi pewnych. 
Nie pewnych w sondażach, ale pew-
nych politycznie. Głęboko ufam, że 
do PE uda nam się wprowadzić kilku 
kandydatów. Ci, którzy poprą Prawi-
cę RP to ludzie o skrystalizowanych 
poglądach. Są świadomi i chcieliby 
odnowy naszej sceny politycznej. Taką 
odnowę proponujemy my.

Twierdzi Pan, że PO i PiS mają 
„pewniaków”, a wy jesteście pew-
ni? 

- Twierdzę, że czas POPiS-u już 
minął. Obie partie nawołują teraz 
wszystkich do debat, by zrobić popis 
elokwencji. Przygotowują się ze swoi-
mi spindoktorami i zamiast dyskuto-
wać o sprawach ważnych nawzajem 
zadają bezsensowne ciosy. PiS-owi, 
który wcześniej sprawował władzę, 
społeczeństwo rachunek już wystawi-
ło. Z PO będzie podobnie. Ludzie są 
tak zmęczeni wzajemnymi bójkami, że 
dadzą szansę mniejszym partiom.

Napisał Pan: „Więcej Polski w 
Unii, miej Unii w Polsce”. Uważam, 
że to trochę sprzeczne.

- Chodzi o to, by Polska była bar-
dziej respektowana w UE. Jak mało 
jest nas w UE, to widać po spocie Unii 
wyprodukowanym na 20-lecie upadku 
bloku komunistycznego. W UE jest nas 
tyle, co w tym spocie, czyli 5 sekund. 
Natomiast nadingerencja UE w Polsce 
w wielu kwestiach wiąże nam ręce, np. 
pomoc dla stoczni. Mniej UE w Polsce, 
to także mniej proeuropejskiej propa-
gandy. Mniej budowania sztucznej 
tożsamości. 

A może ten spot dobrze obrazuje 
historię, tylko nam wydaje się, że 
jesteśmy pępkiem świata? 

- Nasz wkład w upadek komuni-
zmu jest niepodważalny. Uważam, 
że nie gramy roli pępka świata, który 
zniszczył komunizm i teraz domaga 
się hołdów. Po prostu racjonalnie 
upominamy się o to, co zostało przez 
Europę zapomniane. Chodzi m.in o 
wkład Wałęsy, Jana Pawła II. Dziś o 
tym się nie mówi. Europa chce nam 
narzucić taką narrację, że o tym na-
leży zapomnieć, a z Polaków należy 
zrobić współodpowiedzialnych za 
holokaust, przesiedlenia Niemców. 
Mam wrażenie, że próbuje nam się 
wmówić, że jesteśmy zapijaczonymi 
antysemitami, a to przecież z naszego 
kraju wypłynęła wolność krajów Eu-
ropy Wschodniej. 

Traktat Lizboński – tak, czy nie?
- Nie. Osłabia on naszą pozycję 

w strukturach UE. Chodzi przede 
wszystkim o wartość naszego głosu. 
Traktat jest czynnikiem stymulującym 
dla tendencji stworzenia superpań-
stwa europejskiego. Będzie w nim 
prezydent, minister spraw zagranicz-
nych i wspólna waluta. Prawica RP nie 
popiera tej koncepcji. Jest za Europą 
Ojczyzn, a nie za Ojczyzną Europą. 

Traktat umacnia także hegemonię 
państw starej Unii. Po jego przyjęciu 
najwięcej do powiedzenia będą mieli 
Francuzi, Niemcy, Anglicy i Włosi. 
W traktacie brakuje też określenia 
definicji dyskryminacji. Może więc 
dojść do takiego paradoksu, że ksiądz 
potępiający homoseksualizm, jako 
zło z katolickiego punktu widzenia, 
zostanie oskarżony o dyskryminację. 
Powinniśmy przed tym ostrzegać i nie 
akceptować tych idei bezkrytycznie.

Wasze sztandarowe hasło, to 
zwiększenie dopłat dla rolników. 
By to zrobić, trzeba renegocjować 
cały Traktat Akcesyjny, co jest raczej 
nierealne. 

- Zdajemy sobie sprawę, że problem 
jest trudny. Mimo wszystko, będziemy 
lobbować za takim rozwiązaniem. Na 
poziomie instytucjonalnym i prawnym 
będzie to dość skomplikowany proces. 
Nie ma jednak rzeczy niemożliwych i 
o to będziemy walczyć.

Czym chciałby Pan konkretnie 
zająć się w PE?

- Chciałbym działać na rzecz ochro-
ny praw człowieka. Mam na myśli 
działanie przeciw eutanazji i aborcji. 
Dziś chce się tym przesłankom etycz-
nym zaprzeczyć i ośmieszyć. Będę 
walczyć o to, co wynika z natury czło-
wieka. To praca na dziesięciolecia, ale 
trzeba ją kiedyś zacząć. Chcę działać 
na rzecz rodziny. Nie zapomnę także 
o Pomorzu Zachodnim. Chcę działać 
na rzecz poprawy infrastruktury w 
regionie. Chcę przypominać Europie 
o wkładzie Polski w budowanie  cy-
wilizacji europejskiej. 

Pańska wizja UE?
- Unia powinna opierać się przede 

wszystkim na współpracy gospodar-
czej. Nie powinna natomiast rozbu-
dowywać struktur, na które Polska 
jako państwo musi scedować ponad 
połowę kompetencji, które wynikają 
z jej suwerenności. Chodzi o układ 
wolnorynkowy, a nie instytucjonalne 
molochy.

Mija 20 lat od wyborów 4 czerwca 
1989 r. To powód do radości czy 
zadumy? 

- Powód do euforii był 20 lat temu. 
Teraz euforyczna radość byłaby nie 
na miejscu. To święto jest bardziej 
powodem do zadumy. Niestety wiele 
zmarnowaliśmy jako kraj, m.in. nie 
potrafiliśmy wykorzystać autorytetu 
Lecha Wałęsy. Bardziej zaczęliśmy 
zwracać uwagę na jego niedociągnię-
cia, wyciągać „brudy”. Czesi doskonale 
wykorzystali autorytet Vaclawa Hav-
la. A przecież pierwszy był Wałęsa, 
Havel był jego uczniem. Zmarnowa-
liśmy dorobek „Solidarności”. Wielkie 
wartości stało się kartą przetargową w 
kampaniach wyborczych, czy sporach 
politycznych.

Rozmawiał Marcin Nieradka 

Słomski: 

Wybierzcie pewnych, 
a nie „pewniaków”

 Marcin Nieradka rozmawia z Piotrem Słomskim (z prawej)
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Szkoła Podstawowa nr 1 
Gminny Konkurs 

Mitologiczny
W czwartek, 28 maja w Szkole 

Podstawowej nr 1 odbył się Gmin-
ny Konkurs Mitologiczny, w którym 
udział wzięło pięć, trzyosobowych 
drużyn piątoklasistów, reprezen-
tujących następujące szkoły: SP w 
Długołęce, SP w Wierzbięcinie oraz 
szkoły nowogardzkie: SP nr 1, SP nr 
2, SP nr 4. Przed rozpoczęciem zma-
gań konkursowych zgromadzeni 
obejrzeli spektakl koła teatralnego 
z SP 1 pt: „Bogowie Olimpu w na-
szych czasach”.

Konkurs składał się z dziewięciu 
różnych konkurencji, które dogłęb-
nie sprawdzały wiedzę uczestników 
na temat mitologii greckiej, m.in. 
uczniowie rozwiązywali krzyżówki, 
odgadywali imiona postaci mitolo-
gicznych po ich opisach, łączyli pary 
mitologiczne oraz grali w kalambu-
ry. Walka była bardzo wyrównana a 
uczestnicy świetnie się bawili poko-
nując, kolejne stawiane przed nimi 
zadania.

Po podliczeniu zgromadzonych 
punktów, komisja orzekła co nastę-

puje: pierwsze miejsce dla drużyny 
gospodarzy ze Szkoły Podstawowej 
nr1, drugie miejsce dla Szkoły Pod-
stawowej z Wierzbięcina, trzecie 
miejsce (po dogrywce z SP z Długo-
łęki) zajęli uczniowie z Szkoły Pod-
stawowej nr 2.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali piękne dyplomy i książ-
ki o tematyce mitologicznej, dzięki 
którym będą mogli zgłębiać wiedzę 
o mitologiach pochodzących z całe-
go świata. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów, zapraszamy 
do kolejnych konkursów organi-
zowanych przez nauczycieli naszej 
szkoły.

Dyrekcja SP nr 1 oraz organiza-
tor konkursu p. Marta Ziółkowska 
serdecznie dziękują Zachodniopo-
morskiemu Kuratorium Oświaty za 
objęcie Gminnego Konkursu Mi-
tologicznego swym patronatem i 
ufundowanie wspaniałych nagród.

Inf. SS

Wędkarze walczyli  
o Puchar Prezesa WZ PSL

Z okazji Święta Ludowego Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW zorgani-
zował zawody wedkarskie . Dla zwycięzcy puchar ufundował Prezes struktur 
wojewódzkich Polskiego Stronnictwa Ludowego Kazimierz Ziemba.

Przez trzy godziny walczyło 46 zawodników z Nowogardu i okolic.
Zwyciężył Jerzy Rakoczy z Maszewa.
Drugie miejsce dla Józefa Jóźwiaka, a trzecie dla Stanisława Mikołajczy-

ka.
Trzech pierwszych zawodników otrzymało upominki ufundowane przez 

Prezesa ZW PSL, a 5 kolejnych otrzymało sprzęt wędkarski ufundowany 
przez Zarząd Koła.

Kiełbaski z grilla poprawiały nienajlepsze nastroje i narzekania na ciśnienie 
atmosferyczne nie sprzyjające wędkarzom.

Tekst i foto Henryk Szczupak

Centrum Animacji Młodzieży 
– otwarcie

W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca zaplanowane jest oficjalne i uroczyste 
otwarcie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, ul. Jana Matejki 3c. Na tą 
uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, 
urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i oczywiście goleniow-
ska młodzież. Uroczyste otwarcie Centrum nastąpi o godz. 17.00, a następnie 
zaprezentowana zostanie dotychczasowa działalność Stowarzyszenia Centrum 
Animacji Młodzieży, zaprezentują się nieformalne grupy zajmujące się tańcem 
ulicy, breakdance, kabaretem, filmem, fotografią a także młodzieżowe zespoły 
rockowe. Serdecznie zapraszamy na otwarcie miejsca, o które goleniowska mło-
dzież upominała się od kilku lat!

Informacja o Centrum Animacji Młodzieży:
Centrum Animacji Młodzieży to miejsce, do którego każdy może przyjść, za-

dzwonić lub napisać maila, aby uzyskać pomoc, spędzić ciekawie swój wolny 
czas, nawiązać nowe znajomości lub zrealizować własne plany, projekty i marze-
nia. Jeśli szukasz nowych możliwości rozwoju, nauki, rozrywki, pracy to miejsce 
pomoże Ci odnaleźć się w morzu informacji, formularzy i instytucji.

Centrum Animacji Młodzieży powstało z potrzeby młodych ludzi i działa z 
myślą o nich. Dlatego nie jest prowadzone przez urzędników, instytucje rządowe 
lecz przez pozarządową organizację Stowarzyszenie „CENTRUM ANIMACJI 
MŁODZIEŻY”, które pomaga młodym ludziom w ich codziennych problemach. 
Organizujemy kursy, szkolenia, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Wspólnie z wa-
mi chcemy realizować projekty, wymiany młodzieżowe i akcje lokalne. Staramy 
się spełniać marzenia jakimi młodzi ludzie, chcą dzielić się z innymi. To już się 
nam udało, na przykład przy realizacji międzynarodowego turnieju gier kompu-
terowych Goleniów Game Theatre, prezentacji Wojska Polskiego, Targach Edu-
kacyjnych ASPIRACJE i wielu innych inicjatywach, o których możecie przeczy-
tać na tej stronie.

Nie bój się marzyć i realizować swoje projekty, przyjdź do nas, powiedz co 
chciałbyś zrobić, a my pomożemy Ci w realizacji twoich pomysłów!

Bartosz Izbiński, Prezes Stowarzyszenia
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W obiektywie jana korneluka  - dzień dziecka w Przedszkolu nr 4

W obiektywie jana korneluka  - dzień dziecka w klubie  „Hania”
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 Witamy wśród nas...

Syn Kamili 
Raczyńskiej 
ur. 3.06.09 z Jarchlina

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Syn Eweliny 
Rakowskiej 
ur. 1.06.09 z Czermicy

Córka Malwiny 
Skopińskiej
ur. 1.06.09 z Jarchlina

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie urodziło się 
1 dziecko 

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 
opublikowane ze względu 
na brak zgody rodziców

Dzień Dziecka 

w klubie „Hania”

Przedszkole nr 4

Radosny 
Dzień Dziecka

Jak co roku w ogrodzie naszego 
przedszkola dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych bawiły się prze-
wspaniale.

Dużą atrakcję stanowiły zabawy 
przygotowane i prowadzone przez 
grupę artystyczną „ANTARES” ze 
Stargardu Szczecińskiego. Dzieci 
mogły zmierzyć się ze swoimi siłami 
pokonując przeszkody dmuchanego 
zamku i skacząc na batucie.

W dalszej części dnia na dzieci 
czekały grillowe przysmaki, słod-
kie ciasta, owoce, napoje i ulubiona 
wata cukrowa.

Nie ma nic piękniejszego jak wi-
dok śmiejących się,  szczęśliwych 
dzieci. Za ich uśmiech i beztroską 
zabawę wszystkim sponsorom i ro-
dzicom dziękuje dyrektor i personel 
przedszkola.

Inf. MW. 

W słoneczną niedzielę, 31 maja w 
Klubie Abstynenta „Hania” odbyły 
się uroczyste obchody Dnia Dzie-
cka. Dzieci i wnuki klubowiczów 
oraz zaproszonych gości bawiły się 
wspólnie na świeżym powietrzu. 
Największą atrakcją był dmuchany 
zamek i zjeżdżalnia. Wolontariusze 
wraz z klubowiczami zorganizowali 
dla dzieci zawody sportowe, różnego 
rodzaju konkursy a także strzelanie z 
broni i przeciąganie liny. A wszystko 
to odbywało się przy głośnej i weso-
łej muzyce.

W przerwach między konkursa-
mi dzieci miały okazję skosztować 
zimnych lodów, słodyczy i napojów. 
Podczas wspólnej zabawy rozdano 
każdemu dziecku paczki okolicz-
nościowe wraz z dyplomami.

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania: bankowi EU-
ROBANK za ufundowanie paczek 
i balonów; fimie „Bud-Mat” Leszka 
Cedry oraz wolontariuszkom za 
umilenie dzieciom zabawy.

red.

Jarchlino 

Uczczenie 
Dnia Dziecka

 Informujemy, iż dnia 7 czerwca 
br. tj. w niedzielę odbędzie się w 
miejscowości Jarchlino uroczyste 
uczczenie Dnia Dziecka pod hasłem 
„BO UŚMIECH DZIECKA JEST 
NAJWAŻNIEJSZY”

Przewidziane atrakcje: zamki dmu-
chane, zjeżdżalnia, karuzela, bujaki, 
balony, straż pożarna, pokaz szkole-
niowy policjantów z psami prewen-
cyjnymi z udziałem pozoranta, po-
gawędka z dziećmi i młodzieżą 
specjalisty od spraw nieletnich na 

temat bezpieczeństwa. Czekać będą 
kiełbaski, kaszanki z grilla, pajda 
chleba, ciasto, napoje, kawa, herbata, 
popcorn, wata cukrowa i wiele wiele 
więcej.

Oprawa muzyczna zespół AVAN-
TI - na terenie festynu obowiązuje 
zakaz spożywania alkoholu

Startujemy od godz. 11.00 bez 
względu na pogodę

Zapraszamy 
Sołtys i Rada Sołecka Jarchlino

Zaproszenie 
do Wyszomierza

Wszystkich pragnących rozrywki i zabawy zapraszamy na Festyn Rekre-
acyjno – Sportowy do Wyszomierza. Startujemy w niedzielę, 7 czerwca o 
godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszam.
Andrzej Kania - WKS

… i do Wojcieszyna
W niedzielę, 7 czerwca w miejscowości Wojcieszyn odbędzie się Spartakiada 

Zespołów LZS.
W programie piłka nożna, piłka siatkowa oraz mnóstwo gier i zabaw dla 

dzieci i dorosłych.
Serdecznie zapraszamy.

LZS Wojcieszyn

Emeryci i Renciści
Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie 

zapomnijcie opłacić składki na ZKP – czerwiec to ostateczny termin!
Zapraszamy jeszcze stojących na uboczu Emerytów i Rencistów do nasze-

go grona, na nasze wspólne spotkania. Z nami nigdy nie będziecie samotni. 
Spotykamy się w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 9 do 12. Nasza 
świetlica mieści się przy ul. 700-lecia 14 (w podwórku za siedzibą ZBK).

Alina Ochman

W kinie „Orzeł” 

HANNAH  MONTANA
 
Komedia muzyczna, USA 2009, 102 min 
12 zł, 12 lat
05.06.2009 godz. 17.00, 06.06.2009 godz. 17.00, 07.06.2009 godz. 17.00
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Dzień Dziecka z Policją
Podziękowania
We wtorkowym wydaniu „DN” zamieściliśmy obszerną relację z przebiegu 

Dnia Dziecka  jaki był obchodzony na stadionie miejskim. Głównymi organi-
zatorami byli Policjanci z Nowogardzkiego Komisariatu przy wielkim wsparciu 
Urzędu Miejskiego i Stowarzyszenia „Zacząć od nowa”. Organizatorzy dziękują 
głównemu sponsorowi imprezy pani Krystynie Sachryń  FHU „Lodos”.

red

Caritas dał 

dzieciom radość
Kilkadziesiąt roześmianych 

dzieci, a razem z nimi rodzice w 
minioną sobotę świętowali Dzień 
Dziecka na nowogardzkiej „Har-
cówce”.

Imprezę zorganizował Parafialny 
zespół Caritas działający przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP. Na festy-
nie panowała znakomita atmosfera. 
Dzieciaki zajadały się kiełbaskami. 
Nie brakowało także słodyczy i na-
pojów. Członkowie Caritasu potrafi-
li doskonale wypełnić dzieciom czas. 
W roli animatorów świetnie spraw-
dzili się Ewa Bednarek i Jarosław 
Bzowy. Były konkursy sprawnościo-
we, wyścigi, czy jedzenie jabłka na 
sznurku. Chłopcy jak zawsze grali 
w piłkę, a dziewczynki rwały się do 
mikrofonu, by pochwalić się swoimi 
umiejętnościami wokalnymi. Naj-
większą atrakcją było chyba zdjęcie 
na kucyku, którego wraz z owcami 
przywiózł Jerzy Furmańczyk. Owce 
do fotografowania chętne raczej nie 
były, bo jedna nawet uciekła z zagro-
dy. Nie mogli jej złapać dorośli, ale 
świetnie spisały się dzieci. Później 
nadały jej imię - Chmurka. Rodzice 
byli bardzo zadowoleni z takiej im-
prezy. Szkoda tylko, że „Harcówka” 
jest tak daleko, bo małych pociech 
mogłoby przyjść wtedy jeszcze wię-
cej. 

Dzieci oraz organizatorów swoją 
obecnością zaszczycił ks. dyrektor 
diecezjalnego Caritas Maciej Szmuc. 
– W diecezji organizujemy kilka ta-
kich imprez. W Nowogardzie mamy 
pierwszą i jestem z tego powodu bar-
dzo zadowolony. Caritas w tym mie-
ście działa już długo, ale ostatnio do-

brała się bardzo zgrana grupa ludzi, 
która nadała mu dynamiki – stwier-
dził ks. dyr. Szmuc.

Jak się okazuje ludzie z Caritasu 
poznali się na pielgrzymce do Czech. 
Do działania zachęcił ich ksiądz pro-
boszcz Grzegorz Zakilka, który tak-
że obecny był na „Harcówce”.

- To wszystko jego zasługa. Na 
początku nie wiedziałam, czy do-
brze sprawdzę się w takiej roli. Teraz 
wiem, że jest fajnie, sympatycznie i 
najważniejsze, że wesoło – mówi He-
lena Młynek, która świetnie spraw-
dza się w roli menadżera pozyskując 
sponsorów. 

 man

Caritas – 
nowa jakość

Helena Młynek, Grażyna Rynkie-
wicz, Danuta Łyjak, Ewa Bednarek, 
Stanisław Pietrzykowski, Jarek Bzo-
wy, Krystyna i Mirosław Berezowscy 
oraz Rafał Paśko. To nazwiska osób 
tworzących świetnie działającą eki-
pę. Tak prężnie działającego Carita-
su w Nowogardzie jeszcze nie było. 
Młodzi ludzie dodali mu „kopa”. 
Kiedyś też istniał, ale ograniczał się 
tylko do zbiórek. Teraz wychodzi 
do ludzi i staje się przykładem dla 
innych stowarzyszeń. Miejmy na-
dzieję, że członkowie nie spoczną 
na laurach i o działaniach katolickiej 
organizacji usłyszymy jeszcze wiele 
dobrego. 

Marcin Nieradka

Podziękowania
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w No-

wogardzie dziękuje sponsorom, którzy wsparli nas finansowo i rzeczowo 
przy organizowaniu Dnia Dziecka 30 maja 2009 r. w kempingu „U He-
nia”: burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba, Henryk Grygowski, Jerzy 
Furmańczyk, hurtownia Adama Fedeńczaka, Teresa Ziółkowska, sklep 
Kazimierza Jankowskiego, sklep Romana Kwiatkowskiego, sklep kom-
puterowy Jankowski i Miziorko, hurtownia PIER państwa Rzeteckich, 
sklep sportowy Magda Kubicka, piekarnia państwa Pędziszczak, piekar-
nia Saturn, piekarnia pani Malinowskiej, piekarnia Asprod, hurtownia 
Elas, hurtownia Leszka Cedro, hurtownia Mieczysława Cedro, Demgrad 
państwa Dembińskich, firma Lodos, Elżbieta Szpilkowska, Antoni Bie-
lida, Iza Łyjak, apteka Jantar, Urszula Berezowska, kwiaciarnia Marysia, 
hurtownia owoców pana Kinasza, oraz wszystkim ludziom dobrej woli. 
BÓG ZAPŁAĆ!
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Defilada 
w obronie praw człowieka

Dnia 29 maja 2009 roku Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szere-
gów w Nowogardzie, za zgodą władz miasta,  zorganizowało  DEFILADĘ 
W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA, której głównym celem było  propago-
wanie wśród mieszkańców naszego miasta idei przestrzegania praw czło-
wieka, przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz przedstawienie stanowiska 
młodzieży w sprawie stosowania przemocy wobec innych. 

Przez cały tydzień uczniowie przygotowywali transparenty z odpowiedni-
mi hasłami, a poszczególne klasy w sposób różnorodny i oryginalny starały 
się zaprezentować swój głos w tej sprawie. 

W dzień przemarszu, podczas zajęć lekcyjnych, po raz kolejny nauczyciele 
wraz z uczniami poruszali tematykę związaną z różnymi formami przemocy 
i agresji stosowanej nie tylko przez młodzież ale również w domu rodzin-
nym przez dorosłych właśnie. 

Przemarsz rozpoczął się o godz.11.00. Uczniowie przeszli ulicą Wojska 
Polskiego w kierunku Stadionu Miejskiego, gdzie z inicjatywy Komisariatu 
Policji w Nowogardzie organizowano obchody Dnia Dziecka. Tam nastąpiło 
rozwiązanie konkursu o fotel komendanta policji – „Kontrasty w Nowogar-
dzie”,    w którym uczeń naszej szkoły Maciek Głąbecki otrzymał wyróżnie-
nie.

Wraz z uczniami i nauczycielami naszego gimnazjum w przemarszu 
uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjal-
nych oraz specjalista ds. nieletnich p. Sebastian Źróbek. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa  przemarsz odbył się pod eskortą policyjnych motocykli.

Ten dzień należał do nas, kto nie był – niech żałuje!

Dzień Matki 

w Strzelewie

Listy Czytelników

Weź na kolana kota...
Jestem mieszkanką bloku tuż koło sklepu Biedronka przy placu Wolności.

Jestem zasmucona, bo  nasze społeczeństwo dzieli się na ludzi wrażliwych na 
niedolę zwierząt i ludzi którym zwierzęta przeszkadzają, a nawet wzbudzają 
nienawiść.

Pamietam niezbyt odległe czasy kiedy bałam się wychodzić do śmietnika, bo 
grasowały tam szczury i myszy, w biały dzień chowające się pod samochodami 
i w piwnicach. Nagle w naszym rejonie zadomowiły się koty i po myszach i 
szczurach wszelki słuch zaginął. Ale są koty więc niektórym przeszkadzają, 
a przecież powinni docenić ich rolę. Pewnego dnia kotka urodziła kocięta 
pod gołym niebem, w małym zagłębieniu na środku trawnika. Czy można 
było patrzeć jak kocięta mokną na deszczu? Trzeba nie mieć serca. Razem 
z sąsiadką zbudowaliśmy namiastkę namiotu z folii, aby maleństwa chociaż 
od deszczu uchronić. Jednak nie wyglądało to dobrze i zaczęliśmy myśleć o 
domku. Zgłosił się chętny pan i inni , którzy zasponsorowali materiały i na 
placu stanął ładny domek.Teraz kotka ze swym potomstwem jest atrakcją dla 
dzieci, bo te nie mają nawet placu zabaw. Wielu ludzi dokarmia koty. Dokarmia 
i dba o porządek – miski są pełne świeżego pokarmu i zawsze czyste.Podobnie 
tacki i kubki na wodę i mleko. Niestety nie spotykamy się z pochwałami(na 
które nie oczekujemy) – wręcz przeciwnie – niektórzy nas szkalują , a pewien 
sąsiad z drugiej klatki nazwał mnie nawet tak brzydko na k....A to tylko dlatego, 
że zwróciłam mu uwagę by tacek nie wyrzucał skoro ich tam nie położył. Ale 
temu panu to przeszkadzają nawet wrony na drzewie, bo zbyt głośno kraczą...
Zdaję sobie ssprawę, że jest to poważny problem i bez pomocy władz nie damy 
sobie rady. Trzeba byłoby znaleźć jakiś sposób chociażby na sterylizację . W 
wielu miastach jest to przecież praktykowane.

Apeluję także do społeczenstwa – okażcie trochę serca dla bezdomnych 
zwierząt. To są naprawdę istoty, które czują ból, głód, zimno i strach. Ale 
potrafią być także wdzięczne za pomoc i opiekę.

Z poważaniem Danuta Warcholak.

Dnia 28 maja 2009 r. uczniowie 
oraz nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej w Strzelewie postanowili 
uczcić Dzień Matki. 

Kilka dni wcześniej wszystkie 
dzieci zaprosiły swoje mamy na uro-
czystą akademię. 

Frekwencja dopisała. O godzinie 
16.00 zaczął się zapełniać szkolny 
hol. Gości przywitała dyrektor szko-
ły Agnieszka Forgiel. Na początku 
mamy obejrzały prezentacją multi-
medialną, na której przedstawione 

były wszystkie szkolne i pozaszkol-
ne konkursy, uroczystości, imprezy, 
wycieczki oraz osiągnięcia naszych 
uczniów. Następnie uczniowie z 
klas 0-VI, przygotowani przez wy-
chowawców, zaprezentowali swoje 
umiejętności aktorskie, recytatorskie 
i wokalne. Oczywiście cały repertu-
ar dotyczył kochanych rodziców. Po 
występie dzieci mamy zostały zapro-
szone na słodki poczęstunek. 

mk
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· Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

· Sprzedam mieszkanie � pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. cena do 
negocjacji. Tel. 091 �9 �5 08�.

· Sprzedam działki budowlane 11,5 
arowe, media w działkach, Kościusz-
ki. 602 267 382.

· Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

· Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 ��6 ��1.

· Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w po-
bliżu ulicy Racibora. Wiadomość tel. 
091 39 22 329 lub 697 516 145.

· Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 220 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

· Zamienię mieszkanie własnościowe 
67 m kw na mniejsze (ok. 40 m kw). 
Tel. 091 39 27 160.

· Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
67 m kw, Nowogard, ul. Zamkowa. 
Tel. 602 347 241.

· Nowogard – okolice ul. Poniatow-
skiego, działki rolne 2,55 ha i 7 ha 
możliwość zabudowy lub podziału, 
cena 8 zł/ m kw. 889 13 38 82.

· Węgorza – mieszkanie na wsi 2 po-
kojowe bezczynszowe, 40 m kw, II 
piętro, 75 tys. Tel. 725 899 426.

· Sprzedam dom na wsi 9 km od No-
wogardu z dwoma budynkami go-
spodarczymi z działką 7000 m kw. 
501 307 666.

· Działkę pod budowę lub działalność 
przy szosie do Nowogardu 2300 m 
kw za ok. 47 tys. 783 53 46 77.

· Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

· Szukam do wynajęcia mieszkanie w 
rozsądnej cenie. Tel. 601 441 763.

· Pomieszczenia biurowo – handlowe 
do wynajęcia ul. Boh. Warszawy 103. 
Tel. 602 733 893.

· Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

· Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 880 34 17 
34.

· Pokój do wynajęcia dla samotnego 
mężczyzny, niepalącego. Tel. 609 24 
58 16.

· kupię garaż. Tel. 509 5�� 1��.

· Do wynajęcia mieszkanie 60 m kw, I 
piętro. Tel. 665 00 12 51.

· Do wynajęcia pomieszczenie 60 m 
kw na działalność gospodarczą. Tel. 
506 864 897.

· Sprzedam mieszkanie w Goleniowie. 
Tel. 510 105 358.

· Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw 
na działalność handlową, biuro, ga-
binet lekarski przy ul. 700 Lecia 20B 
(pasaż przy Biedronce). Kontakt 091 
39 20 676.

· mieszkanie � pokojowe po re-
moncie zamienię na mniejsze lub 
sprzedam. Tel. 601 441 �6�.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, w 
centrum, słoneczne. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 608 579 447.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na os. Bema. Tel. 888 354 289.

· 3 pokojowe mieszkanie 62 m kw, 
centrum miasta w bloku z balkonem, 
na parterze, ogrzewanie gazowe za-
mienię na 2 pokojowe i kawalerkę. 
694 897 646.

· Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

· Zamienię mieszkanie 28 m kw na 
większe z dopłatą. Tel. 662 055 465.

· Sprzedam kawalerkę na Bema 
po kapitalnym remoncie, I piętro, 
umeblowana, kuchnia robiona na 
zamówienie z drewna, w przed-
pokoju duża szafa pod zabudowę, 
okna plastik, nie wymaga wkła-
du finansowego, cena 80 tys. Tel. 
�88 986 1�9 lub �88 55� 04�.

· Sprzedam garaż blaszany. 091 39 26  
460.

· Do wynajęcia lokal w centrum Nowo-
gardu, 1000 zł netto. 601 47 29 47.

· Sprzedam mieszkanie własnościowe 
III piętro, 54 m kw, 2 pokojowe. Tel. 
668 927 296.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 602 462 497.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
o pow. 42 m kw w centrum No-
wogardu, cena do negocjacji. Tel. 
609 093 100.

· Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw. Tel. 0501 77 50 25.

· Sprzedam � pokojowe mieszka-
nie w osinie 68 m kw, parter. Tel. 
601 808 696.

· Sprzedam mieszkanie � pokojo-
we, w centrum, wysoki standard. 
Tel. 60� 6�0 016.

moTorYZacja

· Sprzedam samochód ciężarowy 
STAR – 200, dwa małe samochody 
ciężarowe MULTIKAR, wszystkie sa-
mowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na cho-
dzie. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
lub 697 516 145.

· Sprzedam alufelgi – komplet, ory-
ginalne, 5 ramienne z oponami 
Dunlop o szer. 205x55, sport do VW, 
Audi. Tel. 609 307 327.

· Sprzedam oponę Continental 
sport 215x60, bieżnik 4,5 mm. Tel. 
609 307 327.

· Sprzedam Renault Safran r. 93, poj. 
3,0, stan bardzo dobry, klima, el. 
szyby, el. lusterka, cena 3700 zł. Tel. 
885 693 138.

· Sprzedam silnik leyland SW 400 
turbo. Tel. 60� �85 4�8.

· Sprzedam samochód Ford Escort, 
rok 1987, benzyna + gaz, ubezpie-
czony, cena 800 zł. Tel. 665 209 470.

· Daewoo Tico, 1998 r. SX, stan bardzo 
dobry, cena 3200 do uzgodnienia. 
Tel. 889 459 305.

· Daewoo Tico, rok 2000, na części 
sprzedam. Tel. 664 698 244.

· Sprzedam VW Golf, poj. 1,3, 1986 r. 
Przegląd i oc ważne. Cena 1500 zł. 
Tel. 507 599 364.

· Ford Mondeo TDCI 2,0 Typ: Ha-
tchback. Cena (brutto): 23 500 PLN 
/ 5 270 EUR (do negocjacji). Rok 
produkcji: 2002, przebieg 169 000 
km. Skrzynia biegów: manualna, 
moc: 130 KM (96 kW), poj. 1998 cm3, 
diesel, jasny niebieski, Liczba drzwi: 
4/5, klimatronic, ABS, el. szyby przy-
ciemniane, podgrzewane, 4 kurtyny, 
el. lusterka, el. centralny zamek w 
kluczyku z domykaniem szyb, auto-
matyczna regulacja lusterka cofania, 
centralny zamek, 6 poduszek po-
wietrznych, tempo mat, radio / CD, 
wspomaganie kierownicy, immobili-
ser, welurowa tapicerka, el. ustawia-
ne i podgrzewane 2 przednie fotele, 
ekonomiczny, nie wymaga nakładu 
finansowego, po wymianie olejów 
i filtrów, bezwypadkowy, bardzo 
zadbany, właściciel niepalący. Prze-
gląd, ubezpieczenie: 09/2009. Tel 
601 447 681 Stargard Szczec.

· Sprzedam opony 4 sztuki 
215x55xR16; mało używane. Tel. 
605 522 340.

· Sprzedam opony 4 sztuki, zimowe, 
mało używane. Tel. 605 522 340.

· Sprzedam ETZ 250 na części rok 
prod. 1978. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 781 893 627.

· rolNIcTWo

· Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

· Sprzedam klatki do hodowli króli-
ków. Tel. 603 285 438.

· Sprzedam kucyka. 607 73 98 66.

· Sprzedam kombajn zbożowy MDW 
E-514 Fortchritt, rok prod. 1989, 

sprawny technicznie, oświetlenie, 
wózek do hederu, kosa i pas jezdny, 
nowe w zapasie, rozdrabniacz słomy, 
plus drobne części zamienne. Cena 
35 tys. zł. Tel. 693 619 635. Zachod-
niopomorskie.

· Sprzedam króliki. Tel. 603 353 789 
po 15.00.

· Sprzedam siano (małe baloty). Tel. 
091 39 103 15.

· Sprzedam zboże owies. Tel. 
511 932 684.

· Sprzedam kosiarkę – traktorek „Spi-
der” 92RDT, na gwarancji, po atrak-
cyjnej cenie. Tel. 0660 143 115, 091 
39 217 19.

USŁUGI

· józef durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 �9 �5 969, 0695 
518 581.

· dYWaNoPraNIe. 0604 ��� 14�.

· Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
49� 880.

· Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
��� 14�.

· Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 ��� 14�.

· czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 ��� 14�.

· czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona �. 
091 �9 �0� 14.

· Zespół muzyczny acord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 50� 60� 0�9

· KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

· remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

· BrUk – lIN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.pl.

· Transport – BUS MAX. 604 963 120.

· kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika i 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. Tel. 
609 605 6�1, 605 168 658.

· Usługi hydrauliczne. Tel. 091 �9 
�9 109, 600 �8� �14.

· HarrY – med masaż i rehabilita-
cja u pacjenta w domu. Tel. 607 621 
257.
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KUPUJEMY – SPRZEDAJEMY
domy na wsi – grunty – mieszkania

Pomagamy w sprawach:
• spadkowe • sądowe • zadłużenia komornicze •

Zadzwoń: 0502 103 432 www.ardom.pl

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 165

· rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

· elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

· Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575.

· Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

· Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

· Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

· ZakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

· remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �15 8�9.

· Schody drewniane. Tel. 604 133 333.

· „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

· Szpachlowanie, malowanie, panele, 
regipsy. 506 603 565, 511 231 102.

· Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

· Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

· Pogotowie komputerowe. Tel. 
695 041 ��8.

· Wizaż, manicure, tipsy. Tel. 
�91 ��0 6�8.

· Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

· Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 49� �90.

Praca

· Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

· Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

· Przyjmę pracownika budowlanego. 
Tel. 663 160 884, 607 083 845.

· Firma kosmetyczna oriflame 
zatrudni konsultantów. Tel. 
69� 8�6 �6�.

· Hotel Oskar zatrudni barmankę 
– kelnerkę, ze znajomością obsługi 
komputera i kasy fiskalnej. Mile wi-
dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

· Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty. 

· Zatrudnię kierowcę C+E, wymagane 
doświadczenie. Tel. 607 585 561.

· Potrzebny traktorzysta do pomocy 
w gospodarstwie rolnym. Tel. 502 85 
35 73.

· Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Jazda 
po kraju. Tel. 606 112 483.

· Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 
20.00. 

INNe

· Sprzedam Playstation II, 2 pady, 
8 gier, mata do tańczenia. Cena 
390 zł. Tel. 728 466 914.

· PodGrZeWacZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 1�0, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są � łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 ���.

· PIece gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewa-
nie, cena 900 zł oraz ogrzewanie 
i ciepła woda (dwufunkcyjne), 
cena 1�00 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
691 686 ���.

· elekTrYcZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd �80V, 
małe gabaryty, moc 18-�1 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 150 zł. Tel. 0�90 
540 5�0.

· jUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 480 zł na 
gwarancji. Tel. 0691 686 ���.

· Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem gazo-
wym lub węglowym firmy Vaillant 
z Niemiec, typ VIH 1�0 lub 150 li-
trowy np. domek, � łazienki, cena 
850 zł. Tel. 0691 686 ���.

· Owczarek niemiecki, czarno-pod-
palany, z rodowodem, 1 rok, bardzo 
czujny, sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

· Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

· Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

· Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

· Sprzedam pianino – tanio. 0506 
486 202.

· Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.
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Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Koło PZW „Tęczak” organizuje 

zawody wędkarskie dla dzieci 
do lat 14 z okazji Dnia Dziecka 

– w dniu 7 czerwca 2009 r. 
na jeziorze nowogardzkim. 

Zapisy w dniu zawodów 
od godz. 7.30 do 8.30 przy pizzerii Neptun. 

Organizatorzy 
Zarząd Koła PZW „Tęczak”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 
w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalne-
go położonego w Dobrej, ul. Traugutta 3a. Lokal o powierzchni użytko-
wej 66,90 m2, II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka z w.c. i korytarz. Z 
lokalem wiąże się udział we współwłasności części wspólnej wynoszący 
0,0439.

Cena wywoławcza:  76.608,- zł  Wadium:  8.000,- zł
Ofertę wg wzoru dostępnego w Spółdzielni należy  złożyć w sekreta-

riacie najpóźniej do 15.06.2009 r. do godz.12.00 wraz z dowodem wpłaty 
wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2009 r. o godz.12.15
Wygrywający przetarg zobowiązany jest uzupełnić wylicytowaną cenę 

na konto Spółdzielni w terminie 21 dni od dnia przetargu. W przypadku 
odstąpienia od zawarcia umowy lub nie uzupełnienia wpłaty w wymaga-
nym terminie wadium ulega przepadkowi. 

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego. Pozostałe informacje moż-
na uzyskać w biurze Spółdzielni (dział członkowski)  lub telefonicznie  
091-3910010.

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Kto zostawił 
ten portfel 

w Foto Venus, 
niech się zgłosi 
po jego odbiór

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Pomorzanin gości 
Koronę Stuchowo

Wszystkich sympatyków piłki nożnej zapraszany na stadion w sobotę 6 
czerwca. O godzinie 16.30 rozpocznie się mecz Pomorzanina z Koroną Słu-
chowo. Korona – rewelacja rundy jesiennej na wiosnę nie może się odnaleźć 
– wygrała zaledwie 2 mecze, 5 razy przegrała i 4 razy zremisowała.

Zespół Pomorzanina wygrał 9 razy, raz zremisował i raz przegrał w Starej 
Dąbrowie. Jaki wynik będzie w sobotę?

Karolina Kubicka

Nowogardzianie 
u progu kariery

rabiać na życie grając w piłkę. Jako 
drużyna 

chcemy awansować do pierwszej 
ligi w ciągu dwóch lat - zdajemy sobie 
sprawę, że będzie to ciężkie zadanie. 
W obecnej drużynie chcę zdobyć jak 
najwięcej doświadczenia, a potem 
zobaczymy… 

Wspomnienia....
Najbardziej pamiętam wyjazdy 

na turnieje z drużyną, a szczególnie 
ostatni półfinał Mistrzostw Polski 
Juniorów, gdzie do ścisłej czołówki 
zabrakło nam jednej bramki. 

Długo będę pamiętał wyjazdowy 
mecz Gwardii Koszalin z SMS-em 
Gdańsk, gdzie zdobyłem zwycięską 
bramkę na 2 sekundy przed końcem 
meczu. 

Karolina Kubicka

Imię i nazwisko: Marek Jakuto-
wicz

Data urodzin: 18.06.1989
Dyscyplina: piłka ręczna
Nr w drużynie: 15 
Obecny klub: KSPR Gwardia Ko-

szalin

Na początku w piłkę ręczną grałem 
tylko w szkolnych rozgrywkach (w 
podstawówce i gimnazjum). Po Me-

moriale im. Wojtka Chomińskiego 
podszedł do mnie trener Ciesielski z 
Koszalina i zapytał czy nie chciałbym 
grać w Koszalinie. W czasie wakacji 
miałem jeszcze spotkanie z prezesem 
klubu żeby dogadać jak to będzie 
wszystko wyglądać. 

I od I klasy liceum zacząłem grać 
w Gwardii i tak gram do teraz. Mam 
zamiar uprawiać sport jak najdłużej. 
Gdyby się udało to chciałbym za-
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Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

USŁUGI 
TraNSPorToWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

KOMINKI – SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1
LETNIA PROMOCJA!    OFERUJEMY:
− wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym firm polskich oraz wszystkich europejskich
− piecyki i piece ogrzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
− wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane indywidualnie
− system kominowy „MARYWIL”
− wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej dobrane do kształtu przewodu wraz z montażem
− materiały montażowe do kominków i zabudów
− przeglądy i remonty kominków, wymiana szyb i uszczelek
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm „JOTUL”, „LECHMA”, „MCZ”, „PAMA”
Oferta specjalna przy zakupie pieców – transport oraz podłączenie do przewodu 
kominkowego na terenie województwa bezpłatnie.

Kontakt: e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl, www.kominki.nowo.pl
tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep z kominkami – otwarty pn – pt 9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

SP Szpital Rejonowy 
w Nowogardzie 

ogłasza przetarg 
w dniu 10 czerwca 2009 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Dyrekcji Szpita-
la, pokój nr 1 
na sprzedaż samochodu Polonez 
Cargo – karetka sanitarna, 
nr rej. ZGL 01224, rok. prod. 1997. 
Cena minimalna 300 zł. Inf. do-
datkowych można uzyskać pod 
tel. 091 39 21 356 wew. 167. Drugi 
przetarg dnia 15 czerwca 2009 r. 
o godz. 11.00 w Dyrekcji Szpitala, 
pok. nr 1.
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
•	 wysoka JAKOŚĆ betonu
•	 KONKURENCYJNA cena
•	 indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
•	 profesjonalne DORADZTWO
•	 nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
•	 TRANSPORT na miejsce wbudowania
•	 dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308 

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

ul. Boh. Warszawy 64a 
Nowogard 

kom. 60� 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy

DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

18.05.br. godz. 16.00

POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
wysoka JAKOŚĆ betonu
KONKURENCYJNA cena
indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
profesjonalne DORADZTWO
nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
TRANSPORT na miejsce wbudowania
dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

ul. Boh. Warszawy 64A 
Nowogard 

kom. 607 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy

Informujemy, że 

18 czerwca �009 r.
czwartek w godz. 11.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  20

STaWIaj Na eUroPĘ
Kura na grzędzie
Zaczyna gdakać,
Myśli, że patrzy na Europę
Z lotu ptaka.

FIloN I laUra
Już księżyc wzeszedł, psy się uśpili
Z Laurą spotyka się Filon.
Filon jest Laury jeleniem, czyli
Podporą zasobną w bilon.
„Ubaw u Zenka, kapujesz lala
Dochodzi właśnie do sedna.
Ferajna tańczy oraz wtranżala,
Pech, że kanapa jest jedna.
Mokrego nabyć zdało się by coś,
I zaparkować do rana.
Kanapa , jak ją rozłożyć -  cycuś!
Mowa?” ... Zaakceptowana.
Rzeczony Filon po którejś wódzi,
Miał w życiorysie interwał.
Zalany w bambus kiedy się zbudził
Już mu ktoś Laurę poderwał.
Młodzieży polska! Od lat już iluś,
Kraj patrzy w przyszłość twą mrocznie - 
Gdy będziesz drzemać tak jak ów Filuś
Kto inny na laurach spocznie.

mISja PokojoWa
Minister co misji pociąg czuł
Pod górę z kontygentem bieży...
Po chwili zaczął schodzić w dół - 
Ale już bez żołnierzy.

UcZTa SZakala
Szakal, stanąwszy na pobojowisku,
Czuje wnet ślinę wzbierająca w pysku,
I okiem znawcy na pole spoziera:
„Ileż tu trupów... Hej, żyć nie umierać!”
o PTakacH
Zły ptak swe gniazdo kala , aliści,
Gorszy ten, który gniazda nie czyści.

ProTeST
„Zboże – to nie wszystko!”
Rozrabia ściernisko.

kWIaTY W WaZoNIe
O rwanie kwiatów spór bywa - 
I po co?
Daru z tła wyrwanego
Żałować nie trzeba:
Dla bukietu w wazonie
Ta chwila uroku,
Więcej jest warta,
Niż starość uwiędła

Rozwiązania krzyżówki nr  19 – PEŁNIA 
CZERWCOWA BURZA GOTOWA – nadesłali:

Irena Forgiel, Stanisława Pokorska, Władysław 
Kubisz, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Halina 
Szwal, Szczepan Falaciński, Jagoda Socha, Jerzy 
Zawadzki (Orzechowo), Józef Dobrowolski (Dą-
browa), Teresa Januszonek, Bogumiła Urtnowska 
(Kulice), Andżelika  Nizio (Osowo), Andrzej 
Leszczyński, Iwona Kochelska (Błotno), Krystyna 

Tretiak (Maszkowo), Bogumiła Czupryńska, Gra-
żyna Furmańczyk (Sikorki), Michał Furmańczyk 
(Strzelewo), Wiesława Kaczmarek, Agnieszka 
Skowrońska, Maria Gortat (Czermnica).

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Andżelika Nizio z Osowa,
- Grażyna Furmańczyk z Sikorek,
- Irena Forgiel z Nowogardu.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 
Nowogard, Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współpracują: Stanisław 
Marek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWóZ oSóB - romaN BIŃcZYk - linia regularna
Tel. 060� �10 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa lINIa mIkroBUSoWa SerockI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 �9-�1-88� lub 091 46-98-�15

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 �9�0�8�, 091 �9 �� ��� 
 tel.kom. 600 4�6 �64

Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 �9 �� 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.�5(FP), 8.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), �.45(FP), 9.�5(L1P), 10.45(L3), 1�.�0(L1), 15.�5(L1), 
16.�5(L1P), 18.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 50�0�6999, 091�9�69�5, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWóZ oSóB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 �5�
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 04.06.2009r.
oFerTY PracY 

PUP GoleNIóW, FIlIa NoWoGard.
1.Robotnik ogólnobudowlany-murarz 
2. Kelner.
3.Pracownik magazynu
4.Sprzedawca-kasjer
5.Technik farmaceutyczny.
6.Nauczyciel matematyki
7.Monter izolacji cieplnej    
8.Kierowca -konserwator
9.Stolarz
10.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
11.Nauczyciel informatyki  
12.Nauczyciel języka angielskiego
13.Kelner-barman
14.Recepcjonista. 

oFerTY PracY Z rejoNU.
1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa-Mię-
dzyzdroje
2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów
3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
4.Pracownik produkcji-Tarczyn
5.Komisjoner-Niemcy    
6.Sprzedawca paliw-Dobra
7.Robotnik w przemyśle spożywczym-
Niemcy
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Niedzielny mecz Olimpii Nowo-
gard będzie decydował nie tylko o 
awansie do A-klasy. Chodzi o honor, 
zobowiązania, finanse i dalszą przy-
szłość klubu. 

Nowogardzkiemu zespołowi (grają-
cemu w Wierzbięcinie) stworzonemu 
14 miesięcy temu przyjdzie zmierzyć 
się Kastą Majowe. I choć szczecinianie 
przegrali z Olimpią w rundzie wiosen-
nej 1:2, to dziś są liderem tabeli. Co 
więcej, wiosną nie stracili ani jednej 
bramki w ligowym meczu. Reprezen-
tantom naszej gminy do awansu po-
trzebne jest tylko zwycięstwo. Kaście 
wystarczy jedynie remis. 

W obu klubach atmosfera powoli 
zaczyna sięgać zenitu. Więcej komen-
tarzy w internecie, a na stronach mo-
bilizujące teksty. Podczas treningów 
piłkarze wyobrażają sobie, że już grają 
w tym meczu. Coraz więcej rozmów 
przewidywań i scenariuszy. Jedno jest 
pewne. Jeśli Olimpia przegra to oka-
że się, że droga, którą wybrały obecne 
władze klubu była „ślepa”. Ambicje 
opadną, zespół przez kolejny rok bę-
dzie musiał włóczyć się po „wiejskich 
koplach”. Prawdopodobnie gmina obe-
tnie budżet. Po co dofinansowywać 
coś, co nie spełnia założeń. Przy braku 
awansu w kolejnym sezonie i braku 
sponsorów, których jakoś nie widać 
(są niepotrzebni bo wszystko finansuje 
gmina) historia klubu najprawdopo-
dobniej dobiegnie końca. 

Nieprzypadkowo na trybunach 
wierzbięcińskiego stadionu zasiądą 
radni, burmistrz Kazimierz Ziemba i 
przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Krzywania. Władza będzie przecież 
chciała przekonać się, czy warto było 
włożyć w Olimpię ponad 100 tys. zł. 
Notabene, budżet klubu ze Szczecina 
jest pięć razy mniejszy. 

Nie ma się co czarować. Kciuki za 
kastę trzymają także w Pomorzaninie. 
W przypadku braku awansu Olimpii 
podział gminnej kasy wyglądał będzie 
dużo inaczej. Nie będzie się zresztą 
czemu dziwić, bo Paweł Kaczmarek i 
wierni jego wizją po prostu nie najważ-
niejszego zdadzą egzaminu. Każde tłu-
maczenie będzie wtedy złe, bo przecież 
w sporcie liczą się tylko zwycięzcy. 

Jeśli wygra Olimpia wygra? To i gmi-
na da więcej pieniędzy (bez sponsorów 
się obejdzie). A jak w piłce są pienią-
dze, to jest i sukces. I pewnie Olimpia 
wciągu dwóch lat podąży po awans do 
„okręgówki”. Tego życzę zawodnikom i 
nikomu więcej. 

Awansują dwa zespoły?
Czy oba zespoły mogą awansować 

do A-klasy? W ostatnim czasie za ku-
lisami piłkarskiego środowiska dużo 
mówiło się o takim wariancie. W pol-
skiej piłce wszystko jest przecież moż-
liwe. Nie wiem jak działacze Olimpii, 

ale ci ze Szczecina lobbują za takim 
rozwiązaniem. Grup w B-klasie jest 4, a 
w A-klasie 5, więc miejsca starczyłoby 
dla dwóch zespołów. Rozmawiałem te-
lefonicznie (obecnie przebywa w RPA) 
z prezesem ZZPN Janem Bednarkiem, 
który zarzekał się, że takie rozwiązanie 
nie wchodzi w rachubę. Jednak, jak 
pokazuje życie władze związku zdanie 
potrafią zmieniać bardzo często.

Marcin Nieradka 

Mecz Olimpia – Kasta, niedziela, 
godz. 16.30, stadion w Wierzbięci-
nie.

Mówi Mariusz Stachowiak, napast-
nik Olimpii Nowogard:

Gracjan Golema: Jak samopoczucie 
przed najważniejszym meczem?

Mariusz Stachowiak: Jest dobrze, 
choć nerwy rosną z dnia na dzień. Ta-
kie maksymalne oczekiwanie zaczęło się 
już od dwóch, trzech tygodni. Każdy z 
drużyny będzie chciał pokazać się z jak 
najlepszej strony. 

Gdyby nie porażka z Pomorza-
ninem Przybiernów, w niedzielę do 
awansu wystarczyłby wam remis. 

- No cóż. O tamtym meczu już nie my-
ślimy. Koncentrujemy się na niedzieli. 
Chcemy awansować i pokazać, że mecz 
z Przybiernowem był przypadkiem. 
Pomorzanin zagrał tego dnia dobre za-
wody, a my akurat mieliśmy troszeczkę 
słabszy dzień. Tamten mecz był przecież 
wyrównany. 

Są nerwy?
- Nerwy na pewno są, ponieważ staw-

ka meczu jest wysoka. Można powie-
dzieć, że tego typu meczu nie grał nikt 
z naszego zespołu, oprócz Jarka Kacz-
marka. My jednak wierzymy w awans i 
chcemy wygrać w meczu z Kastą.

Jak wyglądały przygotowania w 
ostatnim tygodniu?

- Pod względem treningowym ostatni 
tydzień wyglądał dobrze. Każdy z za-
wodników się spręża i wzajemnie moty-
wuje. Na ostatni mecz do dyspozycji tre-
nera Pawła Kaczmarka będą wszyscy. 
Całe szczęście, że ja nie otrzymałem w 
ostatnim meczu żółtej kartki, która gro-
ziła mi pauzą i także będę mógł zagrać. 
Na ostatnich treningach sporo ćwiczy-
liśmy stałe fragmenty. Mam nadzieję, 
że w meczu z Kastą przyniesie to jakiś 
rezultat.

Zaatakujecie Kastę od początku, 
czy będziecie się bronić?

- Myślę, że pierwsze minuty, to będzie 
wzajemne badanie się i tak, aż do pięt-
nastej minuty spotkania. Później ruszy-
my, bo nic nam nie zostało tylko wygrać 
ten mecz.

We wszystkich meczach gracie z 
jednym napastnikiem. Czy będzie tak 
również w niedzielę?

- Myślę, że mecz rozpoczniemy usta-
wieniem z jednym napastnikiem, bo 

gra w takim zestawieniu wychodzi nam 
najlepiej. Jednak w miarę upływu czasu, 
przy remisowym wyniku, który przecież 
jest dla nas niekorzystny, zaatakujemy 
większą ilością zawodników. 

W meczu z OKS-em Goleniów na 
początku byliście trochę stremowani. 
Presja jednak doskwiera?

- Faktycznie było widać tremę. Ale 
gdy gra się z „nożem na gardle” to nie 
ma się czemu dziwić. Jednak po strze-
lonych dwóch bramkach nerwy opad-
ły. Później straciliśmy przypadkową 
bramkę i znów zrobiło się gorąco. Mimo 
wszystko w drugiej połowie zdołaliśmy 
jeszcze zdobyć trzy bramki i spokojnie 
utrzymaliśmy korzystny wynik do koń-
ca spotkania.

Czy przed sezonem spodziewałeś 
się, że sprawa awansu rozstrzygnie 
się w ostatniej kolejce?

- Szczerze? Nie. Myślałem, że awans 
wywalczymy dużo wcześniej. Nie zna-
liśmy rywali, z jakimi nam przyszło się 
zmierzyć w B- Klasie. Okazuje się, że 
trzy zespoły prezentują bardzo wyrów-
nany poziom. Mam nadzieję, że to nam 
uda się awansować. Teraz musimy wal-
czyć do ostatniej minuty.

Jeżeli nie awansujecie zostaniesz w 
Olimpii na następny sezon?

- Nie myślę abyśmy mogli mecz z Ka-
stą przegrać. Wszyscy mocno wierzymy 
w awans i że uda nam się wygrać. Ale 
skoro pada takie pytanie, to powiem, że 
ja zostanę w Olimpii nawet, jeśli nie uda 
się nam osiągnąć żadnego celu. 

Czy zdążysz wraz z kolegami na 
niedzielne wybory do Euro Parla-
mentu?

- Nie wiem jak koledzy z drużyny, 
ale ja nie wybieram się na wybory. Nie 
mam kandydata, na którego mógłbym 
oddać głos. 

Jaki będzie wynik?
- Nie wiem, bo nie jestem wróżką. 

Marzę jednak by po końcowym gwizd-
ku było 3: 1 dla Olimpii. Ja postaram się 
strzelić, choć jedną bramkę.

Rozmawiał Gracjan Golema

Mówi Tomasz Dutkowski, trener 
Kasty Szczecin:

Marcin Nieradka: Przed wami mecz 
o wszystko. Przed sezonem nie myślał 
Pan chyba, że będzie tak trudno?

Tomasz Dutkowski: To prawda. 
Przewidywałem, że awans wywalczymy 
już wcześniej. Cieszę się jednak, że wal-
ka jest tak pasjonująca i trwa do ostat-
niego meczu. O awans rywalizujemy z 
naprawdę silnym zespołem. To dobrze, 
bo przy okazji możemy sprawdzić swoje 
umiejętności. Ta konfrontacja pozwoli 
na wyciągnięcie wielu wniosków. Będzie 
odpowiedzą na pytanie czy jesteśmy tak 
silni, jak wydawało się nam przed roz-
grywkami. 

Myśli Pan, że przebieg niedzielne-
go meczu będzie podobny do tego z 
rundy jesiennej?

- Chciałbym by tak nie było, bo tamto 
spotkanie przegraliśmy. Olimpia to god-
ny rywal, ale mój zespół jest teraz dużo 
lepiej przygotowany. Widziałem Olim-
pię w dwóch spotkaniach. Ciężko jednak 
stwierdzić cokolwiek, bo i rywale byli 
mniej wymagający. Natomiast wydaje 
mi się, że w meczu z Przybiernowem 
nowogardzianie nie zasłużyli na poraż-
kę. Uważam, że są lepsi, ale mieli wtedy 
słabszy dzień. 

Do awansu wystarczy wam remis. 
Pewnie nie rzucicie się do ataku?

- Nie chciałbym zdradzać taktyki. W 
ostatnich meczach zdobywaliśmy bram-
kę już w pierwszych 5 min. Chciałbym, 
aby było tak w niedzielę. Szybko strzelo-
ny gol dałby nam duży komfort. 

Z mojej analizy wynika, że wy od 
jesieni wzmocniliście się trzema za-
wodnikami.

- Od tamtego czasu w podstawowym 
składzie wychodzi dwóch nowych za-
wodników. To solidne wzmocnienia, 
które mają wpływ na grę zespołu. Są też 
nowi piłkarze, którzy wchodzą z ławki. 

W ostatnim tygodniu przygotowa-
nia stały się specyficzne, czy trenuje-
cie jak zawsze?

- Do meczu z Olimpią przygotowu-
jemy się normalnie. Co prawda wczo-
raj graliśmy grę kontrolną, z juniorami 
Vielgowii Szczecin. Nie był to nawet 
sparing. Po prostu wolałem pewne wa-
rianty przetestować na słabym rywalu, 
niż treningowych pachołkach. Na przy-
gotowanie wytrzymałościowe i szybko-
ściowe czas już był. Teraz skupiamy się 
na technice, taktyce i teorii. Przekazuję 
piłkarzom jak mają zagrać na poszcze-
gólnych pozycjach. 

W drużynie wyczuwa się już szcze-
gólną atmosferę?

- Emocje czuć było już kilka tygodni 
temu. Nerwów nie ma, ale piłkarze 
dyskutują tylko o niedzielnym meczu. 
Motywować piłkarzy nie muszę, ale 
będę robił wszystko, by emocje zostały 
w szatni. 

Zdążycie wziąć udział w wyborach 
do Europarlamentu?

- Teraz nikt o tym nie myśli. Wszyst-
ko jest podporządkowane niedzielnemu 
meczowi. Z zawodnikami budujemy 
nowy stadion, który spełni wymogi A-
klasy. Takie prace konsolidują zespół. 
Nasze wybory będą na boisku w Wierz-
bięcinie. Dobrze byłoby gdyby z B-kla-
sy awansowała Kasta i Olimpia. Dwa 
kluby są dobrze przygotowane do gry w 
wyższych klasach. 

Rozmawiał Marcin Nieradka
 

SPORT także na s. 14

Olimpia - do nieba, czy do piekła?
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY
Gryfice, ul. Bracka

(środkowy budynek trojaków)
tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00
W SOBOTY 10.00 - 14.00

BETON
TOWAROWY

• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

BETMIX
• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża

ul. Górna 4 • NOWOGARD
www.betmix.ibb.pl

e-mail: biuro@betmix.ibb.pl
tel. 091 392 20 20 tel. kom. 0608 047 127•
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Czytaj s. 3

Foto Jan Korneluk

„Kochanych rodziców masz...”

Jadwidze Saniuk 
z okazji 75 urodzin oraz 

Michałowi Saniuk 
z okazji 80 urodzin 

dużo, dużo zdrowia, samych pogodnych dni oraz 
wszystkiego co najpiękniejsze 

życzą 
synowie, synowe, wnuki i prawnuki

ŻYCZeNIa

Wybierał co szósty 
nowogardzianin

Obchodzimy święto
Bożego Ciała

Czytaj s. 3

Obwodnica
poczeka

Czytaj s. 4
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Informacje 
Straży Pożarnej

Kronika policyjna 
1 czerwca godz.16.00 Kulice
Właściciel gospodarstwa po-

wiadomił o kradzieży z ciągników 
dwóch akumulatorów oraz dwóch 
radioodtwarzaczy i dwóch komple-
tów kluczy. Łączna suma strat 200 
zł.

2 czerwca godz. 00.50 Stacja Pa-
liw w Kikorzy

Nieznani sprawcy włamali się do 
budynku skąd ukradli papierosy, 
karty doładowujące do telefonów 
komórkowych i 500 zł w bilonie. 
Łączna suma strat 1300 zł.

3 czerwca godz. 9.45 Strzelewo
Zgłoszono kradzież z terenu po-

sesji drewna opałowego, o łącznej 
wartości 100 zł.

3 czerwca godz. 11.40 Nowogard
Policja otrzymała zawiadomienie 

o samobójstwie osadzonego. Bogu-
sław R. 52 – letni skazany odbywał 
bardzo długi wyrok za morderstwo. 
Jak mówi rzecznik prasowy ZK 
prawdopodobnie perspektywa tak 
długiego wyroku, który zakończyć 
miał się około 2024 roku oraz nie-
zrównoważenie psychiczne spowo-
dowały to, że się powiesił. Wszyst-
kie czynności kontrolne były wy-
konywane prawidłowo. Osadzony 
był monitorowany niedługo przed 
samobójstwem. Przebywał w izo-
lowanej celi. W chwili obecnej po-
stępowanie wyjaśniające prowadzi 
prokuratura.

3 czerwca godz. 15.05 trasa nr 6 
okolice Bodzęcina

Nn mężczyzna powiadomił po-
licję, że jacyś mężczyźni, prawdo-
podobnie narodowości rumuńskiej 
zatrzymują samochody pod preteks-
tem braku paliwa i oferują do sprze-
daży tombak. Wysłany na miejsce 
patrol policji nie potwierdził zgło-
szenia.

3 czerwca godz. 19.50 Nowogard
Zdano materiały dotyczące za-

kupu na aukcji Allegro samochodu 
Opel Movano. Wartość strat 1600 
zł.

4 czerwca godz. 15.30 Nowogard 
Biedronka

Dokonano kradzieży mieszadła 
do kleju i pilarki tarczowej na kwotę 
517 zł.

4 czerwca godz. 16.45 Nowogard 
ul. Kościuszki

Odholowano pojazd, który pro-
wadziła kobieta nie posiadając waż-
nego OC.

5 czerwca godz. 12.06 Nowogard 
ul. Reja

Pogotowie zawiadomiło o zna-
lezieniu zwłok. Zwłoki 65 letniego 
Jerzego L. znalazł w mieszkaniu są-
siad. Okoliczności sprawy bada pro-
kuratura.

Opr. Ewa Dziwisz

3 czerwca godz. 5.15 Kulice
OSP Osowo usuwała drzewo z 

drogi.

4 czerwca godz. 2.44 Nowogard 
ul. Warszawska

Paliły się kable od domofonu. Po-
żar ugaszono.

4 czerwca godz.12.15 Nowogard 
3 Maja

Paliło się drewniane okno na klat-
ce schodowej, co stwarzało dość 
duże zagrożenie pożarowe. Pożar 
ugaszono.

5 czerwca godz. 13.29 Wojcie-
szyn

Samochód ciężarowy częściowo 
wypadł z drogi i zatrzymał się przed 
nasypem kolejowym. Strażacy prze-
pompowali olej napędowy z samo-
chodu, ze względu na rozszczelnie-

nie zbiornika i zadysponowali ściąg-
nięcie specjalistycznego sprzętu.

5 czerwca godz. 19.01 Żabowo
Strażacy usuwali za pomocą sor-

bentu plamę oleju z drogi.

7 czerwca godz. 3.02 Kulice
Pożar sklepu spożywczo – prze-

mysłowego. Spaleniu uległ środkowy 
regał z towarem. Okopcone zostały 
ściany, pomieszczenia nadają się do 
remontu. Przybyła na miejsce poli-
cja ustaliła, że wcześniej dokonano 
włamania i kradzieży papierosów.

7 czerwca godz. 17.10 Żabowo
Miało miejsce czołowe zderzenie 

dwóch samochodów, gdzie poszko-
dowanych zostało pięć osób. Stra-
żacy przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu uwalniali zakleszczonych 
pasażerów.

Groźny wypadek 
na krajowej 6

3 osoby poważnie ranne w wypadku drogowym. Przewieziono je do szpitala 
w Gryficach i Nowogardzie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę  o godzinie 17-tej na drodze krajowej nr 6 
w okolicy miejscowości Żabowo gm. Nowogard. Kierujący samochodem oso-
bowym marki BMW X5 Eugeniusz B. lat 43, jadąc w kierunku miejscowości 
Płoty, po wyjechaniu z łuku drogi z nieznanych jak dotąd przyczyn zjechał 
na lewy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka 
samochodem marki VW Golf. W wyniku wypadku obrażeń ciała w postaci 
otwartego złamania nogi, obojczyka, obrażenia wewnętrzne, podejrzenie 
urazu kręgosłupa i ogólnych potłuczeń doznało trzech pasażerów Golfa. Obaj 
kierujący byli trzeźwi. Okoliczności wypadku bada goleniowska policja.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Wygrana 
niejedno ma imię – 
podziękowanie wyborcze

Wynik wyborczy uzyskany w No-
wogardzie przez Prawicę Rzeczypo-
spolitej i głosy oddane na moją kan-
dydaturę dodały mi wiary, że warto 
angażować się w politykę z pozycji 
ideowych. Uzyskaliśmy 8% poparcia 
w naszej gminie, co usytuowało nas 
za tuzami wyborczymi PO, SLD i PiS 
a przed PSL – em ! Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy wykazali się roz-
tropnością i cywilną odwagą oddając 
swój głos na ugrupowanie otoczone 
swoistą zmową milczenia i nie posia-
dające, w przeciwieństwie do partii 
parlamentarnych, środków publicz-

nych na działalność i kampanię. Dziękuję i zapewniam, że w myśleniu przy-
szłościowym głos Państwa nie jest głosem zmarnowanym. Dołożę wszelkich 
starań, aby Państwa zaufanie zaprocentowało w najbliższym czasie.

Piotr Słomski

Policjanci z Goleniowa 
najlepsi!

W piątek w Drawnie rozegrano mecze eliminacyjne III Mistrzostw Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego w Piłce Nożnej o Puchar Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. O awans do finału walczyły drużyny Ko-
mendy Miejskiej z Koszalina, Antyterroryści ze Szczecina, Wydział Konwojo-
wy ze Szczecina oraz  policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. 
Zdecydowanie najlepszą drużyną okazała się drużyna goleniowskiej policji, 
która wygrała wszystkie mecze. Z KMP Koszalin 2-1, z Antyterrorystami 
3-2 a z Wydziałem Konwojowym 7-3. Finałowe mecze odbędą się w dniu 26 
czerwca w Szczecinie. 

Drużyna goleniowskiej policji wystąpiła w następującym składzie:
Wiesław Ziemba, Jacek Twardy, Błażej Olszewski, Dariusz Mazurowski, 

Dariusz Kiedas, Jacek Borek, Grzegorz Nowak, Grzegorz Mandecki, Dariusz 
Rusiecki, Piotr Denisiewicz, Przemysław Pawlak i Leszek Lorent.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
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Wyniki Eurowyborów 2009 

Nowogard poniżej 
krajowej frekwencji 

Mieszkańcy okazali się leniwi i do wyborów nie poszli. Wypada tylko 
zapytać czy te blisko 17 tysięcy mieszkańców nie poszło z lenistwa i złej 
pogody?  Zapewne nie! Będziemy to analizować, a szczególnie analizować 
powinni ci, którzy mienią się lokalnymi politykami.

Od ostatnich wyborów coś się jednak zmieniło – najwyższym poparciem 
wyborcy obdarzyli polityków Platformy Obywatelskiej  - aż  1343 obywateli 
oddało głos na PO co stanowi  37,90 % ważnie oddanych głosów. Lider listy 
Sławomir Nitra otrzymał 853 głosy). Dobry, ale nie rewelacyjny wynik jak 
na do niedawno zwane „czerwone zagłębie” uzyskała koalicja SLD – UP  
838 głosów  i  23,65 %. Tutaj także zdecydowanie wygrał pierwszy na liście 
Bogusław Liberadzki – 688 głosów.

Na trzecim miejscu wielka niespodzianka – Prawo i Sprawiedliwość  po-
czyniło ogromny postęp od wyborów samorządowych i uzyskało 516 głosów 
(14,56%).  Jeszcze większa niespodzianka na czwartym miejscu - Prawica 
Rzeczpospolitej (kandydat z Nowogardu Piotr Słomski na 1 miejscu  listy 
224 głosy) uzyskała poparcie 295 osób i 8,32%. wyprzedzając nieznacznie 
niezawodny dotąd PSL – 253 głosy!

Inne partie i komitety tak samo jak w kraju – poparcie śladowe i bez szans 
– chyba nawet na przyszłość.

Pełny komunikat PKW o Nowogardzie brzmi następująco:
Liczba mieszkańców: 24574 
Powierzchnia: 338.66 km2 
Zaludnienie: 72 os/km2 
Zbiorcze wyniki głosowania 
Liczba uprawnionych: 20254 
Liczba wydanych kart: 3645 
Liczba wyjętych kart: 3643 
Liczba ważnych kart: 3641 
Liczba głosów ważnych: 3544  - frekwencja 17.98% 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP   1343  - 37,90%  
2. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - Unia Pracy  - 838  - 23,65% 
3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  516  - 14,56 %
4. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 295  - 8,32% 
5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  253 -  7,14 % 
6. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  81 - 2,29%  
7. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy  70  - 1,98% 
8. Komitet Wyborczy Libertas  51  - 1,44 % 
9. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 50    - 1,41 %
10. Koalicyjny Komitet Wyborczy Centrolewica  47  - 1,33% 
Skomplikowana ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego nie 

pozwala nam podać Państwu nazwisk kandydatów otrzymają mandat euro-
posła z naszego okręgu.  Będzie to możliwe dopiero po ogłoszeniu oficjalnych 
wyników przez Państwową Komisję Wyborczą (szczegóły o sposobach wy-
łaniania eurodeputowanych prezentowaliśmy w piątkowym wydaniu „DN”z 
dnia 29 maja br.). O godzinie 7.20 w poniedziałek rano Okręgowa Komisja 
Wyborcza w Gorzowie Wielkopolskim podliczyła już wszystkie głosy w okręgu 
(brak jedynie głosów z czterech Komisji Obwodowych). Wynika z nich, że na 
mandaty mogą mieć nadzieje jedynie kandydaci z PO i SLD – UP. Partie te 
uzyskały największe poparcie  - lista nr 9 – Platforma Obywatelska – 202 493 
głosy, a lista nr 6 – SLD – UP – 89 292 głosy, 

Lista nr 10 – Prawo i Sprawiedliwość – 89 427 głosów chociaż ma więcej 
głosów mandatu prawdopodobnie nie otrzyma.

Opracował LMM

Podziękowania
Podziękowania dla Nadleśnictwa Nowogard 

za okazaną pomoc przy organizacji Dnia Dziecka w Zielonej Kuźni w 
Płotkowie składa cała społeczność Szkoły Podstawowej w Błotnie. 

Przed nami Boże Ciało

Boże Ciało w parafii pw. WNMP
Msze św. W kościele parafialnym o godz. 7.00; 9.30; 11.00 i 18.00. Msza 

św. O godz.11.00 na placu kościelnym i po niej wyruszy procesja do czterech 
ołtarzy usytuowanych tak samo jak w ubiegłym roku.

Msze św. z procesjami eucharystycznymi w kościołach filialnych:
Godz. 9.00 – Wojcieszyn
Godz. - 15.30 – Dąbrowa, Karsk, Olchowo.
Od dziś przez całą oktawę Bożego Ciała nabożeństwa czerwcowe po mszach 

św. wieczornych, a w sobotę po mszy św. o godz. 9.00 zakończone procesją 
eucharystyczną dookoła kościoła.

Uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Pańskiej (potocznie zwana także 
Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tra-
dycji ludowej: Boże Ciało) – w Kościele 
katolickim uroczystość liturgiczna ku 
czci Najświętszego Sakramentu, święto 
nakazane.

Wierni szczególnie wspominają Ostat-
nią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i 
wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. 
Pamiątkę tego wydarzenia Kościół kato-
licki obchodzi także w Wielki Czwartek, 
wtedy jednak rozpamiętuje się także 
Mękę Jezusa Chrystusa, uroczystość Bo-
żego Ciała natomiast ma charakter dzięk-
czynny i radosny. W Polsce obchodzi się 
ją w czwartek po Uroczystości Trójcy 
Świętej, a więc jest to święto ruchome, 
wypadające zawsze 60 dni po Wielka-
nocy. W niektórych krajach przenoszone 
jest na kolejną niedzielę.

Uroczystość ta została ustanowiona na 
skutek widzeń bł. Julianny z Cornillon. 
Pod ich wpływem bp Robert ustanowił 
w 1246 r. taką uroczystość dla diecezji 
Liège. W 1252 r. została ono rozszerzona 
na Germanię. W 1263 miał miejsce cud 
eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w 
rękach wątpiącego w transsubstancjację 
księdza zaczęła krwawić. Korporał, na 
który wówczas spadły krople krwi, prze-
chowywany jest w katedrze w pobliskim 
Orvieto. W 1264 r. papież Urban IV bullą 
Transiturus ustanowił tę uroczystość dla 
całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny 
jej wprowadzenia wskazał: zadośćuczy-
nienie za znieważanie Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie, błędy heretyków 
oraz uczczenie pamiątki ustanowienia 

Najświętszego Sakramentu, która w 
Wielki Czwartek nie może być uroczyście 
obchodzona ze względu na powagę Wiel-
kiego Tygodnia. Jednakże ze względu na 
śmierć Urbana IV bulla ta nie została 
ogłoszona, a tym samym uroczystość nie 
została ustanowiona. Uczynił to dopiero 
papież Jan XXII, który umieścił powyższą 
bullę w Klementynach (1317).

W Polsce po raz pierwszy wprowadził 
tę uroczystość biskup Nankier w 1320 
r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na 
synodzie gnieźnieńskim uznano uro-
czystość za powszechną, obchodzoną 
we wszystkich kościołach w państwie[1]. 
W późnym średniowieczu i w renesansie 
największym sanktuarium kultu Bożego 
Ciała w Polsce był poznański kościół 
Bożego Ciała.

W Polsce obchody uroczystości wiążą 
się z procesją z Najświętszym Sakra-
mentem po ulicach parafii. Procesja 
zatrzymuje się kolejno przy czterech oł-
tarzach, przy których czytane są związane 
tematycznie z Eucharystią fragmenty 
czterech Ewangelii.

Do roku 1955 po święcie obchodzo-
no także oktawę. W Polsce na prośbę 
Episkopatu Polski ten zwyczaj został 
zachowany.

Z Bożym Ciałem związana jest także 
uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, która jest obchodzona zaraz po 
oktawie Bożego Ciała, czyli w piątek 
osiem dni po Bożym Ciele.

W Polsce uroczystość Ciała i Krwi 
Pańskiej jest dniem ustawowo wolnym 
od pracy.

Opr. LMM
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Środowisko zastopuje 
obwodnicę?

Będzie badany wpływ budowy obwodnicy Nowogardu na środowisko. 
Czy analiza może zagrozić realizacji tej inwestycji? 

Z wnioskiem o przeprowadzenie 
„kontroli” wpływu inwestycji na śro-
dowisko do Urzędu Wojewódzkiego 
wystąpił inwestor, czyli Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad. Ten się przychylił się do niego 
i zlecił opracowanie Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 
Jaka jest przyczyna takiego postę-
powania? - Przyczyną jest nowa 
specustawa drogowa, która weszła w 

życie przed rokiem. Teraz do realizacji 
inwestycji i uzyskania pozwolenia 
na budowę oceny oddziaływania na 
środowisko trzeba przeprowadzać 
dwa razy. Budowa obwodnicy nie jest 
zagrożona. Jej wpływ na środowisko to 
standardowe opracowanie potrzebne 
do realizacji inwestycji – mówi Ma-
teusz Grzeszczuk z GDDKiA. 

Elżbieta Piasecka z Urzędu Wo-
jewódzkiego dodaje, że aktualne 

opracowania są dobrze widziane przy 
pozyskiwaniu środków unijnych. 
Pierwsza tego typu analiza była prze-
prowadzana już rok temu. 

- Tamten dokument nie zagrażał 
realizacji inwestycji – twierdzi Pia-
secka.

Postępowanie Regionalnego Dy-
rektora Ochrony środowiska potrwa 
21 dni. Z zebranymi materiałami 
można będzie zapoznać się w Wy-
dziale Infrastruktury Zachodniopo-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Przeciwnicy przebiegu obwodnicy 
sygnalizujący zagrożenia dla środo-
wiska w przygotowywanym warian-
cie będą mogli także wnieść swoje 
uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie. 
Będą mieli na to 14 dni.  

Marcin Nieradka

Komentarz
Urzędnicy jak zwykle, od lat ba-

gatelizują wymogi obsługi budowy 
obwodnicy. Od lat też systematycznie 
na łamach „Dziennika” zwracamy 
uwagę, że przebieg obwodnicy, trasą 
północną, jest nie tylko złym rozwią-
zaniem funkcjonalnym, ale grozi w 
momencie ostatecznej decyzji finan-
sowej. Czyli decyzji o uruchomieniu 
środków unijnych i zatrzymaniem 
inwestycji w zaawansowanej fazie 
przygotowawczej. Wygląda na to, że 
mimo oczywistej racjonalności argu-
mentacji za przebiegiem południo-
wym zarówno władze miejscowe, 
jaki wydziały urzędów i instytucji za-
miejscowych w budowie obwodnicy 
próbują jakoś przepchać złą sprawę 
z nadzieją, że może się uda i walną 
głową w mór. Nie życzymy powodze-
nia. Chcemy obwodnicy szybko, ale i 
rozsądnego jej pracy. 

Marek Słomski

A moja żona mówi…
W piątkowe popołudnie żona 

powiedziała: wiesz Leszek, bardzo się 
cieszę, że już niedługo nastanie cisza 
wyborcza. Czekam tylko na orędzie 
prezydenta i będę odpoczywać jak 
Jasio!

Jaki Jasio ? – spytałem. No ten z 
dowcipu, który wraca po zakończe-
niu roku do domu ze świadectwem 
chluby rodzinie nie przynoszącym i po 
cichutku szepce – jeszcze jedno lanie i 
upragnione wakacje!

Niestety tym razem żona wakacji 
nie doczekała, spokoju nie zaznała. 
Po orędziu było jeszcze „szkło kon-
taktowe” z którego dowiedziałem się 
jak to kandydatka PO pani Róża Thun 
(i jeszcze kilka nazwisk) jest biedna. 
Bo jak mam rozumieć jej wyznanie 
szczere aż do bólu: tyle tych spotkań 
z wyborcami odbyłam, szczególnie 
na bazarach, że od tego chodzenia 
zniszczyłam obuwie. Teraz myślę 
jak by wydatek na nowe buciki wli-
czyć w koszty kampanii… Wyjrzała 
zakompleksiona kobiecina z tej niby 
światowej i arystokratycznej  damy, 
która bywa podobno na salonach!  Na 
zakończenie Daukszewicz obwieścił, 
że za 4 dni o Libertasie nikt już wspo-
minał w Polsce nie będzie.

Gdy tylko dziennikarzom zabronili 
mówić o wyborach nastała złowroga 
cisza. Okazało się, że we wszystkich 
stacjach powiało nudą. Nic! Nie umie-
ją mówić o niczym tylko o wyborach  
- skomentowała żona i wzięła się za 
Rewię Rozrywki.

W sobotę to już nawet krzyżówki 
stały się nudne – szczęśliwym trafem 
nie zmokliśmy podczas przejażdżki 
rowerowej, a na dodatek znaleźliśmy 
pierwsze prawdziwki.

I przyszła niedziela. „Wstawaj i 
głosuj” – zakrzyknęli w TVN  24 – co 
było robić?

Zauważyliśmy, że miasto wymarło. 
Zwalili wszystko na karb pogody?  
Zimno i mokro! Ale w podświado-
mości coś mi mówiło, że ludzie nie 
wychodzą jakby ze strachu – nie idę 
na wybory to nie będę się paradował, 
niech myślą, że głosowałem… Nie-
stety sprawdziło się – frekwencją nie 
zgrzeszyliśmy.

I nadszedł  - o ironio losu  znów 
oczekiwany – czas przerwania ciszy. 
Zaczęło się odliczanie i liczenie…  
Niesiołowski nawet po zamknięciu 
lokali i pierwszych sondażowych 
wynikach nadal agitował na rzecz 
Platformy waląc w PiS! Nie mógł 
zrozumieć, że to już koniec i czas na 
gratulacje i kondolencje…

Gdy piszę te słowa żona bardzo 
ubolewa, bo nie zna ostatecznych 
wyników. Ale zadowolona nie jest 
– cztery partie zabrały aż 90% głosów. 
Zostało trochę na lewo (niech walczy 
SLD) i trochę na prawo (to miejsce 
dla PiS). Obywatele jak politycy 
– kierują się zdrowym rozsądkiem, 
który podpowiada, że od przekonań 
ważniejsza jest skuteczność czyli 
…interes. Choćby doraźny. Hasła 
dobre, ale jeść trzeba.

Na pocieszenie moja żona czasami 
odkrywa, że polityk może powiedzieć 
nawet szczerą prawdę – bo jak inaczej 
tłumaczyć Leppera,  który mówi: 
Polityk taki jak ja musi szczególnie 
dbać o dwie gałęzie gospodarki 
– więziennictwo i szpitalnictwo! 
Wcześniej czy później do jednej z 
nich trafi…

LMM

Już otwarta…
… nowa apteka w rejonie dyskontu Netto. Rzec można Nowogard apte-

kami stoi, a mimo tego zdarzają się w redakcji sygnały od niezadowolonych 
pacjentów. Czy teraz będzie lepiej?

LMM
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  Jedynka
I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

Akcja uświadamiająca
Dnia 2 czerwca 2009 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii 

Gierczak w Nowogardzie, zachęceni ogólnopolską akcją “Młodzi głosują” 
zorganizowaliśmy szkolne wybory do Europarlamentu (zwyciężyła Plat-
forma Obywatelska przed Prawicą Rzeczypospolitej) i przeprowadziliśmy 
lekcje informacyjne o Parlamencie Europejskim. W piątek 5 czerwca ucz-
niowie naszej szkoły przeszli z transparentami przez miasto zachęcając ludzi 
do niedzielnego głosowania. Zwracali na siebie uwagę charakterystycznymi 
strojami (strój panny młodej, księdza, garnitury, granatowe i żółte koszulki), 
trzymanymi plakatami, śpiewem, i muzyką gitary. Miejmy nadzieję, że dzię-
ki naszej akcji frekwencja będzie wyższa niż ostatnio.

Anita Wymysłowska

Dieta - rekompensata 
czy wypłata?

Czy zasiadanie w Radzie Miejskiej powinno być funkcją czysto społecz-
ną? Czy dzięki otrzymywanej przez radnego diecie nie powstaje ryzyko, iż 
w radzie gminy będą chciały zaistnieć osoby niemające na sercu jedynie 
korzyści materialne.

Prawo radnego gminy do otrzy-
mywania diety wynika z art. 25 ust. 4 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym. Przepis ten stanowi, 
że „na zasadach ustalonych przez 
Radę Gminy radnemu przysługują 
diety oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych”. Maksymalna wysokość 
diety przysługującej radnemu gminy 
nie może przekroczyć (art. 25 ust. 6 
ustawy), półtorakrotności tej kwoty, 
czyli obecnie 2590,11 zł. Rada Gminy 
może ograniczyć wysokość tej kwoty, 
ale nie może jej podwyższyć.

Na pierwszy ogień idzie Przewod-
niczący Rady w Nowogardzie Marek 
Krzywania. Jego dieta to 1500 zł. 

- Dieta to nie wynagrodzenie, ale 
rekompensata za poświęcony czas dla 
spraw naszej społeczności, który bym 
w innej sytuacji poświęcił sprawom 
zawodowym. Wysokość ustala Rada 
Miejska przez odpowiednią uchwałę 
regulowaną poprzez przepisy obo-
wiązującego prawa – uważa prze-
wodniczący. 

Co z pomysłem całkowitego znie-
sienia diet? Funkcja radnego byłaby 
czysto społeczna.

- Funkcja jest społeczna. Dieta to nie 
zapłata. W ten sposób byłoby pozba-
wionych szansy bycia radnym wiele 
osób mniej zamożnych, którzy także 
chcą mieć aktywny udział w życiu spo-
łecznym – uważa przewodniczący.

W Nowogardzie szeregowy radny 
otrzymuje 700 zł diety. Jedynym no-

wogardzkim radnym, który wprost 
twierdzi, że dieta nie jest mu po-
trzebna i mogłaby zostać zniesiona 
jest Krzysztof Kosiński: - Jestem 
za zniesieniem diet, bo pieniądze 
zarabiam gdzie indziej. Uważam, że 
radni powinni otrzymywać symbo-
liczne wynagrodzenie. Jest to jednak 
nierealne, bo do polityki zazwyczaj 
pchają się ludzie, którzy nie potrafią 
niczego osiągnąć. Jak mogą zgodzić 
się na utratę diety skoro jest ona dużą 
częścią ich dochodów, a czasem nawet 
jedynym źródłem utrzymania. Gdyby 
zabrać im dietę, to staliby się najbied-
niejszymi ludźmi w mieście. 

Radny Rafał Szpilkowski ma trochę 
inne podejście do sprawy. Uważa, że 
wynagrodzenie powinno być ade-
kwatne do aktywności radnego: - Na 
sprawę trzeba patrzeć dwojako. Jedna 
rzecz to sama obecność na komisjach 
i sesjach, a druga to aktywny w nich 
udział. Są radni, którzy przemilczeli 
już prawie trzy lata. Osobiście staram 
się najlepiej jak mogę, aby zasłużyć 
na tę dietę. Choć prawda jest taka, że 
700 zł nie zawsze rekompensuje mi 
zaangażowanie i czas, które zamiast 
na pracę zawodową poświęcam na 
pracę radnego. 

700 zł to dużo czy mało? – pytamy 
wprost.

- Jeżeli dietę porównamy z wynagro-
dzeniami pań sprzątaczek szkolnych 
to dużo – przyznaje radny Szpil-
kowski. 

A może całkowicie zrezygnować 
z diet?

- Chyba byłby wtedy problem z fre-
kwencją. To, że nieobecnemu radnemu 
obcina się dietę, jest dla niektórych 
ważniejsze od zwykłego poczucia 
obowiązku. Brak diet zdałby egzamin 
tylko wtedy, gdy rada byłaby z powo-
łania – moralizuje radny PO. 

Teraz czas na socjalistę. Czy prze-
wodniczący klubu Lewica byłby 
gotowy zrezygnować ze swojej diety? 
Robert Czapla w prywatnej rozmowie 
powiedział, że według niego diety są 
zbyt wysokie, ale później zaznaczył, 
by nie cytować go bez autoryzacji. 
Obiecał, że odpowiedzi na pytania 
prześle drogą internetową, ale nie 
zrobił tego mimo kilku dni oczeki-
wań.

Jak na sprawy uposażeń patrzy rad-
ny rządzącej koalicji Sławomir Kucal 
(Nowogardzie Forum Samorządo-
we)? – 700 zł to dużo, czy mało? To 
zależy od pracy, jaką radni faktycznie 
wkładają w samorząd. Znam kilku 
radnych z Nowogardu, którzy swe 
diety przeznaczają na cele charyta-
tywne. Jeżeli w pracę wkłada się serce, 
to 700 zł wydaje się być normalnym 
wynagrodzeniem. Te pieniądze po-
winno przeznaczać się np. na dojazdy, 
spotkania z mieszkańcami. 

Czy Kucal chce, by radni pobierali 
tylko symboliczne wynagrodzenie? 
– Uważam, że to możliwe. Nie byłoby z 
tym problemu, jeśli w Radzie znalazła-
by się większość ludzi, którzy pracują 
zawodowo i mają stabilne dochody 
– twierdzi Kucal.

Ostatnia podwyżka diet miała 
miejsce w listopadzie 2007 r. Z 
protokołów Komisji Finansowo-
Gospodarczej wynika, że co do pod-
wyżek panowała zgoda. Były jedynie 
różnice dotyczące ich wysokości. 
Największym zwolennikiem podwy-
żek był radny Mieczysław Laskowski. 
Twierdził on wtedy, że radni naszej 
gminy otrzymują zbyt niskie diety 
w porównaniu z innymi gminami. 
Przed podwyżką podstawowa dieta 
radnego wynosiła 300 zł.

Jak jest za miedzą?
Sprawdźmy jak to wygląda w gmi-

nie o podobnej liczbie mieszkańców. 
Najbliższą okazuje się gmina Gryfice 
(24 tys. mieszkańców). Przewod-
niczącym Rady miejskiej jest tu 
Stanisław Błysz, który twierdzi, ze 
jego dieta wynosi 1940 złotych. 
Błysz uważa, że jest to swego rodzaju 
wynagrodzenie za jego pracę radne-
go: - Pracuję jeszcze zawodowo. Co 
prawda te dwa zajęcia kolidują ze 
sobą, ale trzeba to pogodzić – mówi. 
Na pytanie o podwyższeniu diety od-
powiada dyplomatycznie: - W dobie 
kryzysu gospodarczego takie działania 
są niewskazane. Regulacje prawne w 
tej sprawie były sześć lat temu, od tej 
pory nic się nie zmieniło.

Zapytaliśmy więc członka rady 
gminy i komisji i gospodarki w Gry-
ficach: - Moja dieta radnego to 930 
złotych. Zawodowo jestem leśnikiem. 
W moim przypadku te zajęcia nie ko-
lidują. Obowiązki trzeba wykonywać 
– stawia jasno sprawę Piotr Figura. 

marcin Nieradka, anna Tarnowska 

W kinie „Orzeł” 

TAJEMNICA RAJSKIEGO WZGÓRZA
 Film fantastyczno-przygodowy, Francja, Węgry, Wielka Brytania 2009, 

103 min
12 zł od lat 6, 12.06.2009 godz. 17.00, 13.06.2009 godz. 17.00, 14.06.2009 

godz. 17.00
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Z „Cityramą” w tle…
Prezentujemy Państwu artykuł Kazimierza Rynkiewicza, użyczony nam 

przez Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska.. Publikujemy go ze względu 
na znaną  efemerydę na nowogardzkim rynku wydawniczym pod szumną 
nazwą „Cityrama”. Pamiętacie Państwo ileż to było zachwytów gdy się poka-
zała? Głosy rozsądku próbujące wyjaśniać kto stoi  za tytułem nie mogły się 
przebić do świadomości „zachwyconych”. Dzisiaj coś na rzeczy.. Część drugą 
opublikujemy w kolejnym (wtorek 16.06.2009 r) wydaniu „DN” 

LMM

Miała być promocja, jest szwindel
Prokurator w Krainie Regi (cz. 1)

Wydawanie biuletynu informacyjnego pod nazwą „Kraina Regi” miało być 
wielkim osiągnięciem promocyjnym Zarządu Powiatu Gryfickiego. Może za-
kończyć się wielką klapą, bo do „krainy Regi” wkroczył prokurator. Sprawdza, 
czy przy wydawaniu biuletynu nie doszło do przekroczenia uprawnień przez 
urzędników i marnotrawstwa publicznych pieniędzy. 

Biuletyn „Kraina Regi” miał być 
znakomitym pomysłem na promo-
cję powiatu gryfickiego. W świetle 
posiadanej wiedzy można wątpić, czy 
rzeczywiście chodziło o promocję po-
wiatu, czy raczej o promocję urzęd-
ników i polityków sprawujących 
władzę, którzy poprzez powołane 
do życia medium chcieli zapewnić 
sobie nieustającą kampanię wybor-
czą. Każda władza marzy o tym, by 
gazety pisały o niej jak najlepiej. Co 
zrobić, gdy gazety są niezależne i pi-
szą tak jak chcą? Trzeba zrobić swoją 
gazetę! Ale na taką gazetę trzeba 
wydać pieniądze bez pewności, że 
mieszkańcy będą chcieli ją czytać 
i kupować. Czyli interes niepewny 
i można stracić własne pieniądze. 
Co więc zrobić? Najlepiej zrobić 
gazetę za czyjeś pieniądze. Za czyje? 
Najłatwiej za pieniądze podatników, 
czyli mieszkańców. Gminy i Powiat 
ją sfinansują, więc będzie darmowa, 
a mieszkańcy będą przekonani, że 
władza robi im dobrze dając im coś 
za darmo. Nie dość, że mieszkańcy 
zapłacą za nią nie wiedząc o tym, to 
jeszcze mają cieszyć się, że coś dostali. 
Pomysł iście szatański, ale nie nowy. 
Robienie czegoś za czyjeś pieniądze to 
mechanizm stary jak sam diabeł. Ale, 
jak to mówią, dopóki dzban wodę 
nosił, dopóki się ucho nie urwało. No 
i się właśnie urwało. 

Całkiem niedawno otrzymałem 
zapytanie z Prokuratury Rejonowej 
w Gryficach zapytanie o wydawanie 
„Krainę Regi” przez starostwo. Pyta-
nia dotyczyły wielu spraw, więc odpo-
wiedziałem dość obszernie. Przez te 
kilka lat wydawania „biuletynu samo-
rządowego” nagromadziła się spora 
wiedzy na ten temat. Ale też wiele py-
tań pozostało bez odpowiedzi. Mam 
nadzieję, że gryficka Prokuratura, jak 
już podjęła się tego zadania, stanie na 
wysokości i odpowie na nie. 

Nieodłącznym elementem tej 
układanki zwanej „Krainą Regi” jest 
redaktor naczelny drugiej zagadko-
wej gazety – bezpłatnej „Panoramy 
Gryfickiej – pan Wiesław Wojciech 
Schmidt oraz jej wydawca – pani 
Elżbieta Staszczyk. Z tego co się 
dowiedziełem, prokurator prowa-
dzący sprawę miał pewne trudności 
z ustaleniem siedziby redakcji i wy-
dawcy Panoramy. Zwłaszcza po tym, 
jak okazało się, że pod podawanym 
adresem przy ul. Akacjowej 6n mieści 
się... zakład krawiecki. Prokurator 
miał również problemy z ustaleniem 
prawidłowych zapisów w stopce re-
dakcyjnej tej gazety, o co toczyło się 
odrębne postępowanie wyjaśniające 
już w zeszłym roku. Pomimo tego 
stopka nadal jest niezgodna z prawem 
prasowym, a po tym, jak czytelnik 
zwrócił uwagę w naszej gazecie na 
fikcyjność istnienia redakcji Panora-
my w zakładzie krawieckim, szybko 
zmieniono adres redakcji i wydawcy 
z ul. Akacjowej na ul. Łąkową 14. To 
stary adres firmy Planet 7 Elżbiety 
Staszczyk, czyli domu, w którym 
kiedyś oboje mieszkali. Jednak naj-
ciekawszym wątkiem, jaki splata 
„Krainę Regi” i „Panoramę Gryficką” 
jest to, że według dostępnych mi 
dokumentów do wydawania tej „Kra-
iny Regi” przyznawało się starostwo 
(Wydział Promocji), zaś tytuł został 
zarejestrowany na panią Elżbietę 
Staszczyk. Mówiąc krótko – urząd był 
wydawcą prywatnego tytułu, a jego 
redaktorem naczelnym był najpierw 
urzędnik Przemysław Kowalewski, a 
po nim osoba prywatna redaktor na-
czelny Panoramy - Wiesław Wojciech 
Schmidt. To wszystko było starannie 
ukrywane przed oczami mieszkań-
ców, którzy płacili za ten szwindel, 
ale nadszedł czas, by dowiedzieli się 
– kto, jak i do czego używa ich pie-
niędzy. (Cdn.) 

UCZNIOWSKA WIZYTA  
W URZĘDZIE MIASTA  
I GMINY

Poznanie pracy i zakresu działań 
najważniejszej instytucji miasta, jaką 
jest Urząd Miasta i Gminy,było głów-
nym celem wycieczki uczniów klasy 
II a z SP Nr 1 w Nowogardzie.

Gościnne progi urzędu otworzyły 
się dla nich 04.06.09. Przewodnikiem, 
który pokazał i opowiadał o zakresie 
funkcjonowania urzędu była pani 
Krystyna Dwornik. Uczniowie mogli 
zwiedzić obydwa budynki urzędu 
położone przy Placu Wolności. W 
poszczególnych pokojach zobaczyli, 
jak pracują poszczególne wydziały, 
zdobyli cenne informacje o zakresie 
ich działań. Wszędzie byli mile przyj-
mowani i udzielano im wyczerpują-
cych informacji. Naturalna ciekawość 
tego wieku, była na pewno w pełni 
zaspokojona. Niezwykle zabawna 
i pełna humoru było wizyta w sali, 
gdzie udzielane są śluby. Zabawa „w 
ślub na niby” była momentem relak-
sacyjnym naszej wyprawy. Kolejny 
etap wycieczki to spotkanie z Zastęp-
cą Burmistrza Panem Jerzym Kacz-
marskim. Dzieci mogły zobaczyć, 
gdzie pracują i na czym polega praca 
rządzących naszym miastem. Poznali 
dokładnie wydział, gdzie wyrabia się 
dowody. Otrzymali nawet wnioski, 
aby móc nauczyć się ich wypełnienia. 
W pokoju obok, na ekranie kompute-
ra szukali swoich ulic zamieszkania. 

Najwięcej emocji wzbudziła wizyta 
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy. 
Tam właśnie odbyła się „mini sesja” 
z udziałem uczniów , na pewno  w 
przyszłości włodarzy naszego miasta. 
W kilku słowach zastępca Burmistrza 
przybliżył nam sposób prowadzenia 
obrad sesji radnych, a następnie od-
była się „sesja uczniowska”. 

Wnioskami, które miały być tym 
razem podane dyskusji była sprawa 
budowy 

basenu, parku krajobrazowego. 
„Przewodnicząca rady” (w tej roli 
gospodarz kl. II A ), nie miała łatwego 
zadania, ponieważ poszczególni mali 
radni mieli wiele do powiedzenia, i 
nie raz trzeba było przywoływać ich 
do porządku. Każdy miał swoje ar-
gumenty i chciał koniecznie, jak naj-
szybciej je przedstawić Na szczęście 
poziom dyskusji był konstruktywny 
i prowadzony w miarę kulturalnie. 
Oczywiście odbyło się głosowanie 
i większością głosów, zwyciężył 
wniosek budowy basenu w naszym 
mieście!.

Na pożegnanie dzieciaki otrzymały 
drobne upominki i słodki dodatek. 

Uwieńczeniem było zrobienie na 
schodach wejściowych do ratusza 
pamiątkowego zdjęcia z Panem J. 
Kaczmarskim.
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Uroczyste zakończenie akcji 

„Cała Polska 
Czyta Dzieciom”

W piątek w nowogardzkiej Bibliotece wszyscy mali uczestnicy spotkań z 
cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom” spotkali się na uroczystym zakończeniu 
akcji. Biblioteczna sala była pełna po brzegi. Dyrektor Zofia Pilarz serdecznie 
podziękowała i wręczyła dyplomy wszystkim, którzy zechcieli maluchom 
poczytać, m in. burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie, zastępcy burmistrza 
i dyrektorom szkół. Następnie z dziećmi przywitała się autorka książek Oj, 
Hela i Hela i zajęcia pozaszkolne, Barbara Stenka. Potem uczestnicy obejrzeli 
występ zespołu Arfiki ze Szczecina, który prowadzi Ryszard Leoszewski, a 
teksty pisze Barbara Stenka. Przewidziano także spotkanie autorskie, pod-
czas którego można było nabyć książki pisarki, uwieńczone własnoręcznym 
podpisem. Na zakończenie spotkania, w bibliotecznym ogródku, jak co roku, 
posadzono rododendron. 

Potem dzieci, mogły się jeszcze raczyć słodkim poczęstunkiem.
Ewa Dziwisz

PS. Sponsorom poczęstunku: Piekarni – Cukierni p. Pędziszczak, Piekarni 
p. Malinowskiej, Piekarni „Saturn”, p. Markowi Kowalczykowi z Krzemiennej 
organizatorzy i uczestnicy składają serdeczne podziękowania. 

  

Oferta pracy • Monitoring (prace terenowe – in-
wentaryzacja gatunków w myśl dyrek-
tywy Flora-Fauna-Habitat)

• Prace remontowe i naprawcze 
• Projekty własne
• Współpraca w realizacji przedsię-

wzięć organizowanych przez admini-
strację parku

• Edukacja ekologiczna: przygotowa-
nie tablic informacyjnych, opracowanie 
koncepcji dydaktycznych

Dominujący zakres prac można do-
stosować do indywidualnych predyspo-
zycji oraz uzupełnić zadaniami innego 
charakteru, np. planowanie krajobrazu 
/ ochrona przyrody. Prace wykonywane 
będą w miejscach od siebie nieco odda-
lonych w poszczególnych placówkach 
straży parku w Gartz nad Odrą i Zützen 
oraz w administracji PN w Schwedt.

Warunki specjalne pracy:  cyklicz-
nie pracuje się podczas weekendów 
(wyrównanie czasu wolnego nastę-
puje w dniach roboczych tygodnia). 
Jest to projekt polsko-niemiecki: po 
jednej uczestniczce lub uczestniku w 
Dobrowolnym Roku Ekologicznym 
(FÖJ) z Polski i z Niemiec. Wobec 

kandydatów z Polski obowiązuje wa-
runek podstawowej znajomości języka 
niemieckiego. 

Zainteresowanych zapraszamy do 
składania ofert ( życiorys oraz list 
motywacyjny) do końca czerwca na 
adres:

Kandydaci z Niemiec:  
Landesjugendring Brandenburg 

Trägerwerk e. V
Breite Straße 7 A
D-14467 Potsdam
Tel.  0331/620 753-6 oder -8
Fax. 0331/620 753-8
E-Mail: foej@ljr-brandenburg.de
Internet: www.ljr-brandenburg.

de/foej
Kandydaci z Polski:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Agata Suchta
Zachodniopomorski Urząd Woje-

wódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
PL – 70-502 Szczecin
Dodatkowych informacji udziela:
p. Marta Bociarska 
tel. kom. 0609065566
marta.bociarska@gmail.com

2 stanowiska w ramach Dobrowol-
nego Roku Ekologicznego

w Parku Narodowym Unteres Oder-
tal – Dolina Dolnej Odry 

Miejsce zatrudnienia: Park 2, D - 
16303 Schwedt/ Oder

Czas określony: od 01. września 2009 
do 31. sierpnia 2010

Opiekun ze strony pracodawcy: Pani 
Heike Flemming w zakresie admini-
stracji Parku Narodowego i Pan Edgar 
Wendt w zakresie straży parku

Internet: www.unteres-odertal.de  
lub   www.nlp-unteres-odertal.de

Charakterystyka środowiska miejsca 
pracy: Park Narodowy Dolina Dolnej 
Odry obejmuje obszar jednego z ostat-
nich krajobrazów łęgu rzecznego w Eu-
ropie Środkowej. Dolina Dolnej Odry 
odznacza się w skali ponadregionalnej 
bogactwem siedlisk lęgowych, odpo-
czynkowych i zimowania rzadkich i 
zagrożonych gatunków ptaków. Na 
podstawie międzynarodowego poro-
zumienia w tym transgranicznym ob-

szarze powstać ma „Międzynarodowy 
Park Dolina Dolnej Odry”. W dolinie 
Odry występuje wybitne bogactwo 
gatunków fauny i flory oraz znaczne 
zróżnicowanie form krajobrazowych. 

Uczestnicy Roku Ekologicznego 
wykonują pożyteczne prace realizując 
cele edukacyjne parku i zdobywają 
szeroką paletę doświadczeń zawodo-
wych ukierunkowanych na ochronę 
przyrody. Dobór kandydatów z Polski 
i z Niemiec w ramach roku ekologicz-
nego wspiera bilateralną współpracę 
międzynarodową.

Potencjalne zadania uczestniczki / 
uczestnika Dobrowolnego Roku Eko-
logicznego:

• Straż Parku: kontrola obszarów 
rowerem!

• Prace public relations: (oprowadza-
nie grup turystycznych, obsługa cen-
trum informacji parku narodowego)

• Współpraca opiekuńcza nad grupą 
dziecięcą przy PN „Die Kiebitze” (Czaj-
ki) oraz ze szkołą partnerską
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W obiektywie Jana korneluka  - Gdzie parkować?
                                

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Na ”Smoczaku”

reklama reklama

reklama

Na grzyby?
Wprawdzie pogoda nieprzewidy-

walna, ale na rowerową przejażdżkę 
zaryzykowaliśmy.

I opłaciło się! W rejonie Sarnie-
go Lasu znaleźliśmy 13 zdrowych 
borowików.

Nie zdążyły wprawdzie wyrosnąć 
ale jako nowalijki smakowały…

LMM
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

VII WYSTAWA TWÓRCZOŚCI 
NIEPROFESJONALNEJ  

W OBIEKTYWIE… 

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
Pierwszego czerwca klasa II Technikum Mechanicznego zorganizowa-

ła Turniej Piłki Halowej z okazji Dnia Dziecka. Pierwsze miejsce zdobyła 
klasa III Technikum Mechanicznego, drugie miejsce klasa III Technikum 
Informatycznego, a na najniższym stopniu podium uplasowała się klasa II 
Technikum Informatycznego.

Klasy trzecie Technikum Mechanicznego oraz Technikum Informatycz-
nego

Stoisko pana Zbigniewa Krauze

Pani Bożena Szczetyńska z obrazami i potrawą regionalną

Stoisko z biżuterią pani Wiolety Świtały

Misterne wyroby pani Anny Kubiak

Dyrektor ZSP Stefan Sitkowski wręcza nagrody za najciekawsze wytwory 
rękodzielnicze

Reprezentanci klasy III 
Technikum Informatycznego
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OGŁOSZENIA drObNE
NIerUCHOmOŚCI

· Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

· Sprzedam mieszkanie � pokojowe 
w Dobrej, ul. Traugutta. Cena do 
negocjacji. Tel. 091 �9 �5 0��.

· Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

· Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 ��6 ��1.

· Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w pobliżu 
ulicy Racibora. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

· Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 220 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

· Zamienię mieszkanie własnościowe 
67 m kw na mniejsze (ok. 40 m kw). 
Tel. 091 39 27 160.

· Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 67 
m kw, Nowogard, ul. Zamkowa. Tel. 
602 347 241.

· Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

· Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

· Pokój do wynajęcia dla samotnego 
mężczyzny, niepalącego. Tel. 609 24 
58 16.

· kupię garaż. Tel. 509 5�� 1��.

· Do wynajęcia mieszkanie 60 m kw, I 
piętro. Tel. 665 00 12 51.

· Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw 
na działalność handlową, biuro, ga-
binet lekarski przy ul. 700 Lecia 20B 
(pasaż przy Biedronce). Kontakt 091 
39 20 676.

· mieszkanie � pokojowe po remon-
cie zamienię na mniejsze lub sprze-
dam. Tel. 601 441 �6�.

· 3 pokojowe mieszkanie 62 m kw, 
centrum miasta w bloku z balkonem, 
na parterze, ogrzewanie gazowe za-
mienię na 2 pokojowe i kawalerkę. 
694 897 646.

· Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

· Zamienię mieszkanie 28 m kw na 
większe z dopłatą. Tel. 662 055 465.

· Sprzedam kawalerkę na Bema 
po kapitalnym remoncie, I piętro, 
umeblowana, kuchnia robiona na 
zamówienie z drewna, w przed-
pokoju duża szafa pod zabudowę, 
okna plastik, nie wymaga wkła-

du finansowego, cena �0 tys. Tel. 
��� 9�6 1�9 lub ��� 55� 04�.

· Sprzedam garaż blaszany. 091 39 26 
460.

· Do wynajęcia lokal w centrum Nowo-
gardu, 1000 zł netto. 601 47 29 47.

· Sprzedam mieszkanie własnościowe 
III piętro, 54 m kw, 2 pokojowe. Tel. 
668 927 296.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 602 462 497.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw w centrum Nowogardu, 
cena do negocjacji. Tel. 609 093 100.

· Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 
m kw. Tel. 0501 77 50 25.

· Sprzedam � pokojowe mieszka-
nie w Osinie 6� m kw, parter. Tel. 
601 �0� 696.

· Sprzedam mieszkanie � pokojowe, 
w centrum, wysoki standard. Tel. 
60� 6�0 016.

· Szczecin – os. Kasztanowe sprzedam 
mieszkanie, 3 pokojowe o pow. 60 m 
kw, III piętro, standard wysoki, cena 
260 tys. zł. Tel. 600 214 332.

· Sprzedam grunty rolne 5 ha przy dro-
dze asfaltowej, 5 zł/ m kw, media w 
drodze. Tel. 516 344 450.

· Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw, słoneczne, I piętro, balkon, do-
bra lokalizacja. Tel. 798 352 295.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
bezczynszowe, I piętro, ul. Leśna. Tel. 
0693 922 929, 0793 77 04 10.

· Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, w 
centrum, słoneczne, cena do uzgod-
nienia. Tel. 608 579 447.

· Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

· Do wynajęcia garaż przy ul. Zamko-
wej. Tel. 506 99 99 32.

mOTOrYZaCJa

· Sprzedam samochód ciężarowy STAR 
– 200, dwa małe samochody cięża-
rowe MULTIKAR, wszystkie samo-
wyładowcze w stanie technicznym 
sprawnym, aktualnie na chodzie. 
Wiadomość tel. 091 39 22 329 lub 
697 516 145.

· Sprzedam alufelgi – komplet, orygi-
nalne, 5 ramienne z oponami Dunlop 
o szer. 205x55, sport do VW, Audi. Tel. 
609 307 327.

· Sprzedam oponę Continental 
sport 215x60, bieżnik 4,5 mm. Tel. 
609 307 327.

· Sprzedam Renault Safran r. 93, poj. 
3,0, stan bardzo dobry, klima, el. 
szyby, el. lusterka, cena 3700 zł. Tel. 
885 693 138.

· Sprzedam silnik leyland SW 400 
turbo. Tel. 60� ��5 4��.

· Sprzedam samochód Ford Escort, rok 

1987, benzyna + gaz, ubezpieczony, 
cena 800 zł. Tel. 665 209 470.

· Daewoo Tico, 1998 r. SX, stan bardzo 
dobry, cena 3200 do uzgodnienia. Tel. 
889 459 305.

· Daewoo Tico, rok 2000, na części 
sprzedam. Tel. 664 698 244.

· Sprzedam VW Golf, poj. 1,3, 1986 r. 
Przegląd i oc ważne. Cena 1500 zł. Tel. 
507 599 364.

· Ford Mondeo TDCI 2,0 Typ: Hatch-
back. Cena (brutto): 23 500 PLN / 5 270 
EUR (do negocjacji). Rok produkcji: 
2002, przebieg 169 000 km. Skrzynia 
biegów: manualna, moc: 130 KM (96 
kW), poj. 1998 cm3, diesel, jasny nie-
bieski, Liczba drzwi: 4/5, klimatronic, 
ABS, el. szyby przyciemniane, pod-
grzewane, 4 kurtyny, el. lusterka, el. 
centralny zamek w kluczyku z domy-
kaniem szyb, automatyczna regulacja 
lusterka cofania, centralny zamek, 6 
poduszek powietrznych, tempo mat, 
radio / CD, wspomaganie kierownicy, 
immobiliser, welurowa tapicerka, el. 
ustawiane i podgrzewane 2 przednie 
fotele, ekonomiczny, nie wymaga na-
kładu finansowego, po wymianie ole-
jów i filtrów, bezwypadkowy, bardzo 
zadbany, właściciel niepalący. Prze-
gląd, ubezpieczenie: 09/2009. Tel 601 
447 681 Stargard Szczec.

· Sprzedam opony 4 sztuki 215x55xR16; 
mało używane. Tel. 605 522 340.

· Sprzedam opony 4 sztuki, zimowe, 
mało używane. Tel. 605 522 340.

rOlNICTWO

· Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

· Sprzedam kombajn zbożowy MDW E-
514 Fortchritt, rok prod. 1989, spraw-
ny technicznie, oświetlenie, wózek 
do hederu, kosa i pas jezdny, nowe 
w zapasie, rozdrabniacz słomy, plus 
drobne części zamienne. Cena 35 tys. 
zł. Tel. 693 619 635. Zachodniopomor-
skie.

· Sprzedam króliki. Tel. 603 353 789 po 
15.00.

· Sprzedam zboże owies. Tel. 
511 932 684.

· Sprzedam kosiarkę – traktorek „Spi-
der” 92RDT, na gwarancji, po atrak-
cyjnej cenie. Tel. 0660 143 115, 091 
39 217 19.

· Sprzedam pszenżyto i owies. 696 82 
38 35.

· Sprzedam żyto paszowe ok. 10 ton. 
Tel. 604 878 140.

USŁUGI

· Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 �9 �5 969, 0695 51� 5�1.

· DYWaNOPraNIe. 0604 ��� 14�.

· Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
49� ��0.

· Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
��� 14�.

· Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 ��� 14�.

· Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 ��� 14�.

· Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona �. 
091 �9 �0� 14.

· Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
50� 60� 0�9

· KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

· remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

· BrUk – lIN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.
pl.

· Transport – BUS MAX. 604 963 120.

· Usługi hydrauliczne. Tel. 091 �9 
�9 109, 600 ��� �14.

· HarrY – meD masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

· rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

· elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

· Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szybko. 
Tel. 790 243 575.

· Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

· Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

· Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

· ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

· remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 �15 ��9.

· Schody drewniane. Tel. 604 133 333.

· „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

· Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

· Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

· Pogotowie komputerowe. Tel. 
695 041 ���.

· Wizaż, manicure, tipsy. Tel. 
�91 ��0 6��.

· Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

· Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 49� �90.

· remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpach-
lowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, ogro-
dzenia, itp. Tel. 663 349 080.

· Pomoc w ogrodach i pielęgnacja. Tel. 
665 544 518.

· Usługi: docieplenia �0 zł/ m kw, 
polbruk �5 zł/ m kw, dekarstwo �5 
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DREW-MAR
meble ogrodowe, łaty, 

krokwie, deski, 
usługi minikoparką

Tel. 517 219 627, 514 690 821 
091 39 186 89

aUTOZaBeZPIeCZeNIa
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 �9 �� 9�6 kom. 609 4�0 10�
NOWOGarD • Pocztowa �

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

zł/ m kw. ��5 9�1 51�, 091 �9 111 
5�.

PraCa

· Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

· Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

· Firma kosmetyczna Orifla-
me zatrudni konsultantów. Tel. 
69� ��6 �6�.

· Hotel Oskar zatrudni barmankę – kel-
nerkę, ze znajomością obsługi kom-
putera i kasy fiskalnej. Mile widziany 
język obcy. Tel. 602 474 266.

· Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty. 

· Potrzebny traktorzysta do pomocy w 
gospodarstwie rolnym. Tel. 502 85 35 
73.

· Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

· Zatrudnię mężczyznę do prac porząd-
kowych. Tel. 607 647 240.

· Zatrudnię do położenia bruku. Tel. 
607 647 240.

· Zatrudnię do położenia tynku – „bara-
nek”. Tel. 607 647 240.

INNe

· Sprzedam Playstation II, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

· PODGrZeWaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 1�0, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są � łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 6�6 ���.

· PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1�00 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 6�6 ���.

· elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd ��0V, 
małe gabaryty, moc 1�-�1 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 150 zł. Tel. 0�90 
540 5�0.

· JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 4�0 zł na gwarancji. Tel. 
0691 6�6 ���.

· BOJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem gazowym 
lub węglowym firmy Vaillant z Nie-
miec, typ VIH 1�0 lub 150 litrowy 
np. domek, � łazienki, cena �50 zł. 
Tel. 0691 6�6 ���.

· Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

· Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

· Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

· Sprzedam pianino – tanio. 0506 
486 202.

· Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

· Kupię książki do III klasy Gimnazjum 
Nr 1. Tel. 662 272 857.

· Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

· Sprzedaż drewna kominko-
wego opałowego, transport. 
509 9�0 161.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY 

NIEOGRANICZONY
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu użytkowego
Lokalizacja: Nowogard, ul.  Warszawska 14; powierzchnia użytko-

wa: 144,28 m2 

Lokal położony na parterze, składa się z  7  pomieszczeń użytkowych, 
pomieszczenia socjalnego i korytarza. Z lokalem wiąże się udział we 
współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 0,0335.

Cena wywoławcza:  289.200,- zł  Wadium:  60.000,- zł
Cena nie uwzględnia kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz zwią-

zanych z nią podatków i opłat, które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdziel-
czym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 

2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 03.07.2009 r. 
do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z napisem „Przetarg na lokal - Warszawska 14”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz po-
twierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2009 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiś-

cić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 21 dni od daty 
otrzymania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu robo-
czym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wy-
licytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie 
i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w terminie wskazanym 
przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią. Operat 
szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego. W przypadku kontynuacji 
przetargu w formie przetargu ustnego, rozpoczęcie II części przetargu 
o godz. 13.00 w dniu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.
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Jakie zawody będą miały wzięcie 
w przyszłości? Ile kosztuje edukacja 
w Szczecinie? Skąd wziąć pieniądze 
na wykształcenie dziecka za 10-20 
lat? Te trudne pytania zadają sobie 
rodzice myślący o przyszłości swo-
ich dzieci. Nie można wszystkiego 
przewidzieć, ale jedno nie zmienia 
się od lat – wyższe wykształcenie 
to lepszy start w dorosłe życie dla 
większości młodych ludzi. A czasy 
kryzysu to najlepszy moment, żeby 
zapytać, ile kosztuje edukacja i skąd 
wziąć na ten cel pieniądze.

Ile „kosztuje” dobry dyplom?
Statystyczna rodzina Kowalskich 

ze Szczecina ma dwoje małych dzie-
ci. Za 15-20 lat Kowalscy staną przed 
dylematem – skąd wziąć pieniądze 
na opłacenie wydatków związanych 
ze studiowaniem swoich dzieci? W 
tak długiej perspektywie można mieć 
prawie pewność, że studia dzienne, 
finansowane w tej chwili przez podat-
ników, będą w Polsce – przynajmniej 
częściowo – odpłatne. Tymczasem 
już dzisiaj dobre uczelnie prywatne, 
aby pozyskać nowych studentów i 
osiągać wysokie miejsca w rankin-
gach, muszą zatrzymać najlepszych 
wykładowców oraz oferować bogatą 
infrastrukturę edukacyjną. Wymaga 
to od nich utrzymywania zasobnego 
budżetu. 

 Czesne na renomowanych pry-
watnych uczelniach w Polsce wynosi 
od 4 do 8 tysięcy złotych za rok. Dla 
przykładu studiowanie psychologii 
w jednej z najbardziej prestiżowych 
uczelni prywatnych - Wyższej Szkole 
Biznesu w Nowym Sączu to wyda-
tek ok. 7 tysięcy złotych rocznie. A 
na zdobywanie wiedzy na kierunku 
Finanse i Rachunkowość w Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości i Zarzą-
dzania im. Leona Koźmińskiego w 
Warszawie potrzeba nawet 8.200 zł 
rocznie. Ile kosztują płatne studia 
w Szczecinie? Czy u nas jest taniej? 
Koszt czesnego w Zachodniopomor-
skiej Szkole Biznesu w Szczecinie 
– np. poznanie tajników zarządzania 
na tej uczelni to roczny wydatek ok. 
4.300 złotych. Trochę mniej zapłaci-
my za studia licencjackie na kierunku 
Administracja na Bałtyckiej Wyższej 
Szkole Humanistycznej w Koszalinie, 
gdzie czesne wynosi 3.800 złotych za 
rok. Czesne to nie jest jedyny koszt 
związany z edukacją. Utrzymanie stu-
denta w Polsce to obecnie koszt od 1 
do 2 tysięcy złotych miesięcznie. Naj-
większy udział w budżecie miesięcz-
nym studentów stanowią wydatki na 
zakwaterowanie, wyżywienie oraz 

rozrywkę. Dochodzą jeszcze koszty 
transportu, podręczników, pomocy 
naukowych, sprzętu komputerowe-
go. Łącznie koszty wykształcenia 
studenta mogą urosnąć do znacznej 
sumy - ok. 70-100 tysięcy złotych. 

Jak zdobyć pieniądze na eduka-
cję?

O edukacji dziecka warto pomy-
śleć już w pierwszych latach życia 
malucha. Łatwiej jest bowiem od-

kładać co miesiąc małe kwoty – np. 
200 czy 300 złotych - niż po latach 
znaleźć w budżecie domowym dziu-
rę. Problem sam się nie rozwiąże 
- długoletnie oszczędzanie to lepszy 
pomysł niż oczekiwanie na nadejście 
lepszych czasów lub wygraną w Toto-
lotka. Jeżeli jasno określimy sobie cel 
i horyzont inwestycji – oszczędza-
nie na edukację wcale nie musi być 
uciążliwe dla miesięcznego budżetu 
rodziny. Kilkanaście lat inwestycji 
pomnoży bowiem kapitał, który bę-
dziemy odkładać co miesiąc. Ale jak 
to zrobić?

Systematyczne oszczędzanie wy-
maga przede wszystkim dyscypliny. 
Najprostszym pomysłem na oszczę-

dzanie jest odkładanie co miesiąc 
określonej kwoty na rachunku ban-
kowym lub lokacie. Nie ma tutaj 
skomplikowanych formalności, ale 
też zyski nie będą należały do naj-
wyższych. Trzeba się także wielokrot-
nie oprzeć pokusie wykorzystania 
zgromadzonych pieniędzy na bieżące 
potrzeby rodziny. 

Jeżeli chcielibyśmy poprzez biuro 
maklerskie inwestować na giełdzie, 

niezbędna jest wiedza o rynkach fi-
nansowych i odporność na okresowe 
ryzyko spadków cen akcji – to rzecz 
nie dla wszystkich, szczególnie w 
kontekście globalnego spowolnienia. 
Gdy nie chcemy się aktywnie zajmo-
wać analizowaniem bieżącej sytuacji 
na rynku finansowym, możemy zde-
cydować się na wpłacanie co miesiąc 
regularnej kwoty w ramach specjal-
nych programów oszczędzania. 

Jak oszczędzać długoterminowo?
W czasie kryzysu i niepewności 

finansowej oszczędzanie nabiera do-
datkowego sensu – pozwala budować 
finansowe bezpieczeństwo na przy-
szłość. Pomimo kryzysu instytucje fi-
nansowe wprowadzają nowe rozwią-

zania dla osób planujących długoter-
minowe inwestycje. Dla przykładu 
Deutsche Bank PBC zaoferował nie-
dawno ubezpieczenie inwestycyjne o 
nazwie „db Inwestuj w Przyszłość”, w 
którym cały wpłacony kapitał jest in-
westowany w dobrany do indywidu-
alnych preferencji portfel funduszy 
inwestycyjnych. 

Jeżeli się temu bliżej przyjrzeć, 
ubezpieczenia inwestycyjne są cieka-
wym pomysłem na oszczędzanie na 
studia. Stosunkowo długi horyzont 
(we wspomnianym programie „db 
Inwestuj w Przyszłość” minimalny 
okres inwestycji to 9 lat) pomaga w 
realizacji celu inwestycji, a wyniki 
inwestowania są bardziej odporne 
na skutki okresowych spadków ko-
niunktury. Poprzez regularny, a nie 
jednorazowy zakup jednostek fun-
duszy, uśrednia się też cena, po której 
kupujemy jednostki.  Zmniejsza to 
ryzyko ich zakupu tylko w okresie 
szczytu ich notowań. Taki program 
można rozpocząć odkładając kwotę 
minimum 150-200 złotych miesięcz-
nie.

 Dodatkowo, w ramach części ubez-
pieczeniowej, inwestor ma możliwość 
wyboru kilku wariantów ochrony dla 
siebie i bliskich, obejmującej np. ry-
zyko niezdolności do pracy spowo-
dowanej nieszczęśliwym wypadkiem 
lub ciężką chorobą, czy też wypłatę 
środków osobom uposażonym z ty-
tułu śmierci ubezpieczonego.

Produkty związane z systematycz-
nym oszczędzaniem oferują rów-
nież towarzystwa ubezpieczeniowe 
np. Commercial Union, Skandia czy 
AXA. 

Małe wyrzeczenia – wielka satys-
fakcja

Oferta edukacyjna dla studentów 
w Polsce z roku na rok jest coraz szer-
sza. Żeby wykorzystać te możliwości, 
potrzebne są jednak dość znaczne 
pieniądze. Zbieranie od dzieciństwa 
kapitału na edukację jest rozwiąza-
niem, które umożliwi dziecku zdo-
bywanie wiedzy bez drastycznego 
obniżenia poziomu życia całej ro-
dziny w przyszłości. Pomysłów na 
oszczędzanie jest dużo, ale najważ-
niejsze jest wyobrażenie, co chcemy 
osiągnąć za kilkanaście lat i podjęcie 
pierwszego kroku. Każdy moment 
jest dobry, żeby zacząć oszczędzać. 
Dla rodziców wizja szczęścia swojego 
dziecka może być najlepszym impul-
sem do działania. W tym przypadku 
sprawdza się powiedzenie, że czasa-
mi szczęściu trzeba pomóc.

Andrzej Czech

Z kołyski na uniwersytet 
czyli jak pomimo kryzysu zapewnić dziecku sukces zawodowy w życiu dorosłym?
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP 
obowiązuje 
od 14 grudnia

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 
Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego �009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 091 �9�0���, 091 �9 �� ��� 

 tel.kom. 600 4�6 �64
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat - 091 392 62 65

 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64

Wydział komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702

Prawo jazdy  -091 57 92 703

Fax - 091 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel

 - 091 39 25 268 

 - 091 39 20 200

usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 

 - 0 91 39 26 249

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki
Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

PCk - 091 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 

Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogólnokształcących   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miejska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

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

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.
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NOWOGARD 08.06.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD.
1.Robotnik ogólnobudowlany-murarz 
2. Kelner
3.Technik farmaceutyczny.
4.Nauczyciel matematyki
5.Monter izolacji cieplnej    
6.Kierowca -konserwator
7.Stolarz
8.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9.Nauczyciel informatyki  
10.Nauczyciel języka angielskiego
11.Kelner-barman
12.Recepcjonista. 

OFerTY PraCY Z reJONU.
1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa-Mię-
dzyzdroje
2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów
3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
4.Pracownik produkcji-Tarczyn

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 
16.44, 19.53

Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 
16.43, 19.43, 21.43

Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 
17.49, 20.47, 22.46

(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  
12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)

kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 
13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

PrZeWóZ OSóB - rOmaN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 060� �10 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy busów

reGUlarNa lINIa mIkrOBUSOWa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - codziennie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - codziennie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 �9-�1-��� lub 091 46-9�-�15

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.�5(FP), �.10(L1P), 9.�5(L1P), 11.55(L1), 1�.�5(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 1�.00(L), �1.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), �.45(FP), 9.�5(L1P), 10.45(L3), 1�.�0(L1), 15.�5(L1), 
16.�5(L1P), 1�.15(L), ��.�5(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 50�0�6999, 091�9�69�5, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PrZeWóZ OSóB • m.Fedeńczak • kom. 606 14� �5�
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje tylko od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli
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Kolejne punkty 
Pomorzanina

Pomorzanin Nowogard - Korona 
Stuchowo (2:0) 3:0

Pomorzanin - Pomorzanin: 
Krupski,Tomporowski, Skórniew-
ski, Nieradka, Laszkiewicz, Soska, 
Stefański, Gołdyn, Miklas, Dobro-
wolski, Nosek.

Bramki: 2 - K.Miklas,1 - B. Stefań-
ski

W minioną sobotę Lider Ligi 
Okręgowej Pomorzanin Nowogard 
podejmował na własnym boisku 
groźną Koronę Stuchowo, która jed-
nak w tej rundzie jeszcze nie poka-
zała się w spotkaniach z rywalami z 
dobrej strony. Ta wygrana to duży 
krok w stronę awansu do V Ligi.

Punkt 16.30 kibice z Nowogardu 
usłyszeli gwizdek rozpoczynający 
mecz, który był ważnym spotkaniem 
zbliżającym zespół Gumiennego do 
awansu.

Mecz rozpoczął się dość spokojnie, 
zawodnicy obu drużyn chcieli się 
wybadać na boisku. Z akcji na akcję 
jednak Pomorzanin obejmował co-
raz większe prowadzenie i w 12 mi-
nucie meczu wynik spotkania uległ 
zmianie. Bramkę dla Pomorzanina 
zdobył Miklas, który już od wielu 
meczy nie zawodzi swoich kolegów 
i kibiców zdobywając cenne bram-
ki. Nie musieliśmy długo czekać na 

podwyższenie wyniku. 20 minuta 
meczu do rzutu wolnego podchodzi 
Stefański, piłka ustawiona 30 od li-
nii bramkowej, mocnym strzałem 
pokonuje bramkarza przyjezdnych, 
wynik 2:0 i takim wynik pozostał do 
końca pierwszej połowy.

Druga połowa nie uległa zmianie, 
Pomorzanin grał spokojną piłkę, na-
rzucając Koronie swoje reguły gry i 
sprawiając, że to spotkanie było jed-
nostronnym widowiskiem, pierw-
szy atak na bramkę przyjezdnych i 
pada 3 bramka w tym spotkaniu, a 2 
którą zdobywa Krystian Miklas i do 
końca spotkania wynik już nie uległ 
zmianie. Mecz w przeciwieństwie do 
dwóch poprzednich był spokojny i 
miły dla oka.

Krystian Miklas może się po-
chwalić swoją strzelecką zdobyczą 
- w ostatnich 5 meczach zdobywa 
dla zespołu aż 9 bramek a w sondzie 
internetowej poświęconej fanom 
Pomorzanina  www.pomorzanin.
nd.pl został uznany „Zawodnikiem 
Maja”. Serdecznie gratulujemy.

Kolejnym przeciwnikiem naszego 
zespołu będzie Chemik II Police, z 
którym zmierzymy się w Policach w 
najbliższą środę.

Karolina Kubicka

Olimpia – quo vadis?
Olimpia Nowogard - Kasta Szcze-

cin Majowe 0:3 (0:1)
Olimpia: Bagiński -Górecki, D. 

Stachowiak, Garbat, Grzelak, Kub-
ski, Wnuczyński, Kaczmarek, Ko-
walczyk (54’ Solarski), Nadzieja, M. 
Stachowiak.

7 maja na boisku w Wierzbięcinie 
Olimpia Nowogard miała bardzo 
ciężkie zadanie do zrealizowania i 
niestety po 90 minutach meczu stra-
ciła wszystko… Mecz zapowiadał się 
dość interesująco - w szeregach jed-
nej jak i drugiej drużyny panowało 
podenerwowanie, a przede wszyst-
kim determinacja.

Dla obu ekip był to mecz o wszyst-
ko, a dokładniej o awans do A-klasy.

Od samego początku zawodnicy 
Kasty i Olimpii próbowali dotrzeć 
jak najbliżej bramek swoich prze-
ciwników. Już w 23 minucie spot-
kania mogło być 0:1 dla gości - w 
trakcie akcji nasz bramkarz doznał 
urazu stopy i jeden z kolegów z dru-
żyny przybiegł mu pomóc, a przed 
tą sytuacją Gabiński odłożył piłkę na 
bok, do której  doskoczył zawodnik 

z Kasty  zdobywając gola. Po prote-
stach zawodników Olimpii sędzia 
cofnął swoją decyzję nie uznając 
zdobytej bramki. Olimpia walczy-
ła ale niestety tylko przez pierwszy 
kwadrans meczu - później na boisku 
królowali zawodnicy z Majowego. 
Kasta nabierała tempa, stwarzała co-
raz więcej sytuacji podbramkowych.

I stało się - w 20 minucie Kasta ob-
jęła prowadzenie.

Chwilę po rozpoczęciu drugiej 
połowy padła kolejna bramka dla 
przyjezdnych. Kibice zgromadzeni 
w Wierzbięcinie widzieli bezrad-
ność, brak rozegrania jakichkolwiek 
sytuacji ze strony Olimpii. W 80 mi-
nucie meczu Kasta postawiła „krop-
kę nad i” trafiając po raz 3 do bramki 
gospodarzy.

Jakie decyzje zapadną po przegra-
nym meczu? Czy zawodnicy nadal 
będą chcieli grać w najniższej lidze 
pod wodzą Kaczmarka?

Nasuwa się pytanie umieszczone 
w tytule relacji. Trudne pytanie!

Karolina Kubicka

W środę w Policach
W najbliższą środę zawodnicy z Nowogardu rozegrają kolejne spotkanie. 

Tym razem mecz zostanie rozegrany w Policach na  stadion przy ulicy Siedle-
ckiej. Gospodarze -  KP Chemik II Police, zajmuje w tabeli 7 miejsce z dorob-
kiem 41 pkt.  W poprzedniej rundzie Pomorzanin gładko pokonał Chemika  
4:0, a bramki zdobyli Łukasz Nosek 2, Marcin Skórniewski, Maciej Gołdyn. 
Początek spotkania o godzinie 18. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

KK
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Informujemy, że 

1� czerwca �009 r.
czwartek w godz. 11.00 - 1�.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Sukces na IV Festiwalu  
Piosenek Jacka Kaczmarskiego 
„Źródło wciąż bije”!

W dniach 06 – 07 czerwca w Byd-
goszczy odbywał się kolejny już festi-
wal piosenek Jacka Kaczmarskiego, 
do którego zakwalifikowano 22 wyko-
nawców z całej Polski. Wielu spośród 
nich to profesjonaliści, laureaci innych 
konkursów ogólnopolskich, pasjonaci 
twórczości niezapomnianego barda. Po 
raz pierwszy na tej imprezie pojawili się 
wykonawcy z II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowogardzie – Brygida Sa-
wicka (już absolwentka) i Jan Jeliński, 
odnosząc prawdziwy sukces. Brygida, 
wykonując utwory: „Bal u Pana Boga” 
i „Nokturn erotyczny”, przy akompa-
niamencie Janka, wyśpiewała pierwszą 
nagrodę w kategorii solistów! Jurorzy 
podkreślali nowość, indywidualizm i 
prawdę interpretacji. Zdobywcy pierw-

szego miejsca zachwycili nie tylko 
jurorów, ale także publiczność, która 
długo oklaskiwała wykonawców pod-
czas koncertu galowego. W tak pięk-
nym stylu Brygida zakończyła swoje 
spotkania z poezją i muzyką w liceum, 
rozpoczynając jednocześnie inną mu-
zyczną przygodę, gdyż zwycięstwo w 
tym festiwalu otwiera nowe możliwo-
ści. Warto wspomnieć, że uczniowie 
nowogardzkiego liceum byli jednymi 
z najmłodszych uczestników tej pre-
stiżowej imprezy. Oczywiście wielkie 
gratulacje dla laureatów! Na szczęście, 
„źródło wciąż bije”, i będzie biło, kiedy 
na Balu u Pana Boga będą spotykać się 
ludzie, którzy śpiewają i grają najpięk-
niej, bo prawdziwie.

Red.
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Kronika policyjna W parafii pw. WNMP
Przyjmijmy pielgrzymów 

We wtorek 16 czerwca do naszej parafii przybędzie Młodzieżowa Piesza 
Pielgrzymka ze Szczecina. W Nowogardzie zatrzymuje się na noc. Przyjmijmy 
pielgrzymów do naszych domów i mieszkań. Przyjąć pielgrzyma na noc to 
nasz udział w jego łasce pielgrzymowania.

Wyłączony zegar
Od wtorku 9 czerwca zegar na kościelnej wieży jest nieczynny. Zegar wyłą-

czono i częściowo zdemontowano jego tarczę ze względu na prace konserwa-
torskie jakie prowadzone są na północnej ścianie wieży. Po zakończeniu prac 
zegar natychmiast zostanie uruchomiony i znowu będzie wskazywał bardzo 
dokładny, bo radiowy  czas.

Nowe ogrodzenie placu kościelnego
Ze względu na uroczystości Bożego Ciała przesunięto termin budowy 

ogrodzenia placu kościelnego. Prace zaczęły się więc 15 czerwca. Nie ustalono 
dokładnie ani czasu prac ,ani wielkości zadania do wykonania w tym roku. 
Wszystko zależy bowiem od funduszy jakie uda się zgromadzić.

Caritas organizuje kolonie letnie!
Parafialny Zespół Caritas organizuje wyjazd na kolonię letnią  do Kotliny 

Kłodzkiej w terminie od 3 – 8 sierpnia. Rodzice dzieci w wieku od 10 do 16 
lat chętnych na ten wyjazd proszeni są o zgłoszenie się dzisiaj 16 czerwca  do 
biura Caritas przy ul. 700 – lecia 14 w godzinach 16.00 -  18.00

„Trzeźwy poranek” 
w Nowogardzie!

Jeden nietrzeźwy rowerzysta   i 6 
mandatów karnych to efekt akcji 
goleniowskiej „drogówki” pod nazwa 
„trzeźwy poranek” jaką przeprowa-
dzono w Nowogardzie.

W poniedziałek od godziny 5 rano 
policjanci z goleniowskiej „dro-
gówki” przeprowadzili wzmożone 
kontrole drogowe. W Nowogardzie 
na ulicy 700-lecia przy przejeździe 
kolejowym szczegółowo sprawdzano 
stan trzeźwości kierujących a także 
stan techniczny pojazdów. Łącznie 
skontrolowano 186 pojazdów. Na 
kierujących nałożona 6 mandatów 
karnych. Jednego z nich za brak 
uprawnień do kierowania pojazdami 

ukarano mandatem w wysokości 500 
zł, dwóch za wjazd na skrzyżowania 
przy czerwonym świetle ukarano 
mandatami w wysokości po 300 zł. 
Kolejne mandaty to wynik usterek 
technicznych pojazdu.

Nietrzeźwym kierującym oka-
zał się Mirosław D. lat 44, którego 
policjanci zatrzymali jak kierował 
rowerem.   Alkomat wykazał w jego 
organizmie 1.50 promila alkoholu. 
Grozi mu kara pozbawienia wolności 
nawet do roku.

Takie działania będą nadal kon-
tynuowane na terenie powiatu gole-
niowskiego.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Włamywacze ujęci!
Policjanci z Komisariatu w Nowogardzie zatrzymali podejrzanych o wła-

manie do sklepu w Kulicach. Prokurator zastosował w stosunku do nich 
dozór policyjny.

Do włamania doszło kilka dni temu. Sprawcy dostali się do sklepu po 
uprzednim odkręceniu śrub w zawiasach drzwi wejściowych. Skradziono 
różnego rodzaju papierosy oraz pieniądze. Po włamaniu sprawcy wzniecili 
ogień w sklepie w celu zatarcia pozostawionych ewentualnych śladów. Spaleniu 
i zniszczeniu uległy artykuły znajdujące się w sklepie oraz jego wyposażenie. 
Policjanci szybko ustalili i zatrzymali podejrzanych . Okazali się nimi Tomasz 
S. lat 21 oraz Gerard B. lat 39. Osadzono ich w policyjnym areszcie a następnie 
przedstawiono zarzuty dokonania włamania a także uszkodzenia mienia. Na 
podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego Prokurator 
Rejonowy w Goleniowie zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru policji. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

8 czerwca godz. 11.43 Nowogard 
3 – go Marca

Awantura domowa. Syn szarpał 
własną matkę. Po zbadaniu trzeźwości 
okazało się, że miał 3,71 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. Został 
odwieziony do aresztu w Goleniowie do 
wyjaśnienia.

8 czerwca godz. 13.20 Nowogard 
Norwida

Dokonano kradzieży z włamaniem 
do piwnicy, skąd skradziono narzędzia 
budowlane o wartości 10 tys. złotych.

9 czerwca godz. 8.35 Nowogard
Dokonano kradzieży 8 drzewek z 

terenu SP nr 1 o wartości 160 złotych.
9 czerwca 15.30  parking leśny No-

wogard – Sąpolnica
Zatrzymano chłopaka, który posia-

dał środki odurzające w postaci mari-
huany. Młodzieniec został zatrzymany 
w goleniowskim areszcie do wyjaśnie-
nia sprawy.

9 czerwca godz. 13.00 Nowograd
Policja otrzymała powiadomienie o 

oszustwie przy zakupie filmów DVD 
na aukcji Allegro. Wartość strat 220 
złotych.

9 czerwca godz. 22.20 droga Kulice 
– Wierzbięcin

Zgłoszono, że drogą porusza się 
nietrzeźwy mężczyzna, który jest mało 
widoczny. Pana odwieziono do miejsca 
zamieszkania.

9 czerwca godz.22.40 Nowogard 
Armii Krajowej

Zgłoszono, że na poboczu w rejonie 
ogródków działkowych leży nietrzeźwy 
mężczyzna. Pana odwieziono do domu.

10 czerwca godz.13.35 Nowogard 
Woj. Polskiego

Na chodniku znaleziono nietrzeźwe-
go pana, który obudzony o własnych 
siłach udał się do miejsca zamieszkania.

10 czerwca godz. 16.25 Nowogard 
Młynarska

Dokonano kradzieży w sklepie z 
odzieżą używaną. Sprawczyni została 
ukarana mandatem karnym.

12 czerwca godz. 13.40  Nowogard 

Lidl
Pracownik ochrony powiadomił, 

że nn sprawca dokonał kradzieży, a 
następnie zbiegł w kierunku dworca 
kolejowego z reklamówką. Pomimo 
pościgu, sprawca nie został zatrzyma-
ny oraz dotychczas nie ustalono, co 
takiego skradł.

12 czerwca godz. 14.10 trasa nr 6
Zgłoszono, że jadący Oplem Astrą 

popełnia wykroczenia drogowe, tj, wy-
przedza „na trzeciego”. Zatrzymany na 
ul. 700 – lecia kierowca został ukarany 
mandatem w wysokości 200 złotych.

12 czerwca godz. 20.20 Kościuszki
Zgłoszono kradzież w włamaniem do 

opuszczonego domu, skąd skradziono 
rury miedziane o wartości 200 złotych.

13 czercw godz. 00.10 Nowogard 
Poniatowskiego

Zatrzymano Andrzeja K., kierują-
cego motorowerem, który miał 0,88 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

13 czerwca Nowogard Leśna
Zgłoszono, że nieznany mężczyzna 

włamał się do dwóch pomieszczeń 
piwnicznych i „Przepłoszony” zbiegł 
do lasu. Mężczyzna pozostawił otwar-
ty samochód marki Ford Mondeo, w 
którym znaleziono 2 koła samocho-
dowe, skradzione z piwnic. W aucie 
znaleziono dokumenty, na podstawie 
których ustalono właściciela. Okaza-
ło się jednak, że nie przebywa on w 
miejscu zameldowania. Auto zostało 
odholowane na policyjny parking.

13 czerwca Nowogard Kościuszki
Skradziono 2 wiertarki z terenu bu-

dowy. Wartość strat 960 złotych.
15 czerwca Nowogard 700 – lecia
Zatrzymano nietrzeźwego rowe-

rzystę. Mirosław D. Miał 1,7 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.  

Opr. Ewa Dziwisz
W miesiącu maju znaleziono akor-

deon koloru czarnego. Akordeon został 
znaleziony na jednej z posesji na ul. 
Żeromskiego. Akordeon można ode-
brać w komisariacie policji.
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Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września godz. 16.30

Kasa z UE 

blisko Słajsina
We wrześniu dowiemy się czy w 

Słajsinie uda się wybudować zakład 
utylizacji śmieci. 

Stare wysypisko śmieci w Słajsinie 
zostało zamknięte w lutym 2009 r. 
Nie spełniało ono wymogów stawia-
nych przez Wojewódzkiego Inspekto-
ra Ochrony Środowiska. Teraz śmieci 
z naszej gminy trafiają do leżącego w 
pobliżu Reska Komorowa. Tamtejsze 
składowisko też zostanie zamknięte. 
Władze Nowogardu i Celowego 
Związku Gmin R-XXI planują więc, 
w Słajsinie budowę nowoczesnego 
zakładu utylizacji. Inwestycja ma 
kosztować 90 mln zł. Nasza gmina 
i reszta zrzeszonych w związku (28) 
nie są w stanie zrealizować budowy 
z własnych środków. Liczą, więc na 
dofinansowanie z Unii Europejskiej 
– z Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko. Środków 
zewnętrznych ma starczyć na 85 proc. 
budowy. Władze R-XXI na początku 
roku złożyły wniosek o dofinansowa-
nie. Jeszcze w marcu prezes Robert 
Wawrzyniak nie chciał mówić o 
szansach na pozyskanie środków. 
Dziś jest optymistą. 

- Nasz wniosek przeszedł już wery-
fikację formalną pierwszego stopnia. 
Obecnie jest w trakcie weryfikacji 
drugiego stopnia. Nie chcę zapeszać, 
ale dobrze to wróży. Oczekujemy 
na pozytywną odpowiedź – mówi 
Wawrzyniak.

Kwestia dofinansowania rozstrzy-
gnie się we wrześniu. Miejmy nadzie-
ję, że nie zawiedziemy się, jak przy 
staraniach o fundusze na rewitaliza-
cję terenów przy jeziorze. 

man  

Szpital szuka 
eksperta

Podczas majowej sesji Rada Mia-
sta przeznaczyła 500 tys. zł na wy-
konanie dokumentacji potrzebnej 
do dokończenia budowy „nowej” 
części miejskiego szpital. Co obec-
nie dzieje się w tej sprawie? 

Lada dzień dyrekcja szpitala ma 
ogłosić „przetarg” na przeprowadze-
nie pracy doradczej na temat przygo-
towania i dokumentacji. Wyłoniony 
doradca oceni też obecny stan bu-
dynku, w który ma zostać poddany 

wykończeniu i wartość sporządzonej 
kilka lat temu dokumentacji. Dokona 
także analizy projektu budowlanego. 
Po sporządzeniu analiz zostanie ogło-
szony przetarg na wykonanie doku-
mentacji potrzebnej do dokończenia 
budowy „nowej” części szpitala. Jeżeli 
nowogardzki szpital nie spełni unij-
nych wymogów do 2012 r. to będzie 
musiał zostać zamknięty.

man

Zapłacą za plakaty        
Komitety Wyborcze PO i SLD pokryją koszty usunięcia ich plakatów 

wyborczych zawieszonych niezgodnie z prawem. Plakaty kandydatów tych 
ugrupowań zawisły na słupach i przystankach autobusowych bez wymaganych 
zezwoleń. W związku z tym Urząd Miejski na polecenie burmistrza Kazimierza 
Ziemby zlecił firmie ZUK ich usunięcie. Na podstawie faktury za wykonaną 
pracę  Urząd Miejski obciąży właściwe komitety wyborcze. Możliwość taką 
daje ordynacja wyborcza do Sejmu, mająca zastosowanie również podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Opr. LMM

Nowa dyrektorka I LO
Od nowego roku szkolnego obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształ-

cącego przejmie Karina Surma.  
Wieloletnia nauczycielka wygrała konkurs na to stanowisko organizowany 

przez Starostwo Powiatowe. Jej kandydaturę pozytywnie zaopiniowała także 
Rada Pedagogiczna szkoły. Karina Surma na stanowisku dyrektora zastąpi 
Irenę Stasiewicz. Pani „dyrektor elekt” obiecała, że po otrzymaniu oficjalnej 
nominacji odpowie na pytania „Dziennika”.

man

A moja żona mówi...
Kolejny dzień długiego weekendu 

kończył się przed ekranem gdy nagle 
żona wypaliła: Podejrzewam, że ty w 
tym wojsku to musiałeś być skończony 
ugodowiec ślepo wierzący ,że dowódca 
ma zawsze rację i że zegarek dowódcy 
najlepiej chodzi. Kto tego nie przyswa-
jał, bo nie potrafił (taki cienias), albo 
nie potrafił bo był krnąbrny od razu, 
dla świętego spokoju wysyłano go… 
na studia. 

Masz rację – na wszelki wypadek 
przytaknąłem chociaż nie wiedzia-
łem o co jej chodzi. I dodatkowo 
dodałem trzeci punkt swoistego ko-
deksu  wojskowego – Kto ma wątpli-
wości niech patrzy punkt 1 i punkt 2!

Chodzi mi o to – zaczęła wyjaśniać 
– że liderzy partyjni wykorzystują 
każda okazję, by pozbyć się ludzi 
zagrażających ich pozycji. Dopiero co 
słyszałam jak to prezes, który osobi-
ście włada trzema językami (jednym 
w buzi i dwoma w butach) pouczał 
byłego ministra by uczył się pilnie, bo 
będzie europosłem czwartej kategorii. 
Nie wiedział o tym przed wyborami? 
Wiedział, ale nie przewidział, że ten 
uzyska tak znaczne poparcie, że zechce 
mu się prezesować, albo co gorzej 
myśleć o zamieszkaniu w Pałacu Na-
miestnikowskim.

Zresztą prezes nie jest wyjątkiem 
– Tusk mocno lokuje Buzka w PE, 
Napieralski Olejniczka, a i Pawlakowi 
będzie lżej bez oddechu Kalinowskiego. 
Jednym słowem – kto nie wygodny to 
do Brukseli z nim! 5 lat spokoju!

Po tym wywodzie zwróciłem żonie 

uwagę, że Dziennik Nowogardzki nie 
zajmuje się polityką w skali kraju. Tu 
w Nowogardzie mamy swoją politykę 
i swoje problemy..

Masz rację – ze spokojem odrzekła 
żona. Tylko po mieście to ja więcej 
chodzę. To znaczy chodzę tam gdzie 
ludzie mówią bez ogródek. I co mó-
wią? O normalnym piekiełku w naszej 
skali. Jest wielu chętnych do władzy 
tylko ratusz jest jeden . Jak wielkie 
niektórzy mieli nadzieje, że Ziemba 
w końcu wyjedzie do Warszawy i 
zwolni się miejsce dla naszego, jakiego 
naszego – dla mnie! Nie przewidzieli, 
że jedni nie zagłosują Za ze zwykłej 
zazdrości (oj małostkowi to ludzie i 
krótkowzroczni jak zwolennicy  prezy-
denta Olsztyna – gdyby nie poszli do 
urny ich adorator pań byłby nadal w 
ratuszu), a inni nie zagłosowali ( i było 
ich bardzo dużo!) bo po prostu Kazia 
uwielbiają ! Pomoże  nie tak całkiem 
bezinteresownie. I to podkreślone 
słowo kieruje wszelkimi poczynaniami 
rzekomych reformatorów, ulepszaczy i 
opozycjonistów – autorów haseł pre-
zentowanych jak zawsze z uwagi na 
dobro gminy i jej mieszkańców.

A najbardziej cenię spóźnialskich – 
wspaniałe  odkrywcze myśli okazują 
dopiero na miesiąc przed wyborami. 
Wcześniej ich nazwiska to tylko rodzi-
na  znała…Uf! Zrób mi kawę!

Co miałem robić  - weekend był 
długi, będą u niektórych  weekendo-
we długi…

LMM

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie”
dnia 04.07.2009r,organizuje wyjazd na badania
mammograficzne do CRiDO w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30-14.oo pod 
nr.tel.(091)3921356 oraz u Lidii Bogus tel. 505-393-636

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Serdeczne 
podziękowania 

Wyborcom, 
którzy głosowali na 

Prawo i Sprawiedliwość. 
Dziękujemy za miłą 

niespodziankę i trzecie miejsce 
w „czerwonym zagłębiu”. 

Oby przy następnych wyborach 
było jeszcze lepiej.

 
Za Zarząd Powiatowy PiS 

z-ca przewod. 
Jerzy Majewski

Z okazji 
imienin  

Antoniemu 
Gaszewskiemu 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

szczęścia 
i długich lat życia 
składają sąsiedzi

podZiękowaNia

Z okazji zawarcia 
związku małżeńskiego 

11 czerwca 2009 r.

Inez i Krzysztofowi 
Krystkiewiczom

moc najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, 
radości i pomyślności na dalsze lata życia razem 

składa 
ciocia Halina z Robertem

ŻYCZeNiaŻYCZeNia

Moja parafia 
– moja mała Ojczyzna

Pod takim tytułem przebiegał konkurs plastyczny organizowany przez Kato-
lickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. – Oddzial Miejski w Nowogardzie.

Na konkurs wpłynęło ostatecznie 16 prac

Jury konkursowe  s. Michaela Zaniewicz – przewodnicząca, oraz Barbara 
Gontarska, Andrzej Leszczyński i Jan Korneluk członkowie podjęło nastę-
pujące decyzje:

W kategorii I – Oddziały przedszkolne i klasy zerowe:
I miejsce – Nikola Bartnicka z SP 4,
II miejsce – Martyna Wojciechowska – SP 4.
Laureatki pracowały pod opieką katechety Elżbiety Spór.
W kategorii II – klasy I – III:
I m – Patryk Wyczkowski – SP 3 – opiekun s. Maksymiliana Lik
II m  - Piotr Kufta – SP 4 – opiekun  B. Andrysiak
III m -  Oskar Kołodziej SP 4 i Dawid Druciarek SP 4 – pod opieką Elżbiety 

Spór.
Kategoria III – klasy IV – VI:
I m – Paulina Pawłowska – SP 4 – opiekun katecheta H. Zagórska
Kategoria IV – klasy gimnazjalne:
I m – Aleksandra Kubiak  - Gimn. Nr 3
II m – Joanna Mielewczyk – Gimn. Nr 3,
III m – Kinga Pawłowska – Gimn, Nr 3 
Opiekunem laureatek była katecheta Gabriela Bartos.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Gratulujemy!
Opr. LMM

foto Jan Korneluk

Aleksandra Kubiak, lat 14, kościół pw. Chrystusa Króla w Sikorkach

Patryk Wyczkowski, kl. III, SP  3
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Sukces młodych 
przedsiębiorców z II LO

W dniach 4-6 czerwca 2009 r. w 
budynku Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie, odbył się Fi-
nał XIV Ogólnopolskiego Konkur-
su na Najlepsze Młodzieżowe Mi-
niprzedsiębiorstwo. Wśród trzy-
dziestu najlepszych firm uczniow-
skich w Polsce, znalazły się aż dwa 
Miniprzedsiębiorstwa z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogardzie 
– SKRIK i MagicDust, których opie-

kunem jest pani Anna Sienkiewicz. 
Przez dwa dni Komisja konkursowa, 
w której skład wchodzili przedsta-
wiciele świata biznesu i finansów, 
oceniała umiejętności prezentacji, 
sprzedaży, przeprowadzała rozmo-
wy na temat rozwiązywania proble-
mów biznesowych i doświadczeń 
zdobytych w czasie funkcjonowania 
miniprzedsiębiorstw. 

Firma  „SKRIK 
– usługi plastycz-
ne” reprezentowana 
przez Olę Kłos, Anię 
Lebiecką, Joannę 
Szeremetę i Domi-
nikę Wronowską, 
zdobyła I miejsce w 
kategorii „Stoisko 
i techniki sprzeda-
ży”! 

Drugą firmą był 
Magic Dust zaj-
mujący się poka-
zami i warsztatami 
kuglarskimi, który 
był reprezento-
wany przez Kasię 
Młynek, Mate-
usza Łukę, Klaudię 
Klimaszewską i 
Justynę Wieczor-
kiewicz.  Magic 
Dust zrobił furorę 
wśród uczestników 
Targów i publicz-
ności, prezentując 
swoje umiejętności 
i prowadząc „mini-
warsztaty”. 

Serdeczne podziękowania należą 
się wszystkim, którzy wspierali mło-
dych przedsiębiorców w ich przygo-
towaniach do wyjazdu na Ogólno-
polskie Targi – Radzie Miejskiej w 
Nowogardzie, PIB „PRO-BUD” s.c., 
PHUP Bicykl oraz przedsiębiorcom 
należącym do Forum Rozwoju Go-
spodarczego Ziemi Nowogardz-

kiej  (Arka FHU, Apteka Jantar s.c., 
„BIUREX”, IPE Hurtownia Elek-
tryczna s.c., Naft-Turyst s.j. Stacja 
Paliw). W kwestiach organizacyj-
nych nieocenioną pomoc okazała 
pani Helena Młynek, przewodniczą-
ca Rady Rodziców przy II LO

Inf. własna.  

Mistrzowie

Pióra
We wtorek 9 czerwca w sali se-

syjnej szczecińskiej Rady Miasta 
odbyła się gala finałowa ósmej już 
edycji konkursu literacko - dzien-
nikarskiego „Złote Pióro Głosu”. O 
znalezienie się w „złotej dziesiątce” 
walczyło prawie tysiąc uczestników 

gimnazjów i liceów. Konkurs wyma-
ga systematyczności, konsekwencji, 
wytrwałości i oczywiście literacko - 
dziennikarskiego zacięcia, a pisanie 
kolejnych prac i oczekiwanie na wy-
niki zawsze wzbudza sporo emocji. 
W tym roku szkolnym w konkursie 

wystartowała, jak zawsze, liczna gru-
pa uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie i aż 
pięcioro spośród nich zdobyło Złote 
Pióra! W kategorii gimnazjów zwy-
ciężyła Kamila Brodniak, w katego-
rii liceów laureatkami zostały: Mag-
dalena Jakubowska (II miejsce), 
Anna Lisowska (III miejsce), Aga-
ta Tychoniec (V miejsce), Joanna 
Balcer (VIII miejsce). Konkurs stał 
się już tradycją szkoły. Uczniowie 
ZSO uczestniczą w nim od drugiej 
edycji i corocznie sięgają po „zło-

te miejsca”, znajdując się w „złotej 
dziesiątce” – w tym aż czterokrotnie 
zdobyli pierwsze miejsce! Bardzo 
cieszy ten sukces, ale tym, co cieszy 
jeszcze bardziej jest wiele bardzo 
serdecznych, pełnych uznania słów 
kierowanych przez przewodniczącą 
konkursu prof. Danutę Dąbrowską 
pod adresem uczniów i szkoły.

Wielkie gratulacje dla mistrzów 
pióra! Życzymy jeszcze wielu literac-
kich olśnień!

Red.

Wyniki  
mammografii 
do odbioru

Organizatorzy „Białej Niedzieli” 
z dnia 17 maja br. uprzejmie infor-
mują, że do odbioru są wyniki badań 
mammograficznych. Wyniki można 
odbierać w biurze Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Nowogardzie, 
Plac Wolności 9, pok. 9 (były hotel 
„Cisy” na parterze) w godzinach od 
9.30 do 15.30. Wyniki są wydawane 
za okazaniem dokumentu tożsamo-
ści.

Bartosz Arłukowicz
  Robert Czapla
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w obiektywie Jana korneluka  - procesje Bożego Ciała
                                

parafia pw. św. rafała kalinowskiego

kościół pw. Świętej Trójcy
Bieniczki i osowo

Foto Krzysztof Kostrzanowski
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

NA SPORTOWO W ZSP  
IM. STANISŁAWA STASZICA

Od 3. do 5. czerwca w miejscowości Gubin (Lubuskie) odbył się półfinał 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej LZS w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Naszą 
szkołę reprezentowała drużyna chłopców w składzie: Mateusz Wawrzyniak, 
Mateusz Czapski, Kamil Turski, Paweł Pyrka, Paweł Sućko, Dawid Kot, Prze-
mysław Lelowski, Sebastian Wasiak, Tomasz Iwan, Kryspin Krzywański, Ka-
rol Tyrka, Kamil Gajdziński i Jarosław Pabisiak wraz z opiekunem Panem 
Jerzym Stolfem, a także zespół dziewcząt w składzie: Marlena Łydzińska, 
Monika Nosek, Anna Król, Emilia Bienias, Anna Radoń, Helena Kolanek, 
Marika Zając, Dominika Malicka, Agnieszka Synowiec i Sylwia Korniluk 
wraz z opiekunem Panem Zbigniewem Ceranką. Najlepszą zawodniczką 
została Monika Nosek. 

Końcowa tabela po trzech dniach rozgrywek była następująca:
Chłopcy:
I  miejsce ZSP Koźmin (Wielkopolska)
II miejsce ZSP Nowogard (Zachodniopomorskie)
III miejsce ZSZ Barlewiczki (Pomorskie)
IV miejsce GHT Sparta - ZSLiT Gubin (Lubuskie)
Dziewczęta:
I  miejsce GHT Sparta - ZSLiT Gubin 
II miejsce ZSP Koźmin
III miejsce ZSL Czersk
IV miejsce ZSP Pomorzanin Nowogard
Szóstego czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się półfi-

nał Igrzysk Młodzieży Szkolnej LZS w koszykówce dziewcząt. Dziewczęta z 
rocznika 90 i 91 reprezentujące województwo zachodniopomorskie zajęły II 
miejsce. W skład zespołu wchodzą: Dorota Łysiak, Klaudia Miziorko, Pauli-
na Wiatr, Hania Kaczmarska, Justyna Rokosz, Marta Michalak, Aleksandra 
Ceranka, Zosia Gwiazdowska, Klaudia Klimaszewska i Anna Kielar. Zespół 
prowadzi Pan Zbigniew Ceranka. 

GRATULUJEMY !!!

Wkrótce Dzień Ojca

Czas, jak koło szybko krąży, 
Rok za rokiem szybko mija. 
Z życzeniami dziecko dąży, 

Niech Ci tatku szczęście sprzyja!
Wszystkim Tatusiom redakcja „WBREW” składa 

najserdeczniejsze życzenia.

WIEŚCI ZE SZKOŁY:
10 – go czerwca podczas uroczystego apelu pożegnaliśmy absolwentów 

szkoły zasadniczej. Podczas uroczystości wyróżniono uczniów Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. Są to następu-
jący uczniowie: 

Jakub Cieślakowski z klasy III E (średnia ocen z trzech lat 4,7), 
Anita Gawęcka z klasy III E (średnia ocen z trzech lat 4,5), 
Sebastian Czuchaj z klasy III E (średnia ocen z trzech lat 4,1)  

oraz uczniowie klasy II F uczący się w zawodzie sprzedawca: 
Marzena Miksa – 4,5, 
Sebastian Zalewski – 4,3, 
Paulina Wołodźko – 4,2 ,
Michał Korbus – 4,1.   

Trwają  egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe

15- go czerwca rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje za-
wodowe w klasach technikum i szkoły zasadniczej. Egzamin składa się z 
dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Aby go zdać, uczeń musi uzy-
skać  75% punktów możliwych do uzyskania. Egzaminy zakończą się 18 – go 
czerwca. 

Redakcja „WBREW” życzy powodzenia wszystkim 
przystępującym do egzaminów zawodowych.

Wkrótce wakacje...
   

„Za dobrych czasów 
liczyłem wakacje według ilości ognisk, 
liczyłem wakacje według ilości nocy 

przespanych pod namiotem.”
                                                     Jan Paweł II

Redakcja „WBREW” życzy wszystkim uczniom, rodzicom 
i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były spokojne  

i pełne niezapomnianych wrażeń.

Sukcesy naszych tancerzy
Praca tancerzy z Nowogardzkiego Domu Kultury owocuje dużą ilością 

sukcesów.
W miniony weekend Maciej Kaczocha (17 lat) i Marta Sulima zajęli trzecie 

miejsce w Grand Prix Polski w Kobylnicy. Tym samym uzyskali „klasę B” w 
kategorii tańców latynoamerykańskich. To druga, najbardziej prestiżowa klasa 
w tańcu towarzyskim. Maciej i Marta tańczą od siedmiu lat. Także w minio-
ny weekend ich koledzy – Patryk Czapczyk i Olga Dwornik zajęli pierwsze 
miejsce, w tańcu standardowym, w szczecińskim Euro Dance Festival. Nato-
miast na turnieju w Wolinie trzecią lokatę zajęli Wojciech Bielski i Patrycja 
Wieprzkowicz. Wszyscy laureaci, na co dzień ćwiczą pod okiem instruktora 
NDK Mikołaja Kubiaka.

man
  

Podziękowania
Wszystkim życzliwym sąsiadom, a w szczególności rodzinom Państwa 

Tychoniec, Bąk, Wojewoda, Woźniak, Wiśniewski i Wawrzyniak za pomoc 
w przygotowaniu  Ołtarza na tegoroczne Święto Bożego Ciała serdeczne 
Bóg zapłać!

KM Sudomierski z rodziną.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8 Nr 44 (1781)

OGŁO SZE NIA drOb NE
NierUCHomoŚCi

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. Cena do ne-
gocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

•	 Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 276 271.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający się 
na garaż, położony przy ul. Boh. War-
szawy w sąsiedztwie MOTOZBYTU na 
garaż lub teren pod budowę garażu na 
osiedlu Gryfitów w pobliżu ulicy Raci-
bora. Wiadomość tel. 091 39 22  329 
lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 220 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
67 m kw na mniejsze (ok. 40 m kw). Tel. 
091 39 27 160.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

• Pokój do wynajęcia dla samotnego 
mężczyzny, niepalącego. Tel. 609 24 
58 16.

•	 kupię garaż. Tel. 509 533 132.

• Do wynajęcia mieszkanie 60 m kw, I 
piętro. Tel. 665 00 12 51.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw 
na działalność handlową, biuro, ga-
binet lekarski przy ul. 700 Lecia 20B 
(pasaż przy Biedronce). Kontakt 091 
39 20 676.

•	 mieszkanie 3 pokojowe po remon-
cie zamienię na mniejsze lub sprze-
dam. Tel. 601 441 763.

• 3 pokojowe mieszkanie 62 m kw, 
centrum miasta w bloku z balkonem, 
na parterze, ogrzewanie gazowe za-
mienię na 2 pokojowe i kawalerkę. 
694 897 646.

• Zamienię mieszkanie 28 m kw na 
większe z dopłatą. Tel. 662 055 465.

•	 Sprzedam kawalerkę na Bema po 
kapitalnym remoncie, i piętro, ume-
blowana, kuchnia robiona na zamó-
wienie z drewna, w przedpokoju 
duża szafa pod zabudowę, okna pla-
stik, nie wymaga wkładu finanso-
wego, cena 80 tys. Tel. 788 986 139 
lub 788 557 042.

• Do wynajęcia lokal w centrum Nowo-
gardu, 1000 zł netto. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
III piętro, 54 m kw, 2 pokojowe. Tel. 
668 927 296.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
602 462 497.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw w centrum Nowogardu, 
cena do negocjacji. Tel. 609 093 100.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 
m kw. Tel. 0501 77 50 25.

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie w osinie 68 m kw, parter. Tel. 
601 808 696.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
w centrum, wysoki standard. Tel. 
602 630 016.

• Szczecin – os. Kasztanowe sprzedam 
mieszkanie, 3 pokojowe o pow. 60 m 
kw, III piętro, standard wysoki, cena 
260 tys. zł. Tel. 600 214 332.

• Sprzedam grunty rolne 5 ha przy dro-
dze asfaltowej, 5 zł/ m kw, media w 
drodze. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw, słoneczne, I piętro, balkon, do-
bra lokalizacja. Tel. 798 352 295.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
bezczynszowe, I piętro, ul. Leśna. Tel. 
0693 922 929, 0793 77 04 10.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, w 
centrum, słoneczne, cena do uzgod-
nienia. Tel. 608 579 447.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Do wynajęcia kawalerka. Tel. 091 39 
21 402.

• Działki budowlane Dębice, gmina Ma-
szewo, 17 zł/ m kw. Tel. 604 189 118.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 784 276 555.

• Zdecydowanie kupię kawalerkę, par-
ter lub I piętro, w rozsądnej cenie. Tel. 
091 39 23 330.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
przy ul. Bema. Tel. 796 406 330.

• Wynajmę kawalerkę w centrum. Tel. 
091 39 20 754.

• Zamienię kawalerkę 36 m kw, parter 
na 2 pokojowe. Tel. 798 483 902.

• Kawalerka do wynajęcia w centrum 
Nowogardu. Wolna od 1 lipca. Tel. 
667 994 240.

• Sprzedam – działki budowlane, 1300 
m kw z wydanymi warunkami zabudo-
wy – Warnkowo. 608 529 366.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

moTorYZaCJa

• Sprzedam samochód ciężarowy STAR 
– 200, dwa małe samochody cięża-
rowe MULTIKAR, wszystkie samo-
wyładowcze w stanie technicznym 
sprawnym, aktualnie na chodzie. 
Wiadomość tel. 091 39 22  329 lub 
697 516 145.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Polonez Caro, 1993 r., 600 zł. 
Tel. 660 332 798.

• Sprzedam skuter 4 –suw, na gwaran-
cji. Cena 2000 zł – do uzgodnienia. Tel. 
724 696 056.

• Kupię garaż blaszany. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie KUHMO 
215x55 R 16; stan bdb. Tel. 605 522 340

• Sprzedam samochód ciężarowy TA-
TRA, 1989 r., stan techniczny bdb. Tel. 
664 726 394.

rolNiCTwo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Sprzedam króliki. Tel. 603 353 789 po 
15.00.

• Sprzedam zboże owies. Tel. 
511 932 684.

• Sprzedam pszenżyto i owies. 696 82 
38 35.

• Sprzedam żyto paszowe ok. 10 ton. 
Tel. 604 878 140.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-385. Tel. 
668 316 103.

• Sprzedam jęczmień. Tel. 091 39  133 
12.

•	 agrousługi, koszenie, orka, poplo-
ny. Tel. 503 176 331.

USŁUGi

• Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• dYwaNopraNie. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 BrUk – liN – układanie kostki bru-
kowej. Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.
pl.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

•	 HarrY – med masaż i rehabilita-

cja u pacjenta w domu. Tel. 607 621 
257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

• Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Schody drewniane. Tel. 604 133 333.

• „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

•	 pogotowie komputerowe. Tel. 
695 041 278.

•	 wizaż, manicure, tipsy. Tel. 
791 330 638.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 497 390.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, ogro-
dzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Pomoc w ogrodach i pielęgnacja. Tel. 
665 544 518.

•	 Usługi: docieplenia 30 zł/ m kw, po-
lbruk 25 zł/ m kw, dekarstwo 35 zł/ 
m kw. 785 931 513, 091 39 111 53.

• Przeprowadzki z załadunkiem i rozła-
dunkiem. Tanio. 79 1111 749.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa, USA. 071 385 20 18.

•	 Firma kosmetyczna orifla-
me zatrudni konsultantów. Tel. 
693 876 362.

• Hotel Oskar zatrudni barmankę – 
kelnerkę, ze znajomością obsługi 
komputera i kasy fiskalnej. Mile wi-
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 444 (1781)

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP 
obowiązuje 
od 14 grudnia

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38

 - 091 392 17 39

Telefony alarmowe 
Policja - 997        

Straż Pożarna  - 998

Pogotowie Ratunkowe  - 999 

Pogotowie Gazowe  - 992

Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74

Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79

dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2

 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364
Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56

Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 

Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99

Medyk  - 091 392 29 21 

NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60

NZOZ „Promed” - 091 392 67 40

NZOZ „Leks” - 091 392 25 25

NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13

NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60

NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03

NZOZ MEDEX - 091 392 16 32

NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 

Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70

Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07

lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777

lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09

lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39

lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241

lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82

Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 

Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 

Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 

Zarząd Budynków Komunalnych

 sekretariat - 091 392 62 65

 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33

Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702

Prawo jazdy  -091 57 92 703

Fax - 091 392 18 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18

opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248

zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel

 - 091 39 25 268 

 - 091 39 20 200

usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 

 - 0 91 39 26 249

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67

Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94

Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57

apteki
Jantar - 091 392 13 30

Niebieska - 091 432 61 77

W Przychodni - 091 579 08 30

CEFARM                                   -  091 392 02 03

ASA - 091 392 04 94

pCk - 091 392 17 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,

telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 

Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 

Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70

Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 

Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 

Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 

Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73

Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07

Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44

Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 

Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 

ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62

przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 

ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 

ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 

Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 

Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 

poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41

ul. Warszawska  - 091 392 08 34 

Taksówki  - 091 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93

 - 091 392 56 44

 601 89 39 44

 - 091 392 24 02

Ukazuje się we wtorki na te re nie gmin: 
No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-
niczny. Współ pra cu ją: Sta ni sław Ma rek, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr 
Słomski, Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po-
wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD.
1.Robotnik ogólnobudowlany-murarz 
2. Kelner
3.Technik farmaceutyczny.
4.Nauczyciel matematyki
5.Monter izolacji cieplnej    
6.Kierowca -konserwator
7.Stolarz
8.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9.Nauczyciel informatyki  
10.Nauczyciel języka angielskiego
11.Kelner-barman
12.Recepcjonista. 

oFerTY praCY Z reJoNU.
1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa-Mię-
dzyzdroje
2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów
3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
4.Pracownik produkcji-Tarczyn

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 
16.44, 19.53

Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 
16.43, 19.43, 21.43

Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 
17.49, 20.47, 22.46

(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  
12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)

kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 
13.55, 15.14, 18.21

Art.36.
5a.  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jedne-
go powiatowego urzędu pracy,właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
wykonywania pracy albo innego wybranego 
przez siebie urzędu.
5b.  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do 
powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić         
zgody na podawanie do wiadomości pub-
licznej informacji umożliwiających jego        
identyfikację przez osoby niezarejestrowane w 
powiatowym urzędzie pracy.
5e.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć 
oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które 
naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do 
pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność przekonania polity-
czne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną:
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia 
oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych 
lub objęty jest postępowaniem wyjaśniającym 
w tej sprawie

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

prZewóZ oSóB - ro maN BiŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od poNiedZiaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NiedZiela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa liNia mi kro BU So wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.25(FP), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), 7.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 15.25(L1), 
16.35(L1P), 18.15(L), 22.25(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje tylko od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli
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Remis na miarę awansu!
Pomorzanin Nowogard -Ina Ińsko 

1:1 (0:1)
Pomorzanin: Krupski -Tomporow-

ski, Soska, Skórniewski, Nieradka, 
Nosek, Ł. Marszałek, T. Marszałek, 
Gołdyn (55’ Dobrowolski), Stefański, 
K. Miklas.

Bramka dla Pomorzanina: Ste-
fański.

Pomorzanin  Nowogard w minioną 
sobote zagrał ostatni mecz w sezonie 
przed własną publicznością z Iną Iń-
sko. Trenera Sumiennego i zawodni-
ków interesował cel minimum - remis 
który zapewniał awans do V Ligi. 

Pierwsze minuty należały  do  Po-
morzanina lecz to się dość szybko 
zmieniło i inicjatywę przejęli goście 
i coraz częściej atakowali bramkę 
Krupskiego, który robił wszystko 
żeby wyjść z tego spotkania z czystym 
kontem.

W 15minucie meczu na środku 
boiska doszło do groźnego faulu na 
Ł. Marszałku lecz to nie on ucierpiał, 
a zawodnik  z Iny. Nastąpiła dłuższa 
przerwa w grze, a piłkarz gości został 
odwieziony do szpitala (złamany 
piszczel).

Kilka minut po wznowieniu gry 
przez sędziego głównego pada bram-
ka, niestety celnym strzałem z wol-
nego popisał się zawodnik  Iny i 
umieścił piłkę w siatce Krupskiego.

Takim rezultatem  zakończyła się 
pierwsza połowa spotkania.

Druga połowa była już bardziej 
wyrównana i aż do 65 minuty wy-
nik nie ulegał zmianie – wtedy to 
Stefański po indywidualnej akcji w 
polu karnym zdobył wyrównującą 
bramkę. Od tego momentu zawod-
nicy  Pomorzanina śmielej atakowali 
bramkę rywali. Blisko podwyższenia 
wyniku był Nieradka, który niecelnie 
strzelił do pustej bramki z 6 metrów!. 

Nasi zawodnicy mieli jeszcze kilka 
dogodnych sytuacji, ale bramka nie 
padła. Za to 2 minuty przed końcem 
spotkania pod bramką Krupskiego 
doszło do totalnego zamieszania i 
tylko dzięki szczęściu remis został 
uratowany. 

Ostatni pojedynek Pomorzanin 
zagra w Maszewie z Masovią, która 
była maszym największym rywalem 
w drodze do awansu. Stawką meczu 
będzie zapewne prestiż i przysłowio-
wa pietruszka. Pomorzanin jest już 
bowiem w  V Lidze. 

Nasze gratulacje!
Karolina Kubicka

W przerwie spotkania oficjalnie 
pożegnano dwóch zasłużonych za-
wodników Pomorzanina - Marka 
Piątkowskiego i Zbigniewa Kowal-
czyka którzy przez wiele lat repre-
zentowali barwy naszego klubu. 
Obydwaj do tej pory czynnie działają 
na rzecz Pomorzanina.

Podziękowania złożył Burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba i 
członkowie Zarządu Klubu.
Tabela:
1.  Pomorzanin Nowogard » 63 
2.  Masovia Maszewo » 59 
3.  Flota II Świnoujście » 53 
4.  Wicher Brojce » 49 
5.  Ehrle Polska Dobra Szczecińska » 49 
6.  Korona Stuchowo » 48 
7.  KP Chemik II Police » 47 
8.  Pogoń II Szczecin » 45 
9.  Ina Ińsko » 42 
10.  Promień Mosty » 41 
11.  Światowid Łobez » 38 
12.  Mewa Resko » 35 
13.  Fagus Kołbacz » 34 
14.  Dąbrovia Stara Dąbrowa » 33 
15.  Radowia Radowo Małe » 14 
16.  Vielgovia Szczecin-Wielgowo » 6 

Spartakiada LZS
7 czerwca br. odbyła się Spartakiada Kół LZS w Wojcieszynie
Pogoda popsuła szyki organizatorom i zawodnikom. Pomimo deszczu 

zostały
rozegrane Turnieje w Piłkę Nożną i Piłkę Siatkową oraz małe konkursy 

dla dzieci.
Piłka Nożna wyniki końcowe:
1.Miejsce - LZS Trzechel
2.Miejsce - LZS Wołowiec
3.Miejsce - LZS Wojcieszyn

Piłka Siatkowa:
1.Miejsce - LZS Słajsino
2.Miejsce - LZS Wojcieszyn
3.Miejsce - LZS Wołowiec

Zawody Wędkarze
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard organizuje w dniu 20.06.2009 r 

zawody wędkarskie spławikowe dla dzieci i młodzieży do lat 16.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 18.06.09 r.
Spotkanie zawodników o godz. 14.00 koło „Neptuna”.

Zarząd

Szczęście w nieszczęściu
Ze względu na zmieniony cykl wydawniczy tylko z kronikarskiego obowiąz-

ku przypominamy, że Pomorzanin przegrał w środę 10 czerwca wyjazdowy 
mecz z Chemikiem II w Policach.

Tytułowe szczęście polegało na tym, że również Masovia przegrała w Szcze-
cinie i w tabeli było bez zmian.

Chemik II Police -Pomorzanin Nowogard 4:1 (2:0) 
Pomorzanin: Krupski -Tomporowski, Soska, K. Miklas, Skórniewski, Nie-

radka, Nosek, Ł. Marszałek , Galus,Stefański, Lszkiewicz 
Bramki dla Pomorzanina:Stefański (karny)

Opr. LMM
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29 czerwca 2009 r. godz. 16.30

 22.06. br. godz. 16.00

reklamareklama

19 czerwca 2009 r. godz. 16.00

16 czerwca 2008. g. 16.00

Informujemy, że 

18 czerwca 2009 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Festyn w przedszkolu nr 1
W dniu 9 czerwca br.  w Przedszkolu 

nr 1 w Nowogardzie odbył się festyn 
dla wszystkich, którzy chcą wspomóc 
finansowo placówkę. Już od kilku lat  
organizujemy go na początku czerwca, 
jest na stałe wpisany w  tradycję Naszej 
Placówki .  Celem imprezy jest nie tylko 
zbieranie pieniędzy na przedszkole, 
ale również zachęcanie rodziców i ich 
dzieci oraz mieszkańców  Nowogardu 
do wspólnej zabawy.

 Przygotowaliśmy wiele atrakcji 
dla dzieci: zamek dmuchany, balony 
oraz loterie fantową, które cieszyły się 
największym powodzeniem. Wspólnie 
mogliśmy spędzić miłe chwile przy 
kawie, zajadając wyśmienite ciasto 
domowego wypieku .Dla zgłodniałych 

uczestników zaproponowaliśmy bigos, 
upieczoną kiełbaskę oraz popcorn, a dla 
ochłody lody. Impreza przebiegała w 
miłej, serdecznej i rodzinnej atmosferze 
przy oprawie muzycznej 

Serdecznie pragnę podziękować 
wszystkim, którzy zaangażowali się  w 
organizację festynu: Pracownikom i 
Rodzicom z Przedszkola nr 1

Panu  Markowi Kowalczykowi - 
Zakład Wyrobów Wędliniarskich z 
Krzemiennej Pani Krystynie Sachryń 
– Firma Handlowo- Usługowa Lodos 

Dzięki Waszej ofiarności, bezinte-
resownej pomocy, życzliwości   i za-
angażowaniu możliwa jest realizacja 
naszych zamierzeń i  celów.

Dyrektor Jolanta Jackowiak 
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WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

eEKOTRAK
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Jak pozbyć się stresu 
przed egzaminem  
na prawo jazdy !!!

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych  

na bezpłatne konsultacje 
z trenerem umiejętności 

psychologicznych 
i interpersonalnych.

ul.  700-lecia 17, 
tel. 091 392 16 16, 666 201 202

SPOTKANIE 30.06. g. 18.00

W sprawie obwodnicy Nowogardu.

Oliwa sprawiedliwa...
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Św. Małgorza-
ta Maria Alaco-
que, skromna 
francuska za-
konnica, wizyt-
ka w klasztorze 
w Paray-le-Mo-
nial, żyła w la-
tach 1647-1690. 
Pan Jezus ob-

jawiał się jej czterokrotnie. Pierwsze 
objawienie miało miejsce 27 grudnia 
1673 r., dwa kolejne w 1674 r. a ostat-
nie w piątek po oktawie Bożego Ciała 
10 czerwca 1675 r. Beatyfikacja s. Mał-
gorzaty Marii Alacoque odbyła się w 
roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. 

Podczas objawień Pan Jezus dał 
św. Małgorzacie Alacoque dwanaście 
obietnic, dotyczących czcicieli Jego 
Serca:

1. Dam im łaski, potrzebne w ich 
stanie. 

2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, 

a szczególnie w godzinę śmierci. 

5. Będę im błogosławił w ich przed-
sięwzięciach. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu 
źródło i ocean miłosierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do 

doskonałości. 
9. Będę błogosławił domom, w któ-

rych wizerunek Serca mojego będzie 
czczony. 

10. Osoby, które będą to nabożeń-
stwo rozszerzały, będą miały imię swo-
je wypisane w Sercu moim. 

11. Dam kapłanom dar wzruszania 
serc nawet najzatwardzialszych. 

12. W nadmiarze miłosierdzia Serca 
mojego przyrzekam tym wszystkim, 
którzy będą komunikować w pierwsze 
piątki miesiąca przez dziewięć miesię-
cy z rzędu w intencji wynagrodzenia, 
że miłość moja udzieli łaskę pokuty, 
iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez 
Sakramentów świętych, a Serce moje 
będzie im pewną ucieczką w ostatniej 
godzinie życia.    

reklama

Piątek 19 czerwca – uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa przekazane za 
pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque

Formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Rok Kapłański
19 czerwca w Kościele powszechnym kończy się rok św. Pawła, a rozpo-

czyna się Rok Kapłański, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI. 
Jest to jednocześnie XV Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. 
Rok Kapłański zbiega się ze 150. rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianneya, 
szczególnego Patrona tego Roku. Hasło Roku Kapłańskiego, wybrane przez 
Ojca Świętego, brzmi: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Rok Ka-
płański zakończy się 19 czerwca 2010 r. i będzie to jednocześnie Światowy 
Dzień Kapłanów.

Archidiecezjalna Inauguracja Roku Kapłańskiego rozpocznie się w Uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Nieszporami o godz. 17.30 w 
kościele św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. O godz. 18.00 wyruszy procesja 
eucharystyczna do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie o 
godz. 19.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta. Uroczystości prze-
wodniczył będzie i słowo Boże wygłosi Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga Me-
tropolita Szczecińsko-Kamieński.  

red.

Uroczystość - pierwszą z nich jest 
coroczna uroczystość, obchodzona w 
piątek po oktawie Bożego Ciała.

Nabożeństwa czerwcowe - miesiąc 
czerwiec jest miesiącem Serca Jezuso-
wego, odprawia się w kościołach tzw. 
nabożeństwa czerwcowe, podczas 
których przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem śpiewa się Litanię 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Wizerunki Serca Jezusowego: w 
postaci medalików, obrazków, obra-
zów ściennych, figur. 

Świątynie - liczne są także świąty-
nie poświęcone Sercu Jezusa. W samej 
Polsce jest ich około 400. W naszej 
archidiecezji jest 21 kościołów para-
fialnych poświęconych Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.

Zakony - istnieją też zakony pod na-
zwą Serca Jezusowego, m.in. sercanki, 
siostry Sacre Coeur, siostry urszulanki 
Serca Jezusa Konającego. 

Dobrze znane są też konkretne po-
bożne praktyki ku czci Serca Jezuso-
wego: 

Godzina święta wywodzi się od św. 
Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus 
wyraził życzenie, aby wierni w nocy z 
czwartku na pierwszy piątek miesią-
ca adorowali chociaż przez godzinę 
Najświętszy Sakrament dla uczczenia 
konania Chrystusa w Ogrodzie Oliw-

nym. Praktykę tę przyswoiło sobie bar-
dzo wiele parafii, odprawiając specjal-
ne adoracje w godzinach wieczornych. 

Pierwsze piątki miesiąca - Pan Je-
zus dał także św. Marii Małgorzacie 
obietnicę, że kto przez dziewięć ko-
lejnych pierwszych piątków przystąpi 
do Komunii świętej i ofiaruje ją jako 
wynagrodzenie za grzechy własne i 
rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce 
zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, 
że nie umrze bez Jego łaski. Kościół 
wprawdzie nie zaaprobował urzędowo 
tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że 
zostanie ona wypełniona. Praktyka ta 
przyczyniła się do spopularyzowania 
zwyczaju częstej Komunii świętej. 

Litania do Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa - pierwsze litanie do 
Najśw. Serca Jezusowego powstały w 
XVII wieku. Obecna pochodzi z wie-
ku XIX. Jej początek miał miejsce w 
klasztorze sióstr francuskich wizytek. 
Zatwierdził ją do odmawiania publicz-
nego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 
roku. On też dołączył do Litanii akt 
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najść. 
Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI do-
dał akt Wynagrodzenia, który kazał 
odmawiać w Uroczystość Najśw. Serca 
Pana Jezusa.  

Na podstawie 
biuletynu pasterskiego opr. LMM

Wyłudzali kredyty z banków!
Goleniowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn , którzy wyłudzali kredyty 

z banków na podstawie nieprawdziwego zaświadczenia o zatrudnieniu. Grozi im 
kara pozbawienia wolności do lat 5.

Znaleziono
W dniu 16.06.09 r. przy bloku na 

ul. Warszawskiej 47 znaleziono klu-
cze oraz zdjęcie dziewczynki w oku-
larach. Właściciela zguby prosimy o 
odbiór rzeczy w Komisariacie Policji 
w Nowogardzie. 

Klaudia Gieryń

Policjanci z Zespołu do walki z prze-
stępczością gospodarczą goleniowskiej 
komendy otrzymywali od kilku tygodni 
sygnały, że na  tzw. ‘ rynku’ pojawiły się 
zaświadczenia na podstawie których 
można wyłudzać z banków kredyty. Jak 
ustalili policjanci zaświadczenia te były 
wystawiane przez mieszkańca Goleniowa, 
który prowadził działalność jednak nie 
zatrudniał żadnych pracowników. Na 
zaświadczeniach  była adnotacja o zatrud-
nieni i wysokości zarobków, co okazało 
się nieprawdą. W związku z tą sprawą 
zatrzymano dwie osoby tj. Radosława S. 
lat 36 i Zenona L. lat 60. Przedstawiono 
im zarzuty popełnienia przestępstw 
polegających na posłużeniu się stwier-
dzającym nieprawdę zaświadczeniem o 

zatrudnieniu i wysokości dochodów w 
celu uzyskania pożyczek gotówkowych z 
banków. Radosław S. został zatrzymany w 
jednym z banków na terenie Goleniowa w 
chwili realizacji wniosku kredytowego. Z 
ustaleń policji wynika ze część kredytów 
została zrealizowana, a na ‘ rynku’ poja-
wiło się nie mniej niż 30 podrobionych 
zaświadczeń.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie w 
stosunku do Zenona L. zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru policji. 
Sprawa jest rozwojowa , nie wykluczamy 
kolejnych zatrzymań .

Podejrzanym grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 5.

 Nadkom. Wiesław Ziemba 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Nowogard  
będzie większy

Do Nowogardu zostanie przyłączona część Warnkowa i Miętna.
Tę procedurę rozpoczną miejscy radni na najbliższej – środowej sesji Rady 

Miasta. Do miasta zostaną przyłączone części obrębu geodezyjnego Warn-
kowa i Miętna. Nie będą to całe wioski.

- Chodzi o tereny leżące bliżej Nowogardu niż tych dwóch wiosek. W przy-
padku Warnkowa chodzi o mieszkańców dawnej winiarni. Do miasta chcemy 
też przyłączyć mieszkańców mieszkających de facto bliżej osiedla gen. Bema 
niż miejscowości Miętno – wyjaśnia przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Krzywania. 

Z projektem uchwały wyszedł burmistrz Kazimierz Ziemba. Decyzja Rady 
Miasta rozpocznie jedynie procedurę, która zakończy się za około trzy lata. 
Wraz z jej finalizacją Nowogard zwiększy się o około 100 mieszkańców. man

Będzie fundusz sołecki
Na zbliżającej się sesji Rady Miasta radni koalicji zadecydują o wpro-

wadzeniu funduszu sołeckiego. 
Na poprzedniej sesji z identycznym projektem wyszli radni Platformy 

Obywatelskiej. Ich propozycja nie zyskała jednak uznania burmistrza i ko-
alicji. Teraz przedstawili oni swoją i najprawdopodobniej wcielą w życie. 
Fundusz sołecki – to określona pula pieniędzy w budżecie gminy, przezna-
czona na poprawę życia na wsi. Finanse dla wiosek będą proporcjonalne do 
liczy ich mieszkańców. man 

Dane w gorzelni
Na terenie obecnie wyburzanej gorzelni przy ul. gen. Bema można 

znaleźć dokładne dane jej byłych pracowników.
Taką informacje dostaliśmy we wczorajszych godzinach rannych. Podobno 

akta z danymi osobowymi fruwają po terenie zakładu. Postanowiliśmy to 
sprawdzić. W miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się gorzelnia trwają prace 
rozbiórkowe. Pracownik prowadzący roboty pozwolił wejść na teren zakładu. 
Faktycznie można się natknąć na różne dokumenty, które nie powinny ulec 
zniszczeniu. Zaręczono nas jednak, że akta byłych pracowników są zabezpie-
czone. Najważniejsze dokumenty znajdują się, prawdopodobnie w szafach, 
które rzucono w słabo zabezpieczonym hangarze. Nie pozwolono nam jednak 
tego sprawdzić i fotografować. Podejrzewam, że ktoś, kto chciałby je wydo-
być nie miałby z tym większego problemu. Nowego inwestora prosimy, by o 
dane osobowe zadbał lepiej. Osobą, które obawiają się o ich wypływ radzimy 
informować policję. man

Wymiana praw jazdy 
kat. „D” i „D1”

Za niespełna 3 miesiące, 10 września br. mija termin wymiany praw jazdy 
kierowców zawodowych posiadających kategorię „D” lub „D1” uzyskaną 
przed 1 stycznia 1981 roku. 

Po 10 września tacy kierowcy nie posiadający prawa jazdy z wpisanym 
kodem „95” potwierdzającym odbycie „pierwszego szkolenia okresowego”, 
nie będą mogli zawodowo prowadzić autobusów. 

Rok później, 10 września 2010 r. minie termin wymiany praw jazdy dla 
kolejnej grupy kierowców zawodowych tj. posiadających kat. „C” lub „C1” 
uzyskaną przed 1 stycznia 1981 roku oraz kat. „D” lub „D1” uzyskaną 
przed 1 stycznia 1991 r.  
Wszystkie zawodowe 
prawa jazdy zostaną wy-
mienione do 10 września 
2014 r. Mimo, że prze-
pis obowiązuje od ponad 
dwóch lat to dopiero teraz 
wymieniliśmy pierwsze 
prawo jazdy z kodem 95 ... 

Sławomir Szwed
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Wojewoda Zachodniopomorski po-
stanowieniem z dnia 2 czerwca 2009 
r. nr I.I-PM/JA-7170/8-5/09 zawiesił 
postępowanie w sprawie zezwolenia na 
budowę obwodnicy m. Nowogard w 
ciągu drogi Krajowej nr 6. Nastąpiło to 
za przyczyną naszego Stowarzyszenia, 
które zaskarżyło u Wojewody Zachod-
niopomorskiego. Uzgodnienia Środo-
wiskowe podpisane w Ministerstwie 
Środowiska przez Macieja Trzeciaka z 
Nowogardu. Owe 8 punktowe uzgod-
nienia w żadnym miejscu nie zawierały 
zapisu o ochronie podziemnych zaso-
bów wody pitnej leżących między Kar-
skiem a Warnkowem z których czerpią 
wodę dla Nowogardu ujęcia wody leżą-
ce poza strefą ochrony w Warnkowie. 
To nad nimi i w ich strefach ochron-
nych miałaby przebiegać obwodnica 
i węzeł drogowy – Warnkowo. Takiej 
lokalizacji zabrania Prawo Ochrony 
Środowiska a obwodnica drogowa 
wg. kwalifikacji owego Prawa należy 
do inwestycji szczególnie uciążliwych, 
dla której wymagane jest sporządzenie 
raportu oddziaływania na środowisko. 

Brakowało ekspertyz
W dokumentacji budowy obwodni-

cy brakowało najważniejszego doku-
mentu – ekspertyzy wykonanej przez 
zespół naukowy hydrogeologów (spe-
cjalistów od podziemnych zasobów 
wody), która jednoznacznie mogłaby 
dopuścić lub zabronić takiej lokaliza-
cji. Uzgodnienia opierały się jedynie 
na opinii Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarno Epidemiologicznego, która 
nie jest dokumentem prawnym. Taką 
opinię może wydać ktokolwiek i nie 
ponosi za jej treść odpowiedzialności 
karnej. 

Nasze w/w zastrzeżenia wysłaliśmy 
w lutym br. do Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
Teczka z całą dokumentacją dot. ob-
wodnicy wraz z naszymi zastrzeżenia-
mi trafiła do biura prawnego Ministra 
Środowiska w Warszawie. Przez prawie 
trzy miesiące cała sprawa była wnikli-
wie badana. Stwierdzono wady praw-
ne w procedurze budowy obwodnicy, 
która za skutkowała w/w zawieszeniem 
postępowania. 

procedura - rozpoczyna się, prawie 
od początku

Cała procedura obecnie rozpoczyna 
się prawie od początku. GDDKiA w 
Szczecinie nie odpuszcza, nadal liczy 
że się uda! Takie ekspertyzy znając Po-
laków - też można załatwić, szczegól-
nie jak się ma pieniądze i w grę wcho-
dzą wielomilionowe inwestycje i tego 

też się obawiamy. W związku z obawą 
powyższego, żądamy wykonania eks-
pertyz hydrogeologicznych wykona-
nych przez unijny zespół naukowców,  
a znając unijne prawo – (nie ma co się 
czarować) - nigdy nie dopuszczą do ta-
kiej lokalizacji! 

Na wniosek GDDKiA w Szczecinie 
z dn. 24.04.2009 nr I.I-PM/JA-7170/8-
1/09 (z datą wpływu 27.04.2009r.) 
Zachodniopomorski U.W. Wydz. In-
frastruktury zawiadomił wszystkich 
właścicieli działek o wszczęciu postę-
powania w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu budowy obwodnicy pół-
nocnej. 

Natomiast Wojewoda Zachodniopo-
morski wystosował w dn. 2 czerwca nr 
I.I-PM/JA-7170/8-4/09 wniosek skie-
rowany do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska Regionalnego 
uzgodnienie warunków realizacji bu-
dowy obwodnicy m. Nowogard w cią-
gu drogi Krajowej nr 6. 

Upublicznić właścicieli działek! i 
sprytny podstęp inwestora padliniarni!

W tym miejscu przekazuję prośbę 
od mieszkańców Nowogardu: by upu-
blicznić na łamach D.N. podając całą 
listę nazwisk wszystkich właścicieli 
owych działek, by dowiedzieć się jacy 
prominenci, i pracownicy UM w No-
wogardzie i Starostwa Powiatowego za 
tym stoją. Jednym z powodów dla któ-
rych chce się wybudować tę obwodni-
cę jest zjazd do padliniarni w Glicku. 
Ktoś niedawno sprytnie wymyślił zjazd 
z planowanej obwodnicy koło Osiedla 
Bema – kto? Tego właśnie brakuje in-
westorowi planowanej spalarni w Glic-
ku głównie pod potrzeby niemieckiej 
padliny. Posunięto się w tej sprawie 
nawet do podstępu i w okolicznych 
sklepach na Osiedlu Bema w Orzecho-
wie i innych miejscowościach, ludzie 
nieświadomi tego podpisywali – jakby 
wydając dobrowolne wyroki śmierci na 
siebie i swoje rodziny. Gdyby powstała 
spalarnia w Glicku, ludzie nie tylko od 
smrodu (trujący siarkowodór, amo-
niak itd.) ale od dioksyn chorowali by 
i umierali na raka (na co mamy świad-
ka jak jeden z inwestorów powiedział 
– ”to tylko dwa tysiące ludzi do gleby, 
ale załatwimy cały problem z padliną 
i śmieciami z co najmniej pół Polski 
…”). Ta lista była skierowana do Bur-
mistrza Nowogardu, Rady Miejskiej i 
GDDKiA w Szczecinie. Już najwyższa 
pora by tą całą sprawą zajęły się krajo-
we organa ścigania.

Radni – czas na budowę południo-
wej obwodnicy!

W sprawie obwodnicy Nowogardu.
Oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa! 

„Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże.”  (Ps 40,9)

Księdzu proboszczowi 
Andrzejowi Wąsik 

z okazji jubileuszu 20 lecia święceń kapłańskich 
wszelkiego dobra 

życzą parafianie z Osowa i Bieniczek

ŻYCZeNIa

Szanowni Radni R.M. w Nowogar-
dzie, nadeszła stosowna chwila, by za 
Waszą inicjatywą rozpocząć wreszcie 
budowę obwodnicy wokół Nowogardu 
– tej prawdziwej i dla pokoleń – połu-
dniowej. P.O. złożyła petycję na ręce 
burmistrza  w Sali NDK o przyśpiesze-
nie budowy, protestowaliście chodząc 
po chodniku – teraz pora na dalsze 
działanie! O pozytywnych aspektach 
południowej obwodnicy wielokrotnie 
pisano na łamach D.N.. Teraz Wasza 
kolej, pokażcie na co Was stać, bo jak 
do tej pory nikt z Was łącznie z Burmi-
strzem i jego zastępcą nawet nie pofa-
tygował się zajrzeć w dokumentację czy 
do raportu – dot. budowy obwodnicy, 
(tak jakby Wam wcale na tym nie zale-
żało - wiadomość z U.W. w Szczecinie), 
zrobiło to jedynie nasze Stowarzysze-
nie. Wasza praca chyba nie polega je-
dynie na siedzeniu na sesjach R.M.? Za 
jeden ryczałt możecie przecież 20 razy 
pojechać i wrócić bus-em ze Szcze-
cina. Za Wasze działanie ocenią Was 
niebawem Wasi wyborcy i następne 
pokolenia. Nie dajcie się też wodzić za 
nos - Burmistrzowi Ziembie i jego ko-
lesiom - lobbystom budowy północnej 
obwodnicy, niezbędnej dla wwiezienia 
do Polski i transportu pod potrzeby 
utylizacji niemieckiej - setek tysię-
cy ton padliny w skali roku do gminy 
Nowogard! Pytam się, czy czasami nie 
mają Oni w tym, jakiegoś prywatnego 
interesu?  

Sprawdź w raporcie:
Sprawdźcie w raporcie zasoby wody 

i ich strefy ochronne: między Warnko-
wem a Karskiem i trasą obwodnicy nad 
nimi przebiegającej oraz węzła Warn-
kowo – ukazują to mapki na końcu 
raportu. Sprawdźcie też czy raport uzu-
pełniono o wspólną taką mapkę, gdyż 
dotychczas obie były osobno i w różnej 
skali z których nic nie wynikało:  

   1. z zasobami podziemnymi wody i 
ich strefami ochronnymi

   2. przebiegiem obwodnicy, bez za-
znaczonego węzła Warnkowo, a powi-
nien być.

   3. Sprawdź też czy są jakiekolwiek 
ekspertyzy hydrogeologiczne – w in-
nym przypadku można znów podwa-
żyć prawnie całą procedurę!

Apel do Radnych Rady Miejskiej w 
Nowogardzie:

   Szanowni Radni - nie zmarnujcie 
szansy zainicjowania i ruszenia wresz-
cie z budową południowej obwodnicy, 
jedynej dopuszczalnej przez Prawo 
Ochrony Środowiska, bo północna ni-
gdy nie powstanie, zatrzymają nawet 
jej budowę - organa Unijne. Szkoda 
czasu i pieniędzy. Nie pozwólcie by 
powstała tu druga Rospuda. Dopuść-
cie Południową obwodnicę jako je-
dyną alternatywną i o wiele tańszą z 
tylko jednym węzłem drogowym na 
wylocie z ulicy Poniatowskiego w kie-
runku Stargardu a do jej ukończenia 
pilnie wybudować dwa ronda, przed 
Nettem (Szczecin, Gdańsk, Stargard) i 
na skrzyżowaniu na Kamień Pomorski 
co obecnie rozładuje korki w mieście. 
To najlepszy moment, by na specjalnej 
sesji R.M. tą sprawą solidnie się zająć 
a z dotychczasowej kampanii na rzecz 
budowy niedopuszczalnej lokalizacji 
północnej obwodnicy wyciągnąć jedy-
nie stosowne wnioski: komu i dlaczego 
na tym zależy! 

     Każdy dzień zwłoki – to każdy 
dzień opóźnienia budowy obwodnicy 
południowej i nieustających korków w 
Nowogardzie! 

     Powodzenia w działaniu! 
      Z dokumentacją procedury j/w 

budowy obwodnicy można zapoznać 
się w Wydziale Infrastruktury Zachod-
niopomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Szczecinie , Wały Chrobrego 4, 
pokój 237 (tel. 4303-570) od poniedz. 
do piątku w godz. od 8 do 14 i można 
wnieść swoje uwagi i wyjaśnienia. 

 Eugeniusz Korneluk 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Ochrony Środowiska 
sekretarz Polskiego Klubu 

Ekologicznego Okręg 
Zachodniopomorski 
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Zamieszanie wokół “OLIMPII”

List, czy propaganda z inspiracji radnego?
Do naszej redakcji dotarł list 

otwarty. Podobno napisali go piłka-
rze Olimpii. Słabo w to wierzę. Tym 
bardziej, że przesłał go radny Mie-
czysław Laskowski. Poza tym znam 
zawodników Olimpii i myślę, że nie 
są zdolni do tworzenia tak wysubli-
mowanej propagandy, której nie po-
wstydziłby się nawet tow. Władysław 
Gomułka. Poetyka listu pachnie PRL
-em, a wtedy nie było ich jeszcze na 
świecie. Szkoda, że nie wymienili z 
nazwisk osób, do których jest skiero-
wany, bo łatwiej byłoby dyskutować. 
Wynika z niego jedno: „wrogowie-
reakcjoniści czają się wszędzie”.

Dziwny ten list, bo mnóstwo w 
nim nieprawdy. Nie ma się, czemu 
dziwić. Doskonale wiem, że piłka-
rze Olimpii znają tylko taką prawdę, 
jaką przekaże im „trener”. Szkoda, 
że nie wiedzą, co przez miesiące ich 
szkoleniowiec wyprawiał za kulisa-
mi. Zawodnicy twierdzą, że atakuje 
się ich bezpardonowo. Oczywiście, 
są osoby, które krytykują, ale prze-
cież mają do tego prawo. Atak na 
„trenera”? Tak. Bo na to zwyczajnie 

zasłużył. Dobre zdanie o jego działa-
niach mają tylko ci, którzy jeszcze go 
nie poznali, a jest ich bardzo niewie-
lu. Piłka nożna jest dla niego tylko 
pretekstem. 

Krytykujący trenera nie mają w 
tym żadnego celu, poza pokazaniem 
prawdziwego oblicza. Po prostu 
człowiek nie sprawdził się na ławce 
i poza nią. Szkoda czasu na walkę z 
osobą, która dla korzyści material-
nych jest w stanie cały dzień poświę-
cić na wciskanie piłkarzom „kitu”. 
Gdyby miał honor już dawno zło-
żyłby dymisję, a swojego tupetu nie 
zasłaniałby słabym radnym i niezo-
rientowanymi piłkarzami. 

Myślę, że jako taki klub i grający 
w nim piłkarze wrogów nie mają. 
Mają ich natomiast władze, któ-
re dały się już poznać, a ich spo-
sób zarządzania klubem nie ma nic 
wspólnego z profesjonalizmem. Nie 
wiem, co piłkarzy obchodzi podział 
gminnych finansów, (nieracjonalny 
i niesprawiedliwy). Podejrzewam, że 
jeśli tych finansów (150 tys. zł) nie 
byłoby w Olimpii, trenerowi Kacz-

markowi szybko znudziłaby się „bu-
dowanie potęgi” tego klubu. Wiem 
też, na jakich zasadach odbywa się 
podział funduszy. Koleżeńskie ukła-
dy, znajomości mają przewagę nad 
racjonalnymi argumentami. Jeśli 
tak nie jest, to niech ktoś znajdzie 
w podziale pieniędzy jakąkolwiek 
logikę. Niech ktoś odszuka w kraju 
B-klasowy klub z budżetem 150 tys. 
zł. Niech ktoś pokaże trenera, któ-
ry za 3 godz. „pracy” tygodniowo, 
miesięcznie dostaje 700 zł. Za te pa-
radoksy odpowiedzialny jest m.in. 
radny Laskowski. I choć oficjalnie z 
Olimpią związany nigdy nie był, to 
„pomagał” zorganizować ją w spo-
sób groteskowy. Jego brak obiekty-
wizmu szkodził tym samym innym 
organizacją. Skoro zna się na sporcie 
i uważa za obiektywnego niech wy-
tłumaczy mieszkańcom, dlaczego 
np. klubowi kolarskiemu z sukcesa-
mi funduszów starcza ledwie na dwa 
rowery, a na B-klasowego trenera z 
budżetu miejskiego rocznie prze-
znacza się około 8 tys. zł. Nikt nie 
wmówi mi, a tym bardziej nowo-

gardzkiemu środowisku sportowe-
mu, że podział gminnych finansów 
jest sprawiedliwy.

Przeprowadźmy eksperyment. 
Jeśli trener Kaczmarek tak bardzo 
kocha piłkę i za wszelką cenę chce ją 
„uzdrawiać”, niech honorowo zrzek-
nie się swojego wynagrodzenia i po-
święci pracy społecznej. Uratuje tym 
samym swój honor bez „poparcia” 
niezorientowanych piłkarzy. Nigdy 
do tego nie dojdzie. A świadczy to 
o jednym – działaczom Olimpii nie 
chodzi o sport, koleżeństwo, czy 
przyjaźń. Liczy się na sucho wyliczo-
ny rachunek, w którym zawsze trze-
ba wyjść na plus.

Poniżej prezentujemy treść „listu 
otwartego” oraz tekst mówiący o 
sytuacji w klubie. Radnego, trenera 
i klubowych działaczy jeszcze raz 
zapraszam do dyskusji. Dlaczego nie 
chcą odpowiedzieć na nasze pyta-
nia? Każdy czytelnik niech przemy-
śli to sam. Sposobowi finansowania 
sportu i rozliczania organizacji z ich 
wykorzystania poświęcimy osobny 
tekst.

Marcin Nieradka

Olimpia - prywatny folwark „trenera”  
i „radnego”?

B-klasowa Olimpia pod żadnym 
pozorem nie przypomina już pił-
karskiego klubu. O wszystkim de-
cyduje wiceprezes i trener Paweł 
Kaczmarek.

Po braku awansu do A-klasy Jacek 
Ninard (członek zarządu) zwrócił 
się do prezes Mirosławy Wnuczyń-
skiej o zwołanie nadzwyczajnego 
walnego zebrania klubu poświęco-
nego przeszłości i przyszłości klubu. 
Ninard domaga się także przedsta-
wienia przez trenera protokołów z 
meczowych diet, a także rachunków 
za dojazdy. Do dziś pismo pozosta-
ło bez odpowiedzi. Po przegranym 
meczu z Kastą Majowe nasza re-
dakcja także zwróciła się z prośbą 
przeprowadzenia rozmowy z pre-
zes Olimpii. Choć nie padło nawet 
jedno pytanie, Wnuczyńska jednak 
odmówiła rozmowy zarzucając brak 
obiektywizmu. Następnie skontak-
towaliśmy się z członkiem Komisji 
Rewizyjnej klubu Panem Bielskim, z 
pytaniem o zebrania, protokoły roz-

liczające zarząd. – Żadnych zebrań 
nie było. Przychodząc do tego klubu, 
wszedłem na minę. Będę starał się 
poruszyć ten temat – odpowiedział. 
Notabene, przewodniczącą komisji 
jest żona trenera Anna Kaczmarek. 

Kilkanaście dni temu o zwołanie 
zebrania prosił także trener dru-
żyny trampkarzy Jacek Szewc. Ofi-
cjalnej odpowiedzi nie było. Prezes 
Wnuczyńska i trener Kaczmarek 
odwiedzili za to swojego podwład-
nego w domu. – Wiele insynuowano 
i obgadywano. Delikatnie próbowano 
wytłumaczyć bym nie sprzeciwiał się 
władzom. Dano mi ostatnie ostrze-
żenie. Do tego pani prezes twierdzi-
ła, że nigdy nie widziała mnie w roli 
trenera. Dziwne, bo z nową drużyną 
nie przegrałem nawet jednego meczu 
– uważa Szewc. 

Młodemu trenerowi (także nie 
zgada się ze sposobem zarządzania 
klubem) wręczono też pismo, z któ-
rego wynika, że dotychczasowego 
zespołu trampkarzy zostanie wy-
dzielony jeszcze jeden. Ciekawe tyl-

ko, jaka jest przyczyna. Skąd władze 
klubu znajdą piłkarzy do obsadzenia 
dwóch drużyn, skoro w dotychcza-
sowej nie było przybytku. – Myślę, 
że to działanie skierowane przeciw 
mnie. Drugi zespół nie powstanie ni-
gdy, a ja zostanę zwolniony. No, bo 
kogo będę miał trenować – przewi-
duje Szewc. 

Władze Olimpii eksperymentują 
także z najmłodszą drużyną „or-
lików”. Jak zdradził nam jej trener 
podobno miejscowa (Wierzbię-
cińska) ma zostać zlikwidowana, a 
w jej miejsce powstanie nowa – w 
Orzechowie. – Zebranie? Dyskusja? 
Nie wiem, co to jest w tym klubie. Tu 
o wszystkim decyduje jedna osoba. 
Sam nie wiem jak długo tu wytrzy-
mam – mówi młody szkoleniowiec 
w prywatnej rozmowie. 

Jaka będzie przyszłość Olimpii? 
Pewnie przez kilkanaście miesięcy 
będzie sztucznie podtrzymywanym 
trupem. Pewnym ludziom jest po 
prostu potrzebna i to nie koniecznie 
do organizacji sportu. Historia po-

kazuje, że ci, którzy chcieli działać 
bezinteresownie i mieli inną wizję 
klubu niż jej trener i radny z PSL-u 
musieli się z nim pożegnać. Kilka 
miesięcy temu, Olimpie opuścił Ro-
man Golema – były wiceprezes, bez 
którego pomocy (także finansowej) 
klub nigdy, by nie powstał. Golema 
nie zgadzał się m.in. ze sposobem 
zarządzania klubem. 

O tym, że władze klubu nie mają 
oni ochoty do rzeczowej dyskusji 
świadczą fakty. Czytelnikom przy-
pominamy, że Olimpia dysponuje 
150 tys. budżetu. Jest to największy 
budżet klubu B-klasowego w Polsce. 
Około 8 tys. rocznie przeznaczane 
jest na wynagrodzenie trenera Kacz-
marka. Szefem Komisji Rewizyjnej 
klubu jest żona trenera. Prezesem 
matka dwóch piłkarzy, której mąż 
prawdopodobnie (twierdzą tak byli 
członkowie zarządu) wynagradza-
ny jest za prace konserwatorskie w 
klubie.

Marcin Nieradka
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List otwarty:
My niżej podpisani zawodnicy LKS Olimpia Nowogard sprzeciwiamy się 

nagonce, jaka jest prowadzona przeciwko naszemu klubowi, przeciwko nam, 
trenerowi Pawłowi Kaczmarkowi, działaczom oraz wszystkim, którzy nam 
sprzyjają oraz bezinteresownie pomagają. Wiemy, że czynią to te osoby, któ-
re są wrogie sportowi a szczególnie piłce nożnej. W większości są to te same 
osoby, które jeszcze niedawno próbowały zniszczyć LKS Pomorzanin Nowo-
gard. Osoby te nie potrafią działać pozytywnie, lecz lubują się we wszczyna-
niu konfliktów nie tylko w środowisku sportowym, lecz także w innych. Celem 
tych ludzi jest sianie zamętu i skłócaniu wszystkich ze wszystkimi. Pragniemy 
podkreślić, że to my zawodnicy wspólnie z trenerem przegraliśmy rywaliza-
cje na boisku z drużyną od nas lepszą. Ale taki jest sport, że ktoś wygrywa a 
ktoś przegrywa. Teraz to my przegraliśmy. Przegraliśmy awans, ale wygrali-
śmy koleżeństwo, przyjaźń i wzajemne zaufanie zawodników do trenera, a 
trenera do nas – zawodników. Wiemy, że jest garstka ludzi, która źle życzy 
naszemu klubowi. Po części ich rozumiemy ponieważ, część działaczy straci-
ła jakąś kwotę pieniędzy przeznaczoną teraz na działalność naszego klubu i 
chętnie by widziała nasz upadek w postaci zaprzestania działalności klubu. 
Wiemy, że na ocenę klubu wpływa pozycja drużyny seniorów. Ale nasz klub 
to nie tylko seniorzy, lecz również drużyny młodzieżowe i dziecięce, które pro-
wadzimy. Przez powstanie naszego klubu zwiększyła się liczba zawodników 
uprawiających sport, a jednocześnie ilość drużyn systematycznie trenujących i 
biorących udział w rozgrywkach ZZPN w Szczecinie. Teraz chcemy spokojnie 
wykorzystać przerwę w rozgrywkach na przygotowanie się do nowego sezonu, 
będąc bogatszymi o doświadczenia, które zdobyliśmy. Jednocześnie chcemy po-
dziękować wszystkim, którzy nam pomagali i pomagają wspierając nasz klub 
LKS Olimpia, a więc: Panu Burmistrzowi, radnym Rady Miejskiej, sponso-
rom, działaczom i kibicom, bez których nie było by tak jak bez nas, naszego 
klubu. Chcemy zapewnić Was, a także naszego trenera Pawła Kaczmarka, że 
nie zawiedziemy pokładanych w nas nadziei.

Podpisy 15 piłkarzy

A moja żona mówi…
Powróciłem akurat z wieczornego 

spaceru z Zuzią (suczka lat 14) kiedy 
żona powiedziała: Słuchaj co tu mówi 
ulubiona przeze mnie była minister Ja-
kubiak. Posłuchałem krótkiej sentencji: 
Polityka jest jak parówka. Każdy ją wi-
dzi w sklepie, kupuje i spożywa, ale ja-
koś nikt nie kwapi się by podać publicz-
nie jej recepturę.

Pomyślałem, że pani minister ma ra-
cję – kulisy podejmowanych decyzji do 
nas nie docierają

Na wszelki wypadek zapytałem żonę 
co ją tak olśniło. Kojarzę fakty kochany, 
kojarzę…

Pamiętasz jak minister Piecha mówił, 
że nie uchwalono zakazu palenia tyto-
niu w miejscach publicznych, bo było 
zbyt silne lobby. Lobby promujące pro-
ducentów …wentylatorów! 

Każda restauracja musiałaby stwo-
rzyć miejsce dla palaczy, miejsce oczy-
wiście przewiewne. Tysiące knajp i ba-
rów, tysiące wentylatorów!

Ale co ja ci będę mówić o wielkiej poli-
tyce – zejdź do Nowogardu. Czy myślisz, 
że wodomierze na każdą działkę  wpro-
wadzono z myślą o oszczędzaniu wody 
i sprawiedliwych opłatach? Pomyśl ile 
tych wodomierzy sprzedano, ile rurek 
łączeniowych, ile zaworów. Był ruch w 
interesie? Myślenie ma przyszłość!

Przekonał mnie jej wywód. Mało 

tego – zaczynam myśleć o właścicie-
lach działek przeznaczonych pod ob-
wodnicę. Ci ze strony południowej są 
właścicielami naturalnymi – mieli zie-
mię i mają. Ci z północy chyba jednak 
nabyli działki , bo przed laty poczuli 
interes.

Ziemia jeść nie woła, a Unia nawet 
dopłaty dać może…

Również z innych, z pozoru odle-
głych i błahych spraw można podobne 
wnioski wyciągać. 

Czytelnicy dzwonią i mówią nawet 
o drobnych sumach na organizacje po-
zarządowe, kluby sportowe, zrzeszenia 
itp. Dla jednych to polityka, chęć pracy 
dla dobra ogółu, dla drugich …spisko-
wa teoria dziejów.

Zakończyłem rozmowę z żoną opo-
wiadając jej fakt autentyczny ale zakra-
wający na anegdotkę. Podczas wizyty 
u weterynarza usłyszałem rozmowę 
pewnej pani, która szczepiła pieska i 
wyrabiała mu paszport bo zamierzała 
wyjeżdżać do Niemiec. Zapłaciła 80 
złotych i zapewne z  zadowolenia rze-
kła: widzi Pan jaki piękny mój piesek? 
Ale on tylko paróweczki jada! Wetery-
narz odrzekł: - współczuję pieskowi. 
Nic gorszego nie mogła Pani wybrać 
– parówki to przecież same wymiona 
krowie..

LMM

Nowogardzki Zespół Folklorystyczny „KAPELA RYCHA”

Sukces w Krośnie Odrzańskim 
W sobotę 6 czerwca w Krośnie 

Odrzańskim odbyły się IX Euroregio-
nalne Targi Agroturystyki i Kultury 
oraz IX Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Współczesnej Wsi. Aby być 
w Krośnie Odrzańskim, nasza kapela 
została zakwalifikowana jako jedna 
z 12 spośród ponad 90 zespołów wy-
konujących nowo tworzone utwory 
o charakterze tradycyjnym-ludo-
wym, przez grono specjalistów w tej 
tematyce. Finałowe zmagania miały 
miejsce na scenie w pięknym parku 
miejskim Krosna Odrzańskiego. 
Całą imprezę prowadził znany z 
audycji o tematyce folklorystycznej 
redaktor Donat Linkowski z Radia 
Zachód. 

Nowogardzki zespół zaprezentował 
się na scenie z trzema utworami dość 
nowymi i wykonanymi ostatnio w 
Nowogardzie. Autorem tekstu do 
dwóch z nich („Czermnickie” i „Ku-
lice, Kulice”) jest Ryszard Zagórski, 
a autorem tekstu piosenki trzeciej 
-  „Hej, hej w Nowogardzie”, Mieczy-
sław Sylwestrzak. Wszystkie teksty 
opiewają piękno naszego miasta i 
okolic. Natomiast piosenka pt.: „Ku-
lice, Kulice” jest dodatkowo, a może 
zasadniczo, o historii pewnego za-
uroczenia które się przerodziło w coś 
więcej... Muzyka wszystkich trzech 
utworów jest autorstwa twórcy ka-
peli, Ryszarda Zagórskiego. Podczas 
obrad komisji oceniającej złożonej z 
muzykologów i etnomuzykologów 
odbywały się występy pozakonkur-
sowe w których nasza kapela porwała 
licznie zgromadzoną publiczność 
do wspólnej zabawy. Najmłodsi 
członkowie kapeli z prawdziwym 
niedowierzaniem patrzyli na to się 
dzieje z widownią.

Należy tu podkreślić, że kapela 
wystąpiła w mocno odmłodzonym 
składzie. Skrzypaczka Karolina Szpo-
nar (12), klarneciści: Jacek Grzesz-
czyk(15) i Krystian Konopiński(17) 
najwyraźniej poczuli się dobrze w 
swoich rolach. Zagrali lepiej niż 
spodziewali się pozostali członko-
wie kapeli: Marzenna Piotrowicz 
(kontrabas, śpiew), Jerzy Mazurek 
(skrzypce diabelskie), Eugeniusz 
Heinrich (śpiew), Ryszard Zagórski 
(akordeon, śpiew). 

Po podsumowaniu konkursowych 
zmagań zespołów z różnych miejsc 
Polski i z Niemiec starosta  krośnień-
ski w asyście swojej vice i członków 
jury wręczył Kapeli Rycha ZŁOTĄ 
SOWĘ i dyplom za zajęcie najbardziej 
zaszczytnego, pierwszego miejsca.

Warto odnotować fakt, ze jest to już 
druga Złota Sowa zdobyta w Krośnie 
(2006, 2009)! 

Piękny akcent na swoje ...lecie.
Relację Ryszarda Zagórskiego

 opracowal LMM

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie” dnia 04.07.2009r,or-

ganizuje wyjazd na badania mammograficzne do CRiDO w Szczecin Zdroje. 
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym  Szpi-
talu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30-14.oo pod nr.tel.(091)3921356 
oraz u Lidii Bogus tel. 505-393-636

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Wyniki mammografii do odbioru
Organizatorzy „Białej Niedzieli” z dnia 17 maja br. uprzejmie informują, 

że do odbioru są wyniki badań mammograficznych. Wyniki można odbie-
rać w biurze Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Nowogardzie, Plac Wolno-
ści 9, pok. 9 (były hotel „Cisy” na parterze) w godzinach od 9.30 do 15.30. 
Wyniki są wydawane za okazaniem dokumentu tożsamości.

Bartosz Arłukowicz
  Robert Czapla
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Idzie „Lato z Muzami”

Rozmowa z Mirosławą Przybyłek, dy-
rektor Nowogardzkiego Domu Kultury

11 lipca rozpocznie się XIII Festiwal 
„Lato z Muzami”. W następnych wyda-
niach będziemy pisać konkretach pro-
gramowych festiwalu. Na początek o jego 
zaletach, wadach i formule rozmawiamy 
z Mirosławą Przybyłek – osobą, która 
imprezę organizuje od lat.

Marcin Nieradka: Jaki jest budżet 
festiwali?

Mirosława Przybyłek: Gmina na 
festiwal wydaje około 50 – 60 tys. zł. Z 
budżetem globalnym jest różnie. Dużo 
pochłaniają młodzieżowe warsztaty. Co 
prawda jest minimalna odpłatność od 
dzieci, ale płacą one za dodatkowe dogod-
ności – posiłki, dyskoteki, ogniska, wyjazdy 
na basen, czy morze itp. My opłacamy 
wykładowców, salę, całą część meryto-
ryczną. Pozyskujemy fundusze z różnych 
źródeł. Mimo, że mamy napisany projekt, 
niestety w tym roku nie możemy pozyskać 
funduszy zewnętrznych, ponieważ nie ru-
szył jeszcze system przyznawania dotacji. 
Napisaliśmy także do fundacji polsko-
niemieckiej, ale nie wiemy jeszcze czy uda 
się z niej cokolwiek pozyskać. Pomagają 
także sponsorzy. Większość nie daje jednak 
pieniędzy, a wspiera rzeczowo. Nie mniej 
jednak, cenimy sobie bardzo każdą pomoc.

Dziwię się, że z tak małym budżetem 
można zorganizować taki festiwal. 

- Ja sama także się dziwię. Wszystko 
możliwe jest właśnie dzięki różnym firmą, 
zakładom, które nie przekazują finansów, 
a pomagają w każdy inny sposób. 

Przed nami XIII festiwal. Pamięta 
Pani pierwszy?

- Tak. Nazywał się wtedy „Szczecińskie 
lato filmowe” i był adoptowany z Ińska. Nie 
byłam jego organizatorem, ale doskonale 
pamiętam, bo w nim uczestniczyłam. 

Festiwal przez 13 lat ewoluuje, czy 
zatrzymał się w rozwoju?

- Myślę, że bardzo ewoluuje. Pierwsze fe-
stiwale były imprezami typowo filmowymi. 
Chodziło o przekrój różnego rodzaju fil-
mów przez Dyskusyjne Kluby Filmowe. Do 
Nowogardu przyjeżdżali wtedy koneserzy 
dobrego filmu. Dziś DKF-ów praktycznie 
nie ma. Zostały nieliczne, najczęściej w du-
żych miastach. Jako dyrektor i organizator 
festiwalu nie chciałam powielać formuły 
imprezy z Ińska. Uważałam, że musimy 
zaproponować ludziom coś innego. Nie 
zadowalało mnie zamykanie festiwalu w 
sali kinowej i ograniczanie do filmu. Z cza-
sem zdałam sobie sprawę, że przekroczenie 
drzwi do NDK jest dla niektórych barierą 

nie do przeskoczenia. Zawsze marzyło mi 
się wyjście z filmem do ludzi – projekcje 
na powietrzu. Uważam, że świetnie spraw-
dza się to u nas, choć ma też minusy. Nie 
stwarza możliwości dyskusji nad filmem, 
każdy zostaje z nim sam. By włączyć do 
projektu widzów wprowadziliśmy konkurs 
a najlepszy film. Jest to forma, zmusza-
jąca widza do obejrzenia większej ilości 
projekcji i wyrobienia własnego zdania. 
Nie zamawiamy filmów z cyklu „zabili go 
i uciekł”. Od kilku lat staramy się wciągać 
w festiwal dzieci. Z czasem wprowadzi-
liśmy darmowe cykle: „kino malucha” i 
„kino starszaka”. Przez lata do festiwalu 
ściśle filmowego włączyliśmy rozrywkę, 
czyli koncerty. Na początku próbowaliśmy 
zaszczepić w festiwal muzykę jazzową, ale 
się nie przyjęła. Staramy się przyciągać 
ludzi i ich zadowolić. Nie sposób by jeden 
człowiek miał zamiłowanie do wszystkie-
go: filmu, teatru, tańca, muzyki. Samej 
nie uda mi się dogodzić szerokim gustom. 
Szukam jednak zwolenników, którzy po-
mogliby rozwinąć się festiwalowi. Niestety 
w Nowogardzie takich jak na lekarstwo. 
Krytykantów za to nie brakuje. Kiedyś w 
organizacji festiwalu pomagał mi Doland 
Paszkiewicz. Po jego śmierci, w 2003 r. 
zostałam sama i musiałam się wszystkiego 
nauczyć. Zaczęłam od kontaktu z reży-
serami, aktorami. Nawiązanie dialogu z 
ludźmi ze środowiska filmowego łatwe 
wydawać się może tylko z pozoru.

Pamiętam, że na pierwszych festiwa-
lach było dużo turystów. Przyjeżdżali 
ludzie z całej Polski, nawet z Terespola. 
Wszystkie pokoje starego hotelu były 
zajęte. Dziś dusimy się we własnym 
sosie. 

- Nasz festiwal znany jest w środowisku 
filmowym, w całej Polsce. Przyjeżdżają 
reżyserzy, aktorzy, operatorzy. Ci, którzy 
jeszcze nie byli na pewno o nim słyszeli. 

 Nie chodzi mi o fachowców, a o zwy-
kłych widzów. 

- Mnie bardziej zastanawia fakt spe-
cyficznego uczestnictwa w festiwalu 
mieszkańców naszego miasta. Ludzie 
nie interesują się niczym, są zamknięci 
w sobie, nie chcą uczestniczyć w życiu 
kulturalnym, społecznym. Twierdzą, że 
w Nowogardzie nic się nie dzieje. Ciężko 
o zainteresowanie kulturą mas. Jeśli nasi 
mieszkańcy nie chcą się w nic angażować, 
to jak zachęcić innych. Festiwal ma swoją 
markę, jest opatentowany, dużo o nim 
w mediach. Sama się zastanawiam, co 
można zrobić, by osiągnąć jeszcze lepszy 
efekt. Mimo wszystko staramy się docierać 
do ludzi z całego kraju różnymi sposobami. 
Faktycznie, kiedyś przyjeżdżali tu ludzie z 
całej Polski. Byli to jednak członkowie Dys-
kusyjnych Klubów Filmowych. Te klubu 
miały swój system informacji, wydawały 
gazety. Byli widzowie z Poznania, Terespo-
la, Katowic. Znam ich osobiście, bo wysy-
łałam do nich zaproszenia i informacje. 
Teraz praktycznie nie ma, do kogo. Dziś 
członkowie DKF-ów, to już garstka ludzi 
w Polsce. Ich właściwie nie ma. Nie można 
jednak stwierdzić, że teraz na festiwal nie 
przyjeżdża nikt z zewnątrz. Ludzie często 
pytają mnie o jego przyszłość, bo planują 
na ten okres zaprosić rodzinę z daleka. 
Ostatnio mieliśmy nawet uczestniczkę 
warsztatów malarskich z Cypru. 

Miejscowych także wciągnąć ciężko. 
- Kilka lat temu wraz z pracownikiem 

Filmoteki Narodowej – Grzegorzem 
Pieńkowskim, chcieliśmy rozpocząć współ-
pracę z naszymi szkołami. Chcieliśmy, by 
festiwal był podsumowaniem całorocznej 
pracy w szkołach. To zapewniłoby mu cią-
głość, stworzyło w mieście środowisko dys-
kutujące o filmie. Pieńkowski opracował 
konspekty zajęć w szkołach. Próbowaliśmy 
zrobić w szkołach kurs edukacyjny, wydać 
nauczycielom certyfikaty. Do tego DKF 
w Nowogardzie próbowali wskrzesić też 
Józefa Szukalska, czy Andrzej Garguliński. 
Nic nie chwyciło, choć prób było wiele. Nie 
wiem czy w naszym mieście komuś chce 
zajmować się filmem na poważnie.

Nowogard ma też specyficzną publikę 
koncertową.

- Nawet jak są koncerty, gdzie nogi same 
rwą się do tańca, to u nas ludzie oglądają 
się na siebie. Tak jakby wstydzili sami 
siebie. Nie chce nikogo urazić, ale chyba 
boją się otworzyć. Nie widzę w ludziach 
entuzjazmu. Oni jedynie klaszczą na 
koniec każdego utworu. Zobaczymy jak 
będzie w tym roku. Byłabym zadowolona, 
gdyby ktoś w ciągu roku przyszedł w NDK 
i zaproponował jakieś rozwiązanie, chciał 
włączyć się w organizację festiwalu. U nas 
jest tylko krytyka. Jeśli ktoś chce pomóc 
festiwalowi, to serdecznie zapraszam.

Podobno na zbliżającym się festiwa-
lu zabraknie warsztatów filmowych i 
fotograficznych.

- Fotograficzne będą, bo znaleźli się 
chętni. Problem jest z filmowymi, bo za-
interesowanych nie ma. O tym mówiliśmy 
już wcześniej. Ten problem wiąże się z bar-
kiem popularyzowania kina w szkołach. 
Nikt nie chce zachęcić młodych do dyskusji 
o filmie. Dlatego później brakuje chętnych 
na warsztaty. Kiedyś zaproponowałam 
burmistrzowi wygenerowanie funduszy 
na opłacenie nauczyciela prowadzącego, 
przy szkole grupę zajmującą się filmem. 
Byłaby wtedy okazja do wyłapywania 
narybku. Przecież mamy profesjonalnie 
wyposażone studio do montażu, sprowa-
dzamy świetnych fachowców z Łódzkiej 
Szkoły Filmowej. Ci ludzie przyjeżdżają tu 
z wielkiego sentymentu, biorą symboliczne 
pieniądze. Boję się zerwać z nimi kontakty, 
bo wiem, że łato im miejsce w kalendarzu 
zarezerwować na inną imprezę. Jedyne, 
czego brakuje to chętnych. Chcących po-
eksperymentować z kamerą na warsztaty 
cały czas zapraszam i nam nadzieję, że się 
jeszcze odbędą.

Skoro ciężko organizować festiwal 
poświęcony tak szerokiej tematyce – 
kino, muzyka, malarstwo – to może 
warto go ukierunkować, zrezygnować z 
pewnych elementów, wrócić do korzeni 
(kina) i iść tropem festiwalu w Kazimie-
rzu Dolnym. 

- W Kazimierzu też nie mają łatwo. 
Cały czas nie wiadomo czy, odbędzie się 
w tym roku. Wymagania finansowe są tak 
wielkie, że ciężko im sprostać. Podobnie 
było z festiwalem w Międzyzdrojach, który 
ze względów finansowych przeniesiony zo-
stał do Gdyni. Same filmy w Nowogardzie? 
Mam ogromne obawy czy taki festiwal 
sprawdziłby się u nas. Przecież jako jedno 
z niewielu miast gminnych mamy swoje 
kino. Widzów na seanse przychodzi bardzo 
mało. Utrzymujemy te kino właściwie 
tylko dla podtrzymania tradycji. Było 
już kilku radnych, którzy uznali, że jest 

nierentowne i należy je sprywatyzować, 
luz zlikwidować. Jak świat, światem do 
kultury zawsze trzeba dokładać.

Może nie warto zapraszać średnio 
znanych, kapel rockowych, a pienią-
dze przeznaczyć na przyjazd wielkich 
gwiazd kina, które ściągną widzów, 
turystów?

- W dziesiątym festiwalu wzięło udział 
16 aktorskich i reżyserskich gwiazd. 
Faktycznie ściągnęły one do Nowogardu 
sporo ludzi. Spotykałam przyjezdnych z 
Kołobrzegu, czy Świnoujścia. Wszystko 
jest kwestią do rozważenia. W rozmowie 
z radnymi apelowałam, by w ciągu roku 
przedstawiali swoje propozycje, oczywiście 
realne do spełnienia. Odzew jest jednak 
marny.

Wiadomo już, jacy aktorzy w tym 
roku odwiedzą Nowogard?

- Na pewno będą to twarze z filmów 
Wojciecha Wójcika. To właśnie temu re-
żyserowi poświęcimy tegoroczny festiwal.

Wiele osób narzeka na brak kontaktu 
z aktorami.

- Trudno o taki kontakt przed sceną 
plenerową. Nie można po prostu popro-
wadzić dialogu. Zapraszam, więc na salę 
kinową, bo tam spróbujemy poprowadzić 
dyskusje. I choć niektórzy narzekają na 
bark kontaktu, to na sale przychodzi 
osiem osób. Wymyślałam już różne cuda 
i dalej nie mogę znaleźć formy, dzięki, 
której udałoby się złapać ludziom kontakt 
z aktorami. Próbowaliśmy kiedyś robić 
spotkania za biblioteką. Może warto do 
tego wrócić? Brakuje także osoby, która 
zajęłaby się naszymi gośćmi, pokazała im 
miasto, zorganizowała czas, zapoznała z 
ludźmi itd. Sama wszystkiego nie ogarnę. 
Proponowałam taką rolę już kilku osobą, 
ale zainteresowania nie było. Przebywając 
z aktorami nie wolno mierzyć czasu, trze-
ba dużo poświęcić. Nie chcę przesadzić z 
zapraszaniem zbyt wielkiej ilości aktorów, 
bo często nie mogę wypełnić im czasu. Są 
wakacje, więc do szkoły ich nie zaproszę.

Zmorą imprezy jest również wszech-
obecne piwo. 

- Mnie też ono prześladuje. Ale gdyby-
śmy nie pozwolili na sprzedaż browaru, 
to nie mielibyśmy miejsc siedzących 
przed sceną. Sponsorzy, którzy pomagają 
w organizacji imprezy chcą także na niej 
skorzystać. Rozmawiałam z firmą sprze-
dającą piwo i proponowałam rozstawienie 
stoisk znacznie dalej od sceny. Nie byli 
zainteresowani takim rozwiązaniem. 
Będziemy starać się by stoiska stanęły 
możliwie najdalej. 

Jaka będzie przyszłość festiwalu?
- Chciałabym po sobie zostawić dobrego 

następcę. Takiego, który nie dopuści, by 
ten nasz festiwal perełka poszedł w zapo-
mnienie. Najłatwiej jest coś zlikwidować, 
zwolnić kogoś. Jednak dyskutować, poka-
zywać wady, ukierunkować to zadanie, 
które spełnić niełatwo. Nie będę ukrywała, 
ze powoli myślę o emeryturze.

Ten festiwal ma wrogów?
- Uważam, że tak. Myślę, że ich tak na 

prawdę nic nie przeszkadza. Czepiają się 
festiwalu z potrzeby politykowania. Jeżeli 
polityka będzie odgrywała nadrzędną 
rolę nad kulturą, to nasze miasto na tym 
przegra. Organizatorzy nie są uwikłani 
w politykę, a próbuje się ich pokazywać 
inaczej.

Rozmawiał Marcin Nieradka
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 Witamy wśród nas...

Wojciech Syn Anny 
i Marcina Polichońskich 
ur. 13.06.09 
z Nowogardu

Córka Eweliny Paś 
ur. 8.06.09 ze Sikorek

Córka Doroty i Piotra 
Igras ur. 11.06.09 
z Korytowa

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Syn Eweliny 
Kowalczyk 
ur. 10.06.09 z Dobrej

Córka Małgorzaty 
Stanosz ur. 4.06.09 
ze Szczecina

Syn Joanny i Andrzeja 
Rutkowskich 
ur. 11.06.09 z koloni 
Maszewo

Syn Samanty 
Amanowicz i Patryka 
Makosz ur. 12.06.09 
z Węgorzyc

Syn Katarzyny 
Łyczkowskiej
 ur. 6.06.09 
z Nowogardu

Córka Beaty 
i Mariusza Leśniarek 
ur. 11.06.09 z Gryfina

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie 
urodziło się 3 dzieci 

W obiektywie Jana korneluka  - Co to za konstrukcja?

Czekamy na odpowiedzi Czytelników  - co to i po co to budowano?
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Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 

Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła za-
planował też wspólną zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła 
z rodziną lub osobą towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra 
„CISBAND”. Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do 
Strzelewa i powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby.  Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

DZIENNIK
NOWOGARDZKI 119-15.06.�009 r. 

DREW-MAR
meble ogrodowe, łaty, 

krokwie, deski, 
usługi minikoparką

Tel. 517 219 627, 514 690 821 
091 39 186 89

aUTOZaBeZPIeCZeNIa
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 �9 �� 9�6 kom. 609 4�0 10�
NOWOGarD • Pocztowa �

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

zł/ m kw. ��5 9�1 51�, 091 �9 111 
5�.

PraCa

· Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

· Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

· Firma kosmetyczna Orifla-
me zatrudni konsultantów. Tel. 
69� ��6 �6�.

· Hotel Oskar zatrudni barmankę – kel-
nerkę, ze znajomością obsługi kom-
putera i kasy fiskalnej. Mile widziany 
język obcy. Tel. 602 474 266.

· Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty. 

· Potrzebny traktorzysta do pomocy w 
gospodarstwie rolnym. Tel. 502 85 35 
73.

· Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

· Zatrudnię mężczyznę do prac porząd-
kowych. Tel. 607 647 240.

· Zatrudnię do położenia bruku. Tel. 
607 647 240.

· Zatrudnię do położenia tynku – „bara-
nek”. Tel. 607 647 240.

INNe

· Sprzedam Playstation II, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

· PODGrZeWaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 1�0, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są � łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 6�6 ���.

· PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1�00 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 6�6 ���.

· elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd ��0V, 
małe gabaryty, moc 1�-�1 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena 150 zł. Tel. 0�90 
540 5�0.

· JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 4�0 zł na gwarancji. Tel. 
0691 6�6 ���.

· BOJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem gazowym 
lub węglowym firmy Vaillant z Nie-
miec, typ VIH 1�0 lub 150 litrowy 
np. domek, � łazienki, cena �50 zł. 
Tel. 0691 6�6 ���.

· Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

· Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

· Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

· Sprzedam pianino – tanio. 0506 
486 202.

· Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

· Kupię książki do III klasy Gimnazjum 
Nr 1. Tel. 662 272 857.

· Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

· Sprzedaż drewna kominko-
wego opałowego, transport. 
509 9�0 161.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY 

NIEOGRANICZONY
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu użytkowego
Lokalizacja: Nowogard, ul.  Warszawska 14; powierzchnia użytko-

wa: 144,28 m2 

Lokal położony na parterze, składa się z  7  pomieszczeń użytkowych, 
pomieszczenia socjalnego i korytarza. Z lokalem wiąże się udział we 
współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 0,0335.

Cena wywoławcza:  289.200,- zł  Wadium:  60.000,- zł
Cena nie uwzględnia kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz zwią-

zanych z nią podatków i opłat, które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdziel-
czym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 

2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 03.07.2009 r. 
do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z napisem „Przetarg na lokal - Warszawska 14”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz po-
twierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2009 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiś-

cić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 21 dni od daty 
otrzymania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu robo-
czym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wy-
licytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie 
i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w terminie wskazanym 
przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią. Operat 
szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego. W przypadku kontynuacji 
przetargu w formie przetargu ustnego, rozpoczęcie II części przetargu 
o godz. 13.00 w dniu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

Przy bardzo kapryśnej i deszczo-
wej pogodzie Zarząd Koła PZW Tę-
czak zorganizował dla dzieci zawody 
wędkarskie na jeziorze nowogardz-
kim. Padało od samego rana, jednak 
nie zniechęciło to sporej grupy dzie-
ci, które wpisały się na listę uczest-
ników. 

Kiepska pogoda nie odstraszyła 
też ryb, które niemrawo, ale co ja-
kiś czas dawały się skusić zmarznię-
tym młodym zawodnikom na ciasto 
bądź białego robaczka. Dlatego też 
ośmioro spośród 23 zawodników 
złapało w zawodach punkty. A naj-
większym kunsztem wędkarskim 
wykazały się dziewczyny. 

I miejsce zajęła Julia Soszka z wy-
nikiem 711 pkt. 

II m – Adrian Piotrowski
III m – Ola Kaźmierczak

IV m – Mariusz Serdyński, V – 
Maciej Kowalczyk, VI m – Kamil 
Jońca, VII m – Michał Wierny, VIII 
m – Marek Wasilewski. 

Wszyscy zawodnicy klasyfikowani 
otrzymali atrakcyjne nagrody koło-
wrotki, wędki i inne akcesoria oraz 
smaczny poczęstunek ufundowane 
przez Zarząd Koła oraz sponsorów: 
Joannę Łuczak, Ryszarda i Kamila 
Paletę, Zygmunta Heland, Stanisła-
wę Leciejewską, Tadeusza Stępnia, 
Marię Malinowską, Jana Lipskiego, 
Stanisława Piórko, Henryka Mar-
ca, Marzenę Kaźmierczak, Romana 
Wawryczuka. 

Zawody obsługiwali działacze 
Koła PZW Tęczak – podziękowania. 

Zygmunt Heland 
Prezes  Koła PZW Tęczak 

Ryby brały 

Najatrakcyjniejszą nagrodę ufundo-
wał p. Tadeusz Kozioł. Był to rower 
damski dla dziewczynki, która jak się 
okazało, nie miała jeszcze roweru. 
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Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

USŁUGI 
TraNSPOrTOWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

KOMINKI – SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1
LETNIA PROMOCJA!    OFERUJEMY:
− wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym firm polskich oraz wszystkich europejskich
− piecyki i piece ogrzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
− wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane indywidualnie
− system kominowy „MARYWIL”
− wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej dobrane do kształtu przewodu wraz z montażem
− materiały montażowe do kominków i zabudów
− przeglądy i remonty kominków, wymiana szyb i uszczelek
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm „JOTUL”, „LECHMA”, „MCZ”, „PAMA”
Oferta specjalna przy zakupie pieców – transport oraz podłączenie do przewodu 
kominkowego na terenie województwa bezpłatnie.

Kontakt: e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl, www.kominki.nowo.pl
tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep z kominkami – otwarty pn – pt 9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

916-18.06.2009 r. 

aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
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Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Uwaga! 

Poszkodowani 
przez III Rzeszę
Uprzejmie zawiadamiam człon-
ków SPP, że z dniem 30 czerwca 
br. mija termin składania bez-
płatnych wniosków do sanato-
rium. Proszę o zgłaszanie się do 
Biura SPP w Nowogardzie w po-
wyższej sprawie w każdy czwar-
tek od godz. 10.00 do 13.00.

Pełnomocnik Zarządu 
Woj. SPP Rajmund Bojarski
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w Dobrej, ul. Traugutta. Cena 
do negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•	 Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 276 271.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nada-
jący się na garaż, położony przy 
ul. Boh. Warszawy w sąsiedztwie 
MOTOZBYTU na garaż lub teren 
pod budowę garażu na osiedlu 
Gryfitów w pobliżu ulicy Racibora. 
Wiadomość tel. 091 39 22 329 lub 
697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny poło-
żony na I piętrze w budynku przy 
ul. 700 Lecia 13 m. 4, składający się 
z 3 pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, 
holu + dwa garaże samochodowe 
w podwórzu posesji. Cena łączna 
220 tys. zł. Wiadomość tel. 091 39 
20 353 lub 697 516 145.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. 
Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową 
w Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

• Pokój do wynajęcia dla samotnego 
mężczyzny, niepalącego. Tel. 609 
24 58 16.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m 
kw na działalność handlową, biuro, 
gabinet lekarski przy ul. 700 Lecia 
20B (pasaż przy Biedronce). Kon-
takt 091 39 20 676.

•	 mieszkanie 3 pokojowe po re-
moncie zamienię na mniejsze 
lub sprzedam. Tel. 601 441 763.

• Zamienię mieszkanie 28 m kw na 
większe z dopłatą. Tel. 662 055 465.

•	 Sprzedam kawalerkę na Bema 
po kapitalnym remoncie, I pię-
tro, umeblowana, kuchnia ro-
biona na zamówienie z drewna, 
w przedpokoju duża szafa pod 
zabudowę, okna plastik, nie 
wymaga wkładu finansowego, 
cena 80 tys. Tel. 788 986 139 lub 
788 557 042.

• Do wynajęcia lokal w centrum No-
wogardu, 1000 zł netto. 601 47 29 
47.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we III piętro, 54 m kw, 2 pokojowe. 
Tel. 668 927 296.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 602 462 497.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
o pow. 42 m kw w centrum No-
wogardu, cena do negocjacji. Tel. 
609 093 100.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw. Tel. 0501 77 50 25.

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszka-

nie w Osinie 68 m kw, parter. Tel. 
601 808 696.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, w centrum, wysoki standard. 
Tel. 602 630 016.

• Szczecin – os. Kasztanowe sprze-
dam mieszkanie, 3 pokojowe 
o pow. 60 m kw, III piętro, stan-
dard wysoki, cena 260 tys. zł. Tel. 
600 214 332.

• Sprzedam grunty rolne 5 ha przy 
drodze asfaltowej, 5 zł/ m kw, me-
dia w drodze. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 58 m kw, słoneczne, I piętro, 
balkon, dobra lokalizacja. Tel. 
798 352 295.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
w centrum, słoneczne, cena do 
uzgodnienia. Tel. 608 579 447.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Do wynajęcia kawalerka. Tel. 091 
39 21 402.

• Działki budowlane Dębice, gmi-
na Maszewo, 17 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 784 276 555.

• Zdecydowanie kupię kawalerkę, 
parter lub I piętro, w rozsądnej ce-
nie. Tel. 091 39 23 330.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
przy ul. Bema. Tel. 796 406 330.

• Wynajmę kawalerkę w centrum. 
Tel. 091 39 20 754.

• Zamienię kawalerkę 36 m kw, par-
ter na 2 pokojowe. Tel. 798 483 902.

• Sprzedam – działki budowlane, 
1300 m kw z wydanymi warun-
kami zabudowy – Warnkowo. 
608 529 366.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 
56, 609 124 205.

• Wynajmę lokal w centrum Nowo-
gardu. Tel. 787 122 972.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 
45,8 m kw, ul. Zamkowa. Tel. 091 
39 23 024.

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią, z me-
blami i AGD. Tel. 695 518 581.

• Pokój dla jednej osoby do wyna-
jęcia od zaraz. Tel. 091 39 22  988, 
698 843 040.

• Sprzedam działkę przemysłowo – 
budowlaną 520 m kw pod działal-
ność gospodarczą, wybetonowana 
betonem B15 na 20 cm, nowym; 
500 m od Lidla, ogrodzona. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 604 679 249.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 68 
m kw. Tel. 504 89 89 80.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokoje, 
68 m kw dla najemcy indywidual-

nego lub dla pracowników firmy. 
Tel. 693 255 770.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 
725 590 955 po 20.00.

• Pomieszczenia biurowe do wyna-
jęcia, ul. Boh. Warszawy 103. Tel. 
602 733 893.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam samochód ciężarowy 
STAR – 200, dwa małe samochody 
ciężarowe MULTIKAR, wszystkie sa-
mowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na cho-
dzie. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
lub 697 516 145.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Polonez Caro, 1993 r., 
600 zł. Tel. 660 332 798.

• Sprzedam skuter 4 –suw, na gwa-
rancji. Cena 2000 zł – do uzgodnie-
nia. Tel. 724 696 056.

• Kupię garaż blaszany. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie KUH-
MO 215x55 R 16; stan bdb. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam samochód ciężarowy 
TATRA, 1989 r., stan techniczny 
bdb. Tel. 664 726 394.

• Sprzedam BMW 520, 1990 r., poj. 
2,0, benzyna 150 KM, przebieg 198 
tys., centralny zamek, cena 6000 zł. 
Tel. 785 57 62 25.

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Sprzedam króliki. Tel. 603 353 789 
po 15.00.

• Sprzedam pszenżyto i owies. 696 
82 38 35.

• Sprzedam żyto paszowe ok. 10 ton. 
Tel. 604 878 140.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-385. Tel. 
668 316 103.

• Sprzedam jęczmień. Tel. 091 
39 133 12.

•	 agrousługi, koszenie, orka, po-
plony. Tel. 503 176 331.

• Sprzedam pisklęta indycze ok. 70 
sztuk. Tel. 664 969 854.

• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 
17 617.

• Sprzedam ciągnik „60”, cena 7 tys. 
oraz Golfa I, 1989 r., poj. 1,3 + silnik 

i skrzynia biegów, cena 1700 zł. Tel. 
0697 500 809.

• Sprzedam kosiarkę – traktorek „Spi-
der” 92RDT, na gwarancji, po atrak-
cyjnej cenie. Tel. 0660 143 115, 091 
39 217 19.

• Sprzedam siano, owies, pszenżyto. 
Tel. 091 39 21 595.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

•	 HarrY – meD masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

• Wykonam usługi minikopar-
ką – prace ziemne, wykopy 
pod kable, wodę, fundamen-
ty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
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HOTEL – RESTAURACJA 
„PRZYSTAŃ” 

zatrudni barmana /-kę 
na dobrych 

warunkach płacowych. 
Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

AUTO – MYJNIA KINGA I AGA
ul. Zamkowa 7, Tel. 504 322 807

ZAPRASZAJĄ NA PROMOCJĘ
Mycie z woskiem 
(wosk wysoki połysk) – tańsze ceny
Odgrzybianie klimatyzacji

Woskowanie ręczne 50% tańsze
W dni deszczowe rabaty do 20%
Pranie tapicerek samochodowych

towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

•	 Schody drewniane. Tel. 
604 133 333.

• „DUR-DACH” pokrycia i remon-
ty dachów. Tel. 691  621  141, 
880 243 258.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

•	 Pogotowie komputerowe. Tel. 
695 041 278.

•	 Wizaż, manicure, tipsy. Tel. 
791 330 638.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. 
Tel. 660 497 390.

•	 remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

•	 Usługi: docieplenia 30 zł/ m kw, 
polbruk 25 zł/ m kw, dekarstwo 
35 zł/ m kw. 785  931  513, 091 
39 111 53.

• Przeprowadzki z załadunkiem i 
rozładunkiem. Tanio. 79 1111 749.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

• Korepetycje i przygotowanie do 
egzaminów poprawkowych  z 
matematyki, statystyki, ekono-
metrii  dla uczniów szkół średnich 
i studentów. E-mail: iwonand1@
wp.pl lub tel.600-924-128.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne 
na adres Ferma drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Studentka zaopiekuje się dziec-
kiem plus prace domowe od 1 lip-
ca. 606 500 284.

• Elektryka oraz brygadzistę, wyma-
gane doświadczenie zawodowe – 
praca wyjazdowa. Informacja tel. 
0784 542 371 po godz. 18.00.

INNe

• Sprzedam Playstation II, 2 pady, 
8 gier, mata do tańczenia. Cena 
350 zł. Tel. 728 466 914.

•	 PODGrZeWaCZ wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, do dom-
ku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia – to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy 
Vaillant z Niemiec, cena 1000 
zł, gwarancja, montaż. Tel. 0691 
686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i 
ciepła woda (dwufunkcyjne), 
cena 1200 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380V, małe gabaryty, moc 18-
21 kw, z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena 150 
zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 480 zł na 
gwarancji. Tel. 0691 686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem ga-
zowym lub węglowym firmy Va-
illant z Niemiec, typ VIH 120 lub 
150 litrowy np. domek, 2 łazien-
ki, cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię garaż blaszany lub kontener 
na budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominko-
wego opałowego, transport. 
509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, 
technicznie sprawna, kosz ła-
dunkowy nowy. Tel. 091 39 
25 321, 501 248 232.

•	 Oddam pieska rasy rHODeSIaN 
z papierami, 4 lata, kolor brązo-
wy. 668 319 509.

• Drewno opałowe, sosna oflisy 
sprzedam, 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam nowe regały sklepowe 
+ lada w bardzo dobrej cenie. Tel. 
668 851 263.

• Oddam w dobre ręce 3 kotki. Tel. 
091 39 17 305.

• Sprzedam taśmociąg. Tel. 
725 590 955 po 20.00.
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

ul. Boh. Warszawy 64a 
Nowogard 

kom. 607 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

18.05.br. godz. 16.00

POTRZEBUJESZ 
SOLIDNEGO DOSTAWCY BETONU…

    SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!
•	 wysoka JAKOŚĆ betonu
•	 KONKURENCYJNA cena
•	 indywidualne NEGOCJACJE warunków dostawy
•	 profesjonalne DORADZTWO
•	 nadzór wyspecjalizowanego LABORATORIUM
•	 TRANSPORT na miejsce wbudowania
•	 dogodny DOJAZD (przy drodze krajowej nr 3 Szczecin – Świnoujście)

KONTAKT:
PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych 
Goleniowski Park Przemysłowy

 ul. Prosta 7, Łozienica k. Goleniowa
tel./fax. 091 402 13 30, tel. kom. 0 668 431 308 

email: piotr.stankiewicz@prd-nowogard.com.pl

ul. Boh. Warszawy 64A 
Nowogard 

kom. 607 585 550 
tomar@post.pl

- oleje, smary
- przewody hydrauliczne
- naprawa samochodów ciężarowych
- transport ciężarowy/wywrotki 
– krajowy i międzynarodowy

AVANTIS – TWOJE CENTRUM FINANSOWE 
KREDYTY GOTÓWKOWE 
- do 200 tys. zł
- bez poręczycieli
- bez zabezpieczeń
- dochód od 500 zł
- bez opłat wstępnych

KREDYTY NA OŚWIADCZENIE
- bez ZUS, US dla firm
- do 20 tys. na 5 lat
KREDYTY ODDŁUŻENIOWE
- bez zaświadczeń o dochodach
- spłata do 30 lat
- pod zastaw nieruchomości

KREDYTY DLA ROLNIKÓW
- bez zbędnych faktur
- tylko nakaz płatniczy
OFE GENERALI
- profesjonalne doradztwo
- zapisywanie, przepisywanie
POLECAMY PUNKT TANICH OPŁAT

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A, (vis a vis NETTO), Tel. 091 39 27 268, infolinia 0801 009 320



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1719-22.06.2009 r. 

Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR  21

Rozwiązania krzyżówki nr 20 – WYBIERZ SWO-
JEGO – nadesłali:

Jan Furmańczyk (Dąbrowa), Władysław Kubisz, 
Teresa Januszonek, Józef Górzyński, Krystyna Tretiak 
(Maszkowo), Bogumiła Urtnowska (Kulice), Jerzy Wi-
śniewski, Danuta Gruszczyńska (Błotno), Teresa Mły-
narska (Słajsino), Szczepan Falaciński, Józef Dobro-
wolski (Dąbrowa), Maria Gortat (Czermnica), Elżbieta 
Lewandowska (Strzelewo), Agata Kochelska (Błotno), 
Teresa Powalska, Krystyna Wojtkiewicz, Pelagia Fe-
liksiak (także 19), Jerzy Siedlecki, Natalia Chruściel, 
Bogumiła Czupryńska, Franciszek Palenica, Jerzy Za-
wadzki (Orzechowo), Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Urszula Skowron, Stanisława Pokorska, Cecylia Fur-

mańczyk (Strzelewo), Halina Stefańska, Oliwia Felik-
siak, Roman Kaczmarek, Andrzej Leszczyński, Anna 
Marciniak (Wojtaszyce). Wiesław Szałas (Orzesze). 
Alicja Wypych.

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Anna Marciniak z Wojtaszyc,
- Danuta Gruszczyńska z Błotna,
- Jerzy Wiśniewski z Nowogardu.

Gratulujemy!

  Rozwiązania krzyżówki nr 21 – WAKACYJNE 
PLANY – nadesłali:

Natalia Chruściel, Krystyna Tretiak (Maszkowo), 
Pelagia Feliksiak, Weronika Kaczmarek, Barbara Bar-

tosik, Halina Szwal, Stanisława Pokorska, Wiesław Sza-
łaj (Orzesze), Urszula Kaczmarek, Michał Furmańczyk 
(Strzelewo), Halina Stefanska, Józef Górzynski, Jerzy 
Zawadzki (Orzechowo), Maria Gortat (Czermnica), 
Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Teresa Młynarska (Słaj-
sino), Iwona Kochelska (Błotno), Bogumiła Czupryń-
ska, Franciszek Palenica, Andrzej Leszczyński, Alicja 
Wypych, Szczepan Falaciński, Agnieszka Pluta (Błot-
no), Bogumiła Urtnowska (Kulice),Władysław Kubisz.

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Urszula Kaczmarek z Nowogardu,
- Wiesław Szałaj z Orzesza,
- Franciszek Palenica z Nowogardu.

Gratulujemy!

CNOTa
Cnota skarb wieczny,
Cnota klejnot drogi,
Uchylam czapki 
I schodzę jej z drogi.

SZkOŁa
Pamiętam serca trwożny sztuk,
I myśli nie wesołe,
Gdy przekraczałem szkolny próg – 
Już tu mi dadzą szkołę...
Ja byłem w A. Z tamtymi z B
/Na ogól klawi chłopcy/
Tłukliśmy się przez całe dnie,
Byli klasowo obcy.
Ach pierwsza dwója! Pierwszy kleks!
I pierwszy buntu powiew! –
„Kot Ali się nazywa Rex.
Tę Alę ja mam w nosie”...
Spotykam czasem kumpli swych 
„Blondas... pamiętasz chyba...
Siedział siedział pod oknem... Właśnie: Zdzich!
Dziś w banku gruba ryba.
Marcin, co haka z matmy miał,
To sławny cybernetyk,
Andrzej, co znał na pamięć mszał
Jest twórcą nowych etyk.
A ty wierszyki wciąż?... Aha,
O budzie napisz!”
Trema. 
Jak pisać mam o pierwszej A,
Gdy drugiej takiej nie ma?

kONkUreNCJa
Niezamieszkały pozostał cokół...
Nazbyt się wielu kręciło wokół!
  
NIeSTeTY – ZWYkŁa SPraWa
Gdy dama bije walety,
Nie powód to do wrzawy.
Czyż po raz pierwszy kobieta – 
Sternikiem – męskiej sprawy?!
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Ukazuje się we wtorki na te re nie gmin: 
No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po-
wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
n i :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.25(FP), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), 7.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 15.25(L1), 
16.35(L1P), 18.15(L), 22.25(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 18.06.2009r.

OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD.

1.Robotnik ogólnobudowlany-murarz 

2. Kelner

3.Technik farmaceutyczny.

4.Nauczyciel matematyki

 5.Monter izolacji cieplnej    

 6.Kierowca -konserwator

 7.Stolarz

8.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

mechanicznych.         

9.Nauczyciel informatyki  

 10.Nauczyciel języka angielskiego

 11.Kelner-barman

12.Recepcjonista.

 13.Kucharz 

OFerTY PraCY Z reJONU.

1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa-Mię-

dzyzdroje

2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów

3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
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Motocross

W Obornikach z sukcesami
W niedzielę 31-05-2009 r.  obornicki tor  gościł zawodników 3 rundy 

Pucharu Polski w motocrossie. Nowogardzki klub reprezentowało dwoje 
zawodników: Żaneta Zacharewicz i Michał Kozera. Zawody rozpoczęte 
przy ładnej słonecznej pogodzie kończyły się przy porywistym wietrze i w 
strugach padającego deszczu. Sprawdziła się stara zasada - motocrossowcy 
bardzo lubią błoto! 

Pierwszy bieg w wykonaniu na-
szych zawodników udany, bo po 
dość przeciętnym początku bardzo 
dobra końcówka . Michał linię mety 
minął jako 6, natomiast Żaneta jako 
15. Drugi bieg już przy ciemnym 
niebie i pytaniach: zdążą przed desz-
czem czy nie? 

Start niezbyt udany, bo obydwo-
je w środkowej części grupy, lecz w 
miarę upływu dystansu nasi syste-
matycznie przesuwali się do przodu. 
Gdy z nieba spadła ściana deszczu w 
kilka  chwil tor znalazł się pod wodą 

i  zawody skrócono o 2 okrążenia. 
Nie zaszkodziło to naszym zawod-
nikom uplasować się na lepszych 
pozycjach aniżeli w pierwszym bie-
gu - Michał był czwarty, a Żaneta 
jedenasta.

W klasyfikacji generalnej Pucharu 
Polski po trzech rundach:

5 miejsce Michał - 97 pkt
13 miejsce Żaneta - 30 pkt
30 miejsce Paweł - 11 pkt
Życzymy powodzenia w 4 rundzie 

w dalekim od nas Rzeszowie.
Relacja EK

Spartakiada LZS  
w Wołowcu

Dnia 14 czerwca 2009 roku w miejscowości Wołowiec odbyła się kolejna 
Spartakiada. Tym razem pogoda dopisała organizatorom , mieszkańcy oglą-
dali zacięte pojedynki zawodników grających w piłkę nożną i piłkę siatkową.

Dzieciom zorganizowano gry i zabawy.

Festyn WKS w Mietnie
W niedzielę 14 czerwca odbył się 

kolejny, trzeci już festyn sportowo-
rekreacyjny z cyklu imprez orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie 
Wiejskie Kluby Sportowe.

Program wypełniły rozgrywki w 
piłkę nożną i piłkę siatkową oraz  
konkursy dla dzieci i dorosłych.

W turnieju piłkarskim startowało 
7 drużyn- najlepszymi byli:

1 – WKS Czermnica, 2 – WKS 
Ostrzyca, 3 – WKS Miętno. 

Najlepszym strzelcem został Ma-
riusz Grabarek z WKS Czermnica.

W turnieju siatkarskim czołowe 
miejsca zajęli:

1 – ANPOL Krzywice, 2 – WKS 
Żabowo, 3 – WKS Ostrzyca.

Najlepszym siatkarzem wybrany 
został Jacek Wawrzyniak z ANPOLU 
Krzywice., a w turnieju startowało aż 

10 zespołów.
Zwycięzcy szeregu konkursów dla 

dzieci i dorosłych otrzymali nagrody.
Wielkim zainteresowaniem cieszył 

się konkurs podnoszenia ciężarka 
17,5 kg. Oto najlepsi:

1 – Tomasz Litwin, 2 – Marek Du-
kaczewski, 3 – Bartosz Lubczyński.

Zwycięskie zespoly otrzymały 
okazałe puchary.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
mieszkańcom, zawodnikom WKS 
Miętno, firmie POLDANOR, oraz 
Witoldowi Wojdzie za wsparcie i 
pomoc przy przygotowaniu imprezy.

Sołtys Miętna
Zbigniew Litwin

 
PS. Informujemy, że kolejna impre-

za WKS odbedzie się w niedziele, 28 
czerwca w Sikorkach

Zapraszamy zespoły i kibiców.

Wyniki piłki nożnej:
1.Wołowiec - Słajsino  2:1
2.Wojcieszyn - Trzechel  2:1
3.Słajsino - Trzechel   2:0
4.Wojcieszyn - Wołowiec  2:1
tabela:
1miejsce - LZS Wojcieszyn
2.miejsce - LZS Wołowiec
3.miejsce - LZS Słajsino
Wyniki p.Siatkowej:

1.Trzechel - Wojcieszyn  2-0
2.Wołowiec - Słajsino    2-1
3.Wojcieszyn - Słajsino   2:0
4.Wołowiec - Trzechel   2-0
Tabela:
1miejce -LZS Wołowiec
2.miejsce - LZS Trzechel
3.miejsce - LZS Wojcieszyn

Karolina Kubicka

Pomorzanin świętuje  
w Maszewie

Już w najbliższą sobotę zawodników 
Gumiennego czeka ostatnie spotkanie 
w tym  sezonie w Maszewie, jest to 
jednak mecz bez większego znaczenia 
patrząc na pozycje obu drużyn w tabe-
li. Pomorzanin w poprzednim  meczu  
remisując z Iną Ińsko zapewnił sobie 
przewagę 4pkt nad Maszewem co  daje 
awans do  V ligi  naszemu zespołowi. 

Mecz rozpocznie się o  godzinie 
16.30 na stadionie  w Maszewie.

Wszystkich  sympatyków p.nożnej  
zapraszamy na mecz z przygotowany-
mi szampanami aby świętować  osta-
tecznie awans Pomorzanina! 

Karolina Kubicka

„Dwójka” dziękuje…
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” składa serdeczne podziękowania 

wszystkim osobom, firmom i instytucjom za wspieranie naszej działalności 
w dziedzinie sportu szkolnego, a w szczególności :

- Bankowi PKO BP oddział w Nowogardzie,
- Firmie BUDRO Rolanda Tomkowskiego,
- Firmie ELMAR Jarosława Koladyńskiego i Macieja Brzezińskiego,
- Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie,
- Redakcji „Dziennika Nowogardzkiego”.
Osobne podziękowania kierujemy do radnego Tomasza Szafrana za 

organizację dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej i pływania dla 
naszych dzieci.

Ze sportowymi pozdrowieniami i życzeniami miłych wakacji
Prezes UKS „Dwójka”

mgr Grzegorz Górczewski,
mgr Jarosław Jesionka 
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

22.06 2009 r. godz. 16.30

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

STUDIO FRYZJERSKIE 
„TYNA”

PROMOCJE !!!
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

akUmUlaTOrY
ul.	Boh.	Warszawy	103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl
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Plaża już otwarta
STUDIO FRYZJERSKIE 

„TYNA”
PROMOCJE !!!

Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15
Tel. 091 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2
Wynajmę pom. pod gab. kosm.

Jak pozbyć się stresu 
przed egzaminem  
na prawo jazdy !!!

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych  

na bezpłatne konsultacje 
z trenerem umiejętności 

psychologicznych 
i interpersonalnych.

ul.  700-lecia 17, 
tel. 091 392 16 16, 666 201 202

SPOTKANIE 30.06. g. 18.00
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15 czerwca 
- godz. 8.40 – Uszkodzenie drzwi 

wejściowych do przedszkola nr. I. 
Wartość strat – 50 zł. 

- godz. 12.15 – Zatrzymanie spraw-
cy kradzieży w sklepie Lidl. 

- godz. 13.30 – Kradzież portfela z 
dokumentami – 600 zł.

- siedem wyjazdów na interwencję
16 czerwca
- godz. 11.30 – Kradzież z włama-

niem do pomieszczeń biurowych 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Błękit-
ny Parasol”. Skradziono dwa laptopy 
– wartość 8 tys. zł.

- godz. 11.42 – Kradzież w sklepie 
Lidl. 

- godz. 13.00 – Kradzież telefonu 
komórkowego – wartość 120 zł.

- dziewięć wyjazdów na inter-
wencję

17 czerwca 
- godz. 10.50 – Sprawca kolizji dro-

gowej odjechał z miejsca wypadku.
18 czerwca
- godz. 00.10 – Zatrzymanie Mi-

chała Ł. – nietrzeźwego kierowcy na 
ul. Zamkowej. Zatrzymany posiadał 
już zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.

- godz. 7.00 – Kradzież samochodu 
Ford Transit. Miała miejsce przy ul. 
Nadtorowej.

- godz. 10.00 - Uszkodzenie zam-
ków w samochodzie Ford Boxer przy 
ul 700-lecia. Wartość strat – 900 zł.

- godz. – 18.45 – Zatrzymanie 
Eugeniusza B. – nietrzeźwego rowe-
rzysty z Kościuszek. W wydychanym 
powietrzu posiadał 2.46 promile.

19 czerwca
- godz. 15.45 - Za księgarnią przy ul 

3-maja leżał nietrzeźwy mężczyzna. 
Został doprowadzony do miejsca 
zamieszkania, pod opiekę żony.

- godz. 23.40 – Mieszkaniec Kar-
pacza miał na terenie naszej gminy 
samochodową kolizję – uderzył w 
dzika.

20 czerwca 
- godz. 15.15 – kradzież portfela z 

dowodem osobistym. Straty – 250 zł. 
- godz. 20.15 – Zatrzymanie 

nietrzeźwego rowerzysty na trasie 
Ostrzyca – Wierzbięcin. Ireneusz P. 
posiadał 2.32 promile w wydychanym 
powietrzu.

Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

16 czerwca godz. 19.12 Błotno
OSP Błotno została wezwana do 

usunięcia gniazda os z terenu klatki 
schodowej, w budynku mieszkalnym.

17 czerwca godz. 17.27 Nowogard 
Kościuszki

Straż pożarna usuwała gniazdo os 
z budynku przedszkola.

18 czerwca godz. 15.07 Nowogard 
Zamkowa

Straż gasiła pożar pozostałości 
roślinnych na opuszczonej działce.

18 czerwca godz. 17.27 Nowogard 
Bankowa

Pożar śmieci w śmietniku.
18 czerwca godz. 17.37 Nowogard 

3 Maja
 Usuwano gniazdo os.
22 czerwca godz. 6.43 Nowogard 

Stolarska
Pożar kontenera na śmieci.

Przypominamy, że do gniazd os, 
straż pożarną można wzywać jedynie 
w przypadku zagrożenia życia lub 
zdrowia. 

Opr. Ewa Dziwisz

Miasto bez patrona
W lutym mieszkańcy zastanawiali się, kto ma zostać patronem 

Nowogardu. Temat umarł po czterech miesiącach. 
O opinię do mieszkańców na temat ustalenia patrona zwrócił się 

wtedy przewodniczący Rady Miasta Marek Krzywania. Pierwszą 
propozycję zgłosiła parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego. Jej wierni 
chcieli, aby opiekunem miasta został ich patron. Dyskusja wzbudziła 
wiele kontrowersji. Czy przewodniczący jeszcze pamięta o pomyśle? 

- Tak, aczkolwiek zawieszam ten temat. Patron powinien jednoczyć, a 
pomysłów było bardzo dużo. Do tego niektóre wzbudzały kontrowersje. 
Dopóki mieszkańcy nie będą zgodni, co do jednego patrona, nie ma sensu 
prowadzić dyskusji – mówi Krzywania.

man

Sołtysi z Wielkopolski 
z wizytą w goleniowskiej Komendzie!

Około 40-tu sołtysów, rolników, 
samorządowców   i przedstawicie-
li służb mundurowych zwiedzało 
dzisiaj siedzibę goleniowskiej Po-
licji.   Komendant Leszek Skotnicki 
przez blisko godzinę oprowadzał 
gości po wszystkich ‘zakamarkach’ 
obiektu. Najbardziej spodobał im się 
areszt dla zatrzymanych, jego wypo-
sażenie a także sala odpraw, monito-
ring oraz oczywiście siłownia wypo-
sażona w profesjonalny sprzęt. 

Wizyta w Komendzie to jeden z 
punktów programu kilkudniowego 
pobytu gości na terenie powiatu go-
leniowskiego. Goście to mieszkańcy 
miasta Kurnik oraz jego okolic. Zo-
stali oni zaproszeni przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Wybrzeża. Celem 
wizyty jest wymiana doświadczeń 

samorządowców i przedstawicie-
li pozostałych grup gminy Kurnik 
oraz gminy Stepnica. Organizowane 
są spotkania na których dyskutuje 
się o sprawach nurtujących samo-
rządowców, rolników a także o spra-
wach bezpieczeństwa mieszkańców. 
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Wybrzeża Pan Kazimierz Rabski 
powiedział, że pobyt również połą-
czony jest z wypoczynkiem a także 
zwiedzaniem terenu powiatu gole-
niowskiego.

Zwiedzający Goleniowską Ko-
mendę bardzo chwalili to co zoba-
czyli. Oświadczyli, że zrobią wszyst-
ko aby ich komenda też tak wyglą-
dała.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Areszt za znęcanie się nad rodziną!
2 miesiące aresztu dla Adama W. lat 

46 zastosował Sąd Rejonowy w Go-
leniowie. Przedstawiono mu zarzuty 
znęcania się nad rodzina. Grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 5.

Podejrzany od kilku miesięcy 
znęcał się nad swoją konkubina oraz 
dwójką   nieletnich dzieci. Wyzywał 
ich słowami wulgarnymi, zakłócał 
spoczynek nocny, groził pobiciem 
i pozbawieniem życia, szarpał za 
odzież , bił rękoma po twarzy a także 
niszczył sprzęty domowe. Podejrzany 

kilkakrotnie był zatrzymywany do 
wytrzeźwienia. Rozmowy i perswazje 
nie pomagały. Kilka dni temu Adam 
W. groził konkubinie pozbawieniem 
życia wymachując w jej kierunku 
trzymana w ręku siekierą.

Osadzono go w policyjnym aresz-
cie. Sąd Rejonowy w Goleniowie tym-
czasowo aresztował go na 2 miesiące. 
Grozi mu kara pozbawienia wolności 
do lat 5.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie”
dnia 04.07.2009r,organizuje wyjazd na badania
mammograficzne do CRiDO w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30-14.oo pod 
nr.tel.(091)3921356 oraz u Lidii Bogus tel. 505-393-636

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Kolejna Sesja 
Rady Miasta

W środę 24 czerwca  o godzinie 12.00 rozpoczyna się XXXII Sesja RM .
Za najważniejsze projekty uchwał, którymi zajmą się radni wydaje się 

być ustalenie zasad tworzenia tzw. funduszu sołeckiego oraz planowane 
zmiany powiększenia obszaru miasta Nowogard. Ciekawa powinna być także 
dyskusja nad sprawozdaniem finansowym szpitala za rok 2008 jakkolwiek 
zysk jaki wykazuje dyrektor zapewne ostudzi niektórych radnych.

Dokładną relację przedstawimy w piątkowym wydaniu „DN”. Dzisiaj 
omówię tzw. fundusz sołecki ponieważ wzbudził on zainteresowanie po 
informacjach, że projekt autorstwa radnych PO koalicja odrzuciła na po-
przedniej Sesji, a obecnie go prezentuje jako swój.

Prawda jak zwykle leży pośrodku. 
Nie jest to bowiem pomysł radnych 
klubu Platformy Obywatelskiej, a wy-
nika z ustawy sejmowej z 20 lutego br.

W ustawie jest mowa o tym, że w 
budżecie gminy winny być zagwaranto-
wane środki dla sołectw przeznaczone 
na wykonanie przedsięwzięć służących 
poprawie warunków życia miesz-
kańców (np. remont placów zabaw, 
chodników, przystanków, nasadzanie i 
utrzymywanie zieleni) oraz usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 

Wniosek o przyznanie funduszu 
przedstawia burmistrzowi sołtys w 
terminie do 30 września każdego roku 
wtedy bowiem rozpoczynają się pra-
ce nad budżetem. Tak więc fundusz 
zacznie funkcjonować od 2010 roku, 
a sołtysi wnioski powinni złożyć do 
30 września roku 2009. Ustawa ustala 
także zasady wyliczania wielkości tego 
funduszu i przedstawia wzór matema-
tyczny na jego wyliczenie.

Generalnie wielkość funduszu zależy 
od ilości mieszkańców sołectwa i tzw. 
kwoty bazowej dla danej gminy. Kwota 
bazowa to iloraz dochodów gminy i ilo-
ści mieszkańców  wyliczony przez GUS.

Na rok 2009 kwota bazowa naszej 
gminy to 1 912 złotych.

Kwotę funduszu sołeckiego liczymy 
więc następująco (przykład dla sołec-
twa Żabowo i Wierzbięcina):

Żabowo: Fundusz równa się (2 plus 
250 mieszkańców dzielone przez 100) 
pomnożone przez kwotę bazową 1 912 
zł. czyli 4,5 razy 1912 zł równa się 8 604 
zł. (na jednego mieszkańca 34,42 zł).

Wierzbięcin: (2 plus 590 mieszkań-
ców podzielone przez 100) pomnożone 
przez 1912 zł czyli 7,9 razy 1912 równa 
się 15 104 zł (na jednego mieszkańca 
25,60 zł).

Pieniądze należy koniecznie wy-
korzystać w roku na który zostały 
przyznane.

Trzeba też wiedzieć, że są to pienią-
dze z budżetu gminy i dysponuje nimi 
burmistrz. Ustawodawca przewidział 
pewne dotacje z budżetu państwa w 
wysokości 10, 20 lub 30% wykonanych 
wydatków – najwięcej dostaną gminy 
biedne, najmniej gminy o dużych do-
chodach własnych. 

Jak widać pieniądze małe, obwarowa-
nia duże, ale zawsze to coś…

LMM

Plaża już otwarta
Od minionego weekendu można 

już kąpać się na nowogardzkiej 
plaży.

W poprzednim tygodniu na 
kąpielisku przeprowadzono kosme-
tyczne prace. Na plaży znalazł się 
m.in. nowy żwir, odremontowano 
plac zabaw, umieszczono przenośne 
toalety. W bardzo dobrym stanie są 
dwa boiska do siatkówki plażowej. 
Czekamy tylko na zawieszanie 
siatek.

Wcześniej odremontowano część 
„małego mola”, koło siedziby WO-
PR-u. Od tego tygodnia nad bez-
pieczeństwem plażowiczów czuwać 
będą ratownicy.

Pracę postępują także w ośrodku 
rekreacyjnym. Nowy dzierżawca 
sprowadził już pierwszy sprzęt 
pływający, który będzie można 
wypożyczać. 

- Chcę zobaczyć, jakie będzie zain-
teresowanie wypożyczaniem łódek, 
czy kajaków. Jeżeli duże, to spro-
wadzę ich bardzo dużo – twierdzi 
Zbigniew Gumienny. 

Niedługo dzierżawca otworzy bar 
z gastronomią. Do końca miesiąca 
powinna zostać uruchomiona także 
zjeżdżalnia. Najwięcej pracy zosta-
ło przy domkach, w których mają 
mieszkać turyści. 

- Ośrodek zostałem w nienajlep-
szym stanie i doprowadzenie go do 
świetności zajmie mi trochę czasu. W 
domkach trwają prace wykończenio-
we. W tym roku nie uda mi się jeszcze 
sprowadzić żadnej kolonii. Ośro-

dek musi zdobyć certyfikat do tego 
uprawniający – mówi Gumienny. 

man

Zacznijmy ożywiać jezioro - ko-
mentarz

Przypomnijmy, że wstęp na plażę 
jest darmowy. Miejmy nadzieję, że 
dopisze pogoda i kąpielisko ożyje 
jak za dawnych lat. Do prawdziwego 
ożywienia jeziora i wykorzystania 
jego walorów do rozwoju miasta 
jest jednak bardzo daleko. By przy-
nosiło ono realne korzyści władze 
miasta muszą zadbać o rewitalizację 
terenów przy akwenie, stworzyć wa-
runki do powstania bazy hotelowej i 
ściągnąć ludzi z chęcią do inwesto-
wania w turystykę i rekreację. Pracy 
jest, więc na całe lata.

Już teraz można jednak pomyśleć 
jak w te wakacje, na plaży „zor-
ganizować czas” mieszkańcom i 
przyjezdnym. Turnieje w siatkówkę, 
wyścigi kajaków, pokazy ratowni-
ków, dyskoteki, czy festyny muzycz-
ne – miejmy nadzieję, że włodarze o 
tym nie zapomną.

Wielu mieszkańców dzwoniąc do 
redakcji domaga się, by policja wy-
stawiła nad jeziorem piesze patrole. 
Faktycznie, bo mimo, że jest to teren 
rekreacyjny czasem można natchnąć 
się na jeżdżące alejkami, skutery, 
czy samochody. Właściciele psów 
groźnych ras często puszczają jest 
samopas. Nie dobrze byłoby gdyby-
śmy musieli reagować po szkodzie.

Marcin Nieradka

W piwniczce nadal obiady
Piwnica pod ratuszem 
ma nowego dzierżawcę. 

Wygrywając konkurs została nim Edyta Szcześniak. Za miesiąc dzierżawy 
do miejskiej kasy wpłynie 1500 zł. „Piwnica” nadal spełniać będzie funkcję 
jadłodajni, ale będzie także kawiarnią. Nowy dzierżawca zobowiązał się do 
poprawienia estetyki lokalu i przedstawienia ciekawego „menu”. Do prowa-
dzenia działalności ma wykorzystać także teren przed ratuszem. 

W konkursie brały udział tylko dwie oferty. Przegrana chciała, by lokal speł-
niał rolę ekskluzywnej kawiarni. Za miesiąc dzierżawy proponowała 1200 zł. 

man

Zaproszenie na rajd
Zapraszam na rajd rowerowy, który odbędzie się w dniu 27 czerwca o go-

dzinie 13.00 z plaży miejskiej w Nowogardzie  do Maciejewa.
Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich miłośników jazdy rowerowej i 

jest kontynuacją znanej przed laty Witteriady.  
Witalij Grebieniuk tel. 509861740
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W dniu nadchodzących 
imienin 

naszego zięcia 

Jana  
Przeździeckiego 
pragniemy złożyć serdeczne 
życzenia. Przeżyłeś Janie już 

wiele lat, odeszła Twa młodość 
i Twój młody kwiat, ale jeszcze 
w Twym sercu życie pozostało, 
więc życzymy Ci sto lat życia, 

a to niemało...
Babcia z dziadkiem

Kolonia Redło

ŻYCZeNIa

Prokurator w Krainie Regi (cz. 2)
Prezentujemy Państwu część drugą artykułu użyczonego nam przez Wy-

dawnictwo Polska Prasa Pomorska.. autorstwa Kazimierza Rynkiewicza

Znikający wydawca, czyli 
szwindel w pięknej „Krainie”

Jak żyje, z czymś takim się nie spo-
tkałem, ale ta argumentacja właśnie 
świadczy o niebywałej wprost aro-
gancji „cyngla”. Otóż Schmidt napi-
sał: „Jakoś się niektórym wydaje, że 
Panorama z pieniędzy podatników 
jest utrzymywana” (tu postraszył 
nawet sądem innego kandydata, 
„niejakiego Leona Kulikowskie-
go” za rozpowszechnianie takich 
informacji), bezczelnie tłumacząc: 
„spójrzmy na temat trwonienia pie-
niędzy podatników. Urzędowi (…) 
sprzedajemy stronę w naszej gazecie 
za kwotę 615 zł. (…) te 615 złotych 
pokrywa zaledwie 75% aktualnych 
kosztów wytwarzania jednej, redak-
cyjnej strony gazety. To wydawca 
(reklamodawca) dopłaca więc do 
podatnika (a nie odwrotnie!), aby 
podatnik miał wiedzę, co się w urzę-
dzie dzieje”. To stwierdzenie warto 
upowszechniać, bo powinno stać się 
wzorcem dziennikarskiej bezczelno-
ści, arogancji i hipokryzji. 

Ale wróćmy do tarczy, czyli „Kra-
iny Regi”. Jak już pisałem w poprzed-
nim odcinku, to czasopismo zostało 
zarejestrowane przez firmę Planet 7, 
czyli Elżbietę Staszczyk, wydawcę 
Panoramy. Tak widnieje w rejestrze 
czasopism. Problem polega na tym, 
że do jego wydawania przyznaje 
się również starostwo w Gryficach. 
W odpowiedzi na nasze zapytanie 
prasowe starosta Kazimierz Sać w 
piśmie datowanym na 22.08.2007 
napisał: „Wydawcą Biuletynu jest 
Powiatowe Centrum Marketingu, 
Rozwoju Gospodarczego i Integra-
cji Europejskiej w Gryficach”. W 
tym samym piśmie poinformował, 
że: „Zarząd Powiatu zawarł umowę 
z firmą Planet 7 z siedzibą w Gry-
ficach, którą reprezentuje Pan W. 
Schmidt na skład Biuletynu „Kraina 
Regi”, adiustację tekstów oraz redak-
cję” oraz że druk „Krainy” kosztował 
w 2006 roku 43.798 zł. 

No i zrobił się nam wydawniczy 
„pasztet”, którym obecnie zajmuje 
się prokurator. Pytań w tej sprawie 
jest bardzo dużo i już one pokazują, 
z jakimi profesjonalistami mamy do 
czynienia. Zacznijmy po kolei. 

Czy przyznając się do wydawa-
nia „Krainy” starosta zdawał sobie 
sprawę, że bierze na siebie odpowie-
dzialność związaną z wydawaniem 
czasopisma? Gdyby to było rzeczy-
wiście  wydawnictwo samorządowe, 
to w przypadku złamania prawa kto 
poniesie konsekwencje karne i fi-
nansowe? Który urzędnik? Kto za-
płaci? Podatnicy? 

Otóż pierwszym naruszeniem 
prawa prasowego jest brak nume-
ru ISSN. Art. 7 pkt. 2 ust. 3. Prawa 
Prasowego mówi, że czasopismem 

jest druk periodyczny ukazujący się 
nie częściej niż raz w tygodniu, a nie 
rzadziej niż raz w roku. Starosta od-
powiadając nam napisał: „Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami numer 
ISSN nie jest obowiązkowy, Biule-
tyn jest rozprowadzany bezpłatnie”. 
Otóż bezpłatność nie ma tu nic do 
rzeczy, bo przepis mówi wyłącznie 
o „periodyczności”, czyli cykliczno-
ści wydawniczej. Wyłączone z tego 
obowiązku są jedynie dzienniki 
ustaw, monitory i urzędowe biulety-
ny wewnętrzne, sprawozdawcze. 

Sąd nigdy by nie zarejestrował 
prywatnego tytułu z nagłówkiem: 
„Samorządowy Biuletyn Informa-
cyjny”, więc skąd wziął się ten napis? 

Zapytany przez prokuratora, czy 
byłbym w stanie redagować taki 
„biuletyn informacyjny starostwa” 
wyraziłem zdziwienie, bo nigdzie 
nie było napisane, że jest to biuletyn 
starostwa. Ba, przez trzy lata nie po-
dawano w stopce, kto jest wydawcą 
owego biuletynu. Bano się? Dziwne, 
że nikt nie chciał się przyznać do ta-
kiego pięknego wydawnictwa! 

A choćby rola redaktora naczel-
nego pana w.W. Schmidta w tym 
wszystkim? Ot tak, jako osoba pry-
watna przychodził do redakcji znaj-
dującej się w starostwie i zarządzał 
urzędnikami? 

Starostwo jedyny raz przyznało się 
oficjalnie do wydawania „krainy”, 
podając to w stopce redakcyjnej, w 
grudniowym numerze świątecznym 
z 2008 roku. 

Ale już w następnym, pierwszym 
tegorocznym (1-3/2009), jako wy-
dawcę umieszczono... firmę Planet 7 
(Elżbiety Staszczyk), chociaż redak-
cja nadal mieści się w... starostwie. 
Jaki Sąd Rejestrowy zarejestrował 
redakcję prywatnego wydawnictwa 
mieszczącego się w zakładzie kra-
wieckim w biurze urzędu??? Pomie-
szanie z poplątaniem? Spróbujemy 
to rozwikłać w kolejnych odcinkach. 

KAR

Wydawane kolorowe czasopismo 
„Kraina Regi” miało być wizytówką 
starosty Kazimierza Sacia, w którym 
mógłby przedstawiać i promować 
swoją osobę za pieniądze podatni-
ków. Ale nie tylko, chodziło o stwo-
rzenie medialnej tarczy i miecza w 
walce wyborczej, czyli o utrzyma-
nie własnego stołka ale i budowanie 
własnego imperium, w którym sta-
rosta mógłby być władcą i królem. 
Bycie tylko starostą to było za mało 
dla tak ambitnego polityka. 

Tarczą była owa kolorowa „Kraina 
Regi”, w której starosta miał własną 
stronę na wygłaszanie złotych myśli 
i budowanie własnego wizerunku. 
Mieczem został redaktor naczel-
ny Panoramy Gryfickiej Wiesław 
Wojciech Schmidt, który robił – jak 
to się mówi w naszej branży - za 
dziennikarski cyngiel. Wystarczy 
prześledzić jego teksty atakujące 
oponentów starosty, choćby przed 

wyborami, by taki wniosek nasuwał 
się sam. I nawet nie chodzi tu o to, że 
„wykańczanie” przeciwników było z 
nim uzgadniane. W dziennikarstwie 
dworskim, praktykowanym gorliwie 
w komunie, dziennikarz odczytuje 
myśli władcy, a nawet je wyprze-
dza. Szczególnie, gdy jest sowicie 
opłacany. A pan Wiesław Wojciech 
Schmidt był, choćby jako redaktor 
naczelny tego „samorządowego biu-
letynu” „Krainy Regi”. Jak to mówią, 
jak się najęło za psa, to trzeba szcze-
kać. 

Przykładem jest chociażby „felie-
tonik” z numeru wyborczego „Pa-
noramy” (nr 20 z 8.11.06), w którym 
napadł na Stanisława Sitarskiego, 
ówczesnego kandydata w wyborach 
na burmistrza Trzebiatowa. Jednak 
nie to jest istotne, a sposób w jaki 
W.W. Schmidt argumentuje, od-
pierając zarzuty, że Panorama jest 
opłacana z pieniędzy podatników. 

Nowogardzki Dom Kultury zaprasza
…dzieci i młodzież w wieku od 12 roku życia chętnych do udziału 

w „Warsztatowych Spotkaniach Artystycznych Nowogard’2009”, 
które odbędą się w dniach 08.07.-17.07.2009 w Nowogardzie. 

W warsztatach tych uczestniczyć będzie młodzież z Polski, Niemiec i Ser-
bii. Projekt ten jest dla osób posiadających już podstawy z zakresu jednej z 
dziedzin artystycznych tj.: taniec, plastyka, teatr, szczudlarstwo, film, foto-
grafia lub ceramika. 

Koszt uczestnictwa dla osób miejscowych 250 zł - od osoby (w cenie m.in. 
obiady, dyskoteki, ognisko, basen itd.) 

Wszelkich informacji udziela od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 
do 15.00 sekretariat Nowogardzkiego Domu Kultury – Pani Kamilla Rataj-
czak  tel. 091 39 26 283.

 Serdecznie zapraszamy!!!
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Festyn Rodzinny 
w Długołęce

Festyn Rodzinny 
w Strzelewie

W sobotę 13.06.2009 r. przy Szkole 
Podstawowej w Długołęce odbył 
się kolejny już Festyn Rodzinny, 
połączony z Dniem Dziecka. Każdy 
mógł tego dnia znaleźć dla siebie 
coś interesującego i nawet pogoda 
stanęła na wysokości zadania, obda-
rowując nas pięknym słońcem. Dla 
uczestników festynu przygotowano 
szereg atrakcji. Dzieci mogły wziąć 
udział w przygotowanych licznych 
konkursach i zabawach, bawić się 
na dmuchanym zamku i zjeżdżalni. 
Odważni mogli spróbować swoich 
sił w karaoke, mogliśmy więc posłu-
chać naszych uczniów  śpiewających  
piosenki bądź recytujących wiersze. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się loteria fantowa. Fanty to dary od 
naszych uczniów, rodziców i spon-
sorów. Główną atrakcją loterii były 
króliki i chomiki. 

W takim miejscu nie mogło także 
zabraknąć kawiarenki ze wspaniały-
mi ciastami, kawą i herbatą. Dużym 
powodzeniem cieszyły się też pajdy 
chleba z wyśmienitym smalcem i 
ogórkiem małosolnym. Serwowano 
także  kiełbaski z grilla. 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Długołęce serdecznie dziękują 
Stowarzyszeniu Jutrzenka, Sołtyso-
wi i Radzie Sołeckiej z Długołęki, 
Kołu Łowieckiemu Ryś, Radzie 
Rodziców, Piekarni Saturn Państwa 
Szocik, Sklepowi Zoologicznemu 
Złota Rybka Państwa Mierzejewskich 
oraz Paniom Beacie Jania i Halinie 
Zielińskiej za sponsorowanie i zor-
ganizowanie Festynu Rodzinnego 
połączonego z Dniem Dziecka.

Inf.własna

Dnia 6 czerwca 2009 r. w Szkole 
Podstawowej w Strzelewie odbył się 
Festyn Rodzinny połączony  z Dniem 
Dziecka. 

Wszystko rozpoczęło się o godzi-
nie 9.00. Wtedy to, na boisko szkolne 
zaczęły się schodzić dzieci wraz z 
rodzicami i rodzeństwem. 

Dla wszystkich chętnych przewi-
dziane były konkurencje sportowe, 
które odbywały się w dwóch katego-
riach wiekowych – dla klas I-III i dla 
klas IV-VI. Chętne dzieci skakały w 
dal, kręciły hula-hop, skakały na ska-
kance, pokonywały różne dystanse, 
rywalizowały ze sobą drużynowo, 
przeciągały linę, a także grały w 
piłkę ręczną. Oczywiście wszystkie 
miejsca od I do III były nagradzane 
wspaniałymi nagrodami rzeczowymi 
i dyplomami. 

Nie zabrakło też konkurencji dla 
rodziców – mamusie i tatusiowie 
próbowali swoich sił w rzucaniu 
do kosza, strzale do brami, czy też 
skakaniu na gumowej piłce. Wygrani 
zostali nagrodzeni dyplomami.

Dla wszystkich dzieci pani dyrektor 
wraz z Radą Rodziców przygotowała 
wspaniałą niespodziankę – dmucha-
ny zamek, watę cukrową, popcorn i 
lody (chętnych było co nie miara).

Oprócz wspaniałych słodkości 
każdy, kto przybył na festyn, mógł 
przy ognisku upiec sobie kiełbaskę. 

W czasie imprezy prowadzona była 
również loteria fantowa, z której do-
chód w całości zostanie przeznaczony 
na potrzeby szkoły. 

Impreza była udana! Nie możemy 
się doczekać przyszłego festynu!!!

mk
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Kącik numizmatyczny
Redaguje Koło Numizmatyczne w Nowogardzie.

Monety obiegowe i kolekcjonerskie 
 „Polska Droga do Wolności - 

Wybory 4 czerwca 1989 r.” 
- Na awersie 200-złotówki znaj-

dują się wizerunki dźwigów porto-
wych i szybu kopalnianego, zaś na 
rewersie – zarys postaci z uniesioną 
ręką i palcami ułożonymi w znak 
Victorii na tle wypełnionej ludźmi 
sali sejmowej.

- Na rewersie 25-złotówki znaj-
duje się napis „Wybory 4 czerwca 
1989 r.” oraz charakterystyczny znak 
„Solidarności” z powiewającą polską 
flagą. 

- Rewers srebrnej monety o no-
minale 10 zł przedstawia wizerunek 
papieża Jana Pawła II na tle tłumu, 
nad którym widnieje symbol „So-
lidarności”, a wokół napis „Niech 
zstąpi duch Twój! I odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi”. 

- Moneta obiegowa o nominale 2 
zł ma na rewersie umieszczony styli-
zowany wizerunek obrad Okrągłego 
Stołu, a w środku kartkę z kalenda-
rza z napisem „Wybory 4 czerwca 
1989 r.”

Ważna informacja:
Jest już w obiegu nowa moneta z serii „Historia polskiej muzyki rozryw-

kowej”. – Czesław Niemen.
Moneta o nominałach 2 zł nordic gold i dwie monety srebrne o przekroju 

32 mm i 28,2 X 28,2.
Polecamy to uwadze kolegom z branży muzycznej.

Tadeusz Łukaszewicz

Polskie Towarzystwo Numizma-
tyczne i jego władze mają zasadę 
zawartą w statucie, która mówi, 
że co 4 lata powinny odbywać się 
wybory. W tym 4-letnim okresie, 
równo pomiędzy jednym, a drugim 
zjazdem, ma miejsce zjazd sprawoz-
dawczy delegatów, który po 2 latach 
działalności ocenia zarząd. Taki 
właśnie Zjazd odbył się w dniach 
22-24 maja, a uczestniczył w nim 
przedstawiciel Nowogardu pan Ta-
deusz Łukaszewicz.

Wypowiedź Mariusza Mielczarka, 
prezesa Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego: 
Na spotkaniu zdawaliśmy raport z 
tego co wykonaliśmy przez ten okres, 
jednocześnie dyskutując o proble-
mach, które się nasuwają. PTN ma 
charakter edukacyjny, opierający się 
o kolekcjonerstwo w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. W Polsce jest aż 
3 tys. członków należących do tego 
stowarzyszenia. Spotkanie odbyło 
się w Dwumieście (Słupsk i Ustka – 
przyp. redakcji) dzięki działaniom 
numizmatyków ze Słupska, którzy już 
kilka lat temu zaproponowali, że je 

zorganizują. Wspaniale wywiązali się 
ze swego zadania, bardzo dobrze speł-
niając funkcję organizatora. Dla miej-
scowych kolekcjonerów było to duże 
wyróżnienie. W Polskim Towarzystwie 
jest wiele oddziałów, które wspaniale 
pracują i idealnie wykonują swoje 
zadanie, niewątpliwie oddział słupski 
jest jednym z najlepszych. Monety 2 i 5 
zł to monety najczęściej zbierane i ist-
nieje stosunkowa łatwość dostępu do 
nich. Muszę powiedzieć, że genialnym 
pomysłem było wypuszczenie monet 
dwuzłotowych i innych odnoszących 
się do konkretnych fragmentów naszej 
historii, czy choćby monet z miastami. 

Podczas trzydniowego wydarze-
nia ustalono m.in. system nowych, 
jednolitych legitymacji, zawiera-
jących logo i nadruk. Omówiono 
również aspekty dotyczące systemu 
kolekcjonerskiego przy Narodo-
wym Banku Polskim. W spotkaniu 
uczestniczyli również dyrektor 
NBP oraz wicedyrektor Mennicy 
Polskiej, czynnie włączając się do 
dyskusji. 

Prasowe echa Zjazdu 
zebrał LMM 

IX Walny Zjazd PTN 

Przy okazji Zjazdu PTN można było zobaczyć jak bije się monetę Dwu-
mieścia (Dwumiasto to Słupsk i Ustka) czyli Słupię oraz denara usteckiego.

A Nowogard nie skorzystał z okazji, by swoją monetą uwiecznić 700-lecie 
grodu. A szkoda…

 

W kinie „Orzeł”

CO JEST GRANE?
 Komedia, USA, 2009, 104 min, 12 zł, od lat 15
26.06.2009 godz. 19.00, 27.06.2009 godz. 19.00, 28.06.2009 godz. 19.00
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W obiektywie Jana korneluka  - Zakończenie roku szkolnego w SP 3

Wlazłeś między wrony … to!
Jestem przekonany, że niemal każdy Polak zna „powinność”, jaką dyktuje 

powszechnie znane porzekadło przytoczone w tytule, w kolokwialnej wersji. 
Czy łączone jest z czarnowidztwem, czy raczej z lizusostwem - to jedna spra-
wa; inna - to zgadzać się z tym, tolerować, czy zwalczać?

Należymy do tzw. gatunku stadnego, gdzie pewien konformizm jest wprost 
niezbędny do wspólnego bytowania. Problemem pozostaje jednak wytycze-
nie granic, w zakresie których nasze podpo rządkowanie odczytane zostanie 
jako zdyscyplinowanie społeczne, a których nie powinniśmy przekraczać, 
aby nie „zapracować” sobie na jedno (lub wiele) z mian pejoratywnych.

Kolejnym problemem związanym z tym zagadnieniem może być również 
to, czy w danej grupie znaleźliśmy się z własnej i nieprzymuszonej woli, czy 
niekoniecznie!

Bodajże najbardziej przejrzysty wybór z własnej woli zachodzi w sytuacji, 
gdy otrzymujemy szereg zróżnicowanych ofert i sami w pełni świadomie na 
jedną z nich się zdecydujemy. W tym miejscu nasuwa się jednak pytanie o to, 
jak często mamy do czynienia z tak komfortową sytuacją?

Wybór świadomy, to wybór człowieka odpowiednio przygotowanego, 
człowieka potrafiącego właściwie określić wynikające z takiego wyboru pro-
fity, ale także niedogodności. Szansy do ta kiego przygotowania należy upa-
trywać we wszechstronnej edukacji oraz wychowaniu w duchu otwartości na 
bliźniego - zatem: zrozumienia, tolerancji, itd.

Zawężanie zakresów oddziaływania zarówno edukacyjnego jak i wycho-
wawczego prowadzi wprost do indoktrynacji!

Tylko kompetentny i sprawny aparat demokratycznego państwa mógłby 
skutecznie przeciw działać wypaczeniom w poruszanych tu zakresach. Tym-
czasem coraz widoczniejsze stają się liczne (niestety) przykłady świadczące o 
tym, że w otaczającej nas rzeczywistości mają miejsce przedziwne (delikatnie 
mówiąc) sytuacje. I co dalej?

Na tak postawione pytanie niemal każdy może dać własną odpowiedź. I 
co dalej?

Pod pewnym względem tak powinno być, przecież wskazywałoby to na po-
wszechne myślenie. Jednak myślenie konstruktywne (potrzebne) musi opie-
rać się na merytorycznym przygotowaniu. Jakże często jednak to ostatnie 
(przygotowanie) zastępowane jest innym, wprost ideologicznym!

Po takowym „praniu mózgów” przysłowiowe krakanie staje się tym ła-
twiejsze, im mniej jest uświadamiane, a z kolei jest mało świadome w przy-
padku „posiadania” jedynej prawdy!

Już starożytni Rzymianie wiedzieli, że historia jest nauczycielką życia, ale 
oni też zapewne wiedzieli, że tylko dla tych, którzy ją znają, i to w wersji w 
miarę niezmanipulowanej. Teraz wróćmy do współczesności i zastanówmy 
się: Ilu z nas „chodzących jeszcze po tej ziemi” miało szansę z taką właśnie 
historią zapoznać się w szkole? A iłu z nas dziś taką szansę wykorzystuje?

Podobnie jest z przedmiotami, które w swych programach zawierają pró-
by wyjaśnień powstania, budowy, a także rozwoju wszechświata - zgodne 
ze stanem obecnej wiedzy. A przecież niedawno jeden z naszych ministrów 
edukacji chciał powrotu do dosłownego (czyt. przykazanego) rozumie nia Bi-
blii! Czego dziś mogłoby uczyć się nasze młode pokolenie, gdyby nie zawi-
rowania polity czne? A przecież tylko dzięki politycznym manipulacjom ów 
osobnik ministrem został!

O „ureligijnieniu polityki” i „upolitycznieniu religii” wypowiada się 
też między innymi Stanisław Obirek - autor książki „Obrzeża katoli-
cyzmu” - przywołując wypowiedź Witolda Gombrowicza z 1953r., o tym 
że.. „Bóg stał się pistoletem, z którego pragniemy zabić Marksa”, dodając: „Pewnie 
mógłby powtórzyć to i dziś, słuchając duchownych...”.

Wciąż powtarzające się próby upolityczniania religii prowadzą ich konty-
nuatorów do konfrontacji z innymi ugrupowaniami politycznymi, a to z kolei 
(prowadzi) do rozwiązania zgodnego z kolejnym porzekadłem, że... „zamie-
nił stryjek...”.

Tymczasem coraz wyraźniej jawi się możliwość bezkonfliktowego rozwią-
zania tego problemu, ponieważ zwolennicy naturalnej religii już niedługo 
nakryją antagonistów przysłowiowymi czapkami!

Ale, ale... może to już też krakanie?
Lech Jurek
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Dobrej, ul. Traugutta. Cena do 
negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•	 Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 276 271.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w pobli-
żu ulicy Racibora. Wiadomość tel. 
091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 220 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw 
na działalność handlową, biuro, ga-
binet lekarski przy ul. 700 Lecia 20B 
(pasaż przy Biedronce). Kontakt 091 
39 20 676.

•	 Sprzedam kawalerkę na Bema 
po kapitalnym remoncie, I piętro, 
umeblowana, kuchnia robiona na 
zamówienie z drewna, w przed-
pokoju duża szafa pod zabudowę, 
okna plastik, nie wymaga wkła-
du finansowego, cena 80 tys. Tel. 
788 986 139 lub 788 557 042.

• Do wynajęcia lokal w centrum No-
wogardu, 1000 zł netto. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 602 462 497.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw. Tel. 0501 77 50 25.

• Szczecin – os. Kasztanowe sprzedam 
mieszkanie, 3 pokojowe o pow. 60 m 
kw, III piętro, standard wysoki, cena 
260 tys. zł. Tel. 600 214 332.

• Sprzedam grunty rolne 5 ha przy 
drodze asfaltowej, 5 zł/ m kw, media 
w drodze. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
58 m kw, słoneczne, I piętro, balkon, 
dobra lokalizacja. Tel. 798 352 295.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, w centrum, słoneczne, cena do 
uzgodnienia. Tel. 608 579 447.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Do wynajęcia kawalerka. Tel. 091 39 
21 402.

• Działki budowlane Dębice, gmi-

na Maszewo, 17 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
przy ul. Bema. Tel. 796 406 330.

• Wynajmę kawalerkę w centrum. Tel. 
091 39 20 754.

• Zamienię kawalerkę 36 m kw, parter 
na 2 pokojowe. Tel. 798 483 902.

• Sprzedam – działki budowlane, 1300 
m kw z wydanymi warunkami zabu-
dowy – Warnkowo. 608 529 366.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Wynajmę lokal w centrum Nowogar-
du. Tel. 787 122 972.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 
45,8 m kw, ul. Zamkowa. Tel. 091 39 
23 024.

• Sprzedam działkę przemysło-
wo – budowlaną 520 m kw pod 
działalność gospodarczą, wybe-
tonowana betonem B15 na 20 
cm, nowym; 500 m od Lidla, ogro-
dzona. Cena do uzgodnienia. Tel. 
604 679 249.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 68 
m kw. Tel. 504 89 89 80.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokoje, 
68 m kw dla najemcy indywidualne-
go lub dla pracowników firmy. Tel. 
693 255 770.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 
po 20.00.

• Pomieszczenia biurowe do wyna-
jęcia, ul. Boh. Warszawy 103. Tel. 
602 733 893.

• 3 pokojowe mieszkanie 62 m kw, 
centrum miasta w bloku z balkonem, 
na parterze, ogrzewanie gazowe za-
mienię na 2 pokojowe i kawalerkę. 
Tel. 694 897 646.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 091 39 
22 988 lub 698 84 30 40. 

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam samochód ciężarowy 
STAR – 200, dwa małe samochody 
ciężarowe MULTIKAR, wszystkie sa-
mowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na cho-
dzie. Wiadomość tel. 091 39 22  329 
lub 697 516 145.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Polonez Caro, 1993 r., 600 
zł. Tel. 660 332 798.

• Sprzedam skuter 4 –suw, na gwaran-
cji. Cena 2000 zł – do uzgodnienia. 
Tel. 724 696 056.

• Sprzedam 4 opony letnie KUH-
MO 215x55 R 16; stan bdb. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam samochód ciężarowy TA-

TRA, 1989 r., stan techniczny bdb. 
Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedam Forda 1992 r. tanio. Tel. 
607 310 591.

• Sprzedam Simson Enduro S51. Tel. 
091 39 501 40.

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Sprzedam króliki. Tel. 603 353 789 po 
15.00.

• Sprzedam pszenżyto i owies. 696 82 
38 35.

• Sprzedam żyto paszowe ok. 10 ton. 
Tel. 604 878 140.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-385. Tel. 
668 316 103.

•	 agrousługi, koszenie, orka, po-
plony. Tel. 503 176 331.

• Sprzedam pisklęta indycze ok. 70 
sztuk. Tel. 664 969 854.

• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.

• Sprzedam prosięta. Tel. 091 39 
17 617.

• Sprzedam ciągnik „60”, cena 7 tys. 
oraz Golfa I, 1989 r., poj. 1,3 + silnik 
i skrzynia biegów, cena 1700 zł. Tel. 
0697 500 809.

• Sprzedam kosiarkę – traktorek „Spi-
der” 92RDT, na gwarancji, po atrak-
cyjnej cenie. Tel. 0660 143  115, 091 
39 217 19.

• Sprzedam siano, owies, pszenżyto. 
Tel. 091 39 21 595.

• Kupię pisklęta indycze. Tel. 091 
39 501 40.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilita-
cja u pacjenta w domu. Tel. 607 621 
257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

• Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szyb-
ko. Tel. 790 243 575.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

•	 Pogotowie komputerowe. Tel. 
695 041 278.

•	 Wizaż, manicure, tipsy. Tel. 
791 330 638.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 497 390.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

•	 Usługi: docieplenia 30 zł/ m kw, 
polbruk 25 zł/ m kw, dekarstwo 35 
zł/ m kw. 785 931 513, 091 39 111 
53.

• Przeprowadzki z załadunkiem i roz-
ładunkiem. Tanio. 79 1111 749.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

• Korepetycje i przygotowanie do 
egzaminów poprawkowych z mate-
matyki, statystyki, ekonometrii  dla 
uczniów szkół średnich i studentów. 
E-mail: iwonand1@wp.pl lub tel.600-
924-128.

•	 Pomoc w pisaniu oraz opracowy-
waniu prac semestralnych i dy-
plomowych z zakresu nauk huma-
nistycznych. Tel. 505  008  527 po 
godz. 18.00.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
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Tel. 091 39 22 165

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
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Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Uwaga! 

Poszkodowani 
przez III Rzeszę
Uprzejmie zawiadamiam człon-
ków SPP, że z dniem 30 czerwca 
br. mija termin składania bez-
płatnych wniosków do sanato-
rium. Proszę o zgłaszanie się do 
Biura SPP w Nowogardzie w po-
wyższej sprawie w każdy czwar-
tek od godz. 10.00 do 13.00.

Pełnomocnik Zarządu 
Woj. SPP Rajmund Bojarski
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zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty.

• Studentka zaopiekuje się dziec-
kiem plus prace domowe od 1 lipca. 
606 500 284.

• Elektryka oraz brygadzistę, wymaga-
ne doświadczenie zawodowe – pra-
ca wyjazdowa. Informacja tel. 0784 
542 371 po godz. 18.00.

• Firma zajmująca się wymianą drzwi 
poszukuje na terenie Nowogardu 
i okolic przedstawicieli handlo-
wych. Mile widziane doświadcze-
nie w sprzedaży bezpośredniej. 
Wysokie zarobki. Tel. 505  290  739, 
603 433 209.

• Pomoc przy ogrodach – ko-
szenie trawy, pielęgnacja. Tel. 
665 544 518.

INNe

• Sprzedam Playstation II, 2 pady, 
8 gier, mata do tańczenia. Cena 
390 zł. Tel. 728 466 914.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Kupię garaż blaszany lub kontener 
na budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominko-
wego opałowego, transport. 
509 930 161.

• Drewno opałowe, sosna oflisy 
sprzedam, 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam nowe regały sklepowe 
+ lada w bardzo dobrej cenie. Tel. 
668 851 263.

• Oddam w dobre ręce 3 kotki. Tel. 091 
39 17 305.

• Sprzedam taśmociąg. Tel. 
725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam blaszak o wym. 4,70 x 
3,80, stan bardzo dobry, cena do ne-
gocjacji. Tel. 665 118 524.

Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Powiatu Goleniowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat następujący lokal użytkowy:

Oznaczenie nieruchomości, 
położenie, nr księgi 

wieczystej, obciążenia

Powierzchnia
w m2

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza za 1 m²  
w stosunku miesięcznym

Wysokość wadium

Działka nr 146,  w obr. 3 m. 
Nowogard ul. Pl. Wolności 9,  
kw nr 15459 , bez obciążeń 3977

II piętro :

Lokal nr 213
pow. 12,02 m2

Oddanie w najem na okres 3 lat  z 
przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gospodarczej

20,00 zł/m² plus podatek 
VAT 22% 24,00 zł

Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat za media.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2009 roku w gmachu  Starostwa  Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (I piętro pokój nr 125), o godz.: 1000 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu tożsamości oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych: numeru 
NIP, REGON, wypisów z rejestrów i stosownych pełnomocnictw.
Wadium  w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego – Bank Spółdzielczy w Goleniowie 15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 
w terminie do dnia 20 lipca 2009 r.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w poczet czynszu za najem.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę , która wygrała przetarg.
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Goleniowie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy  
ul. Dworcowej 1 ( pokój nr 203) tel. 091 -418-05-12 wew.238.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArd

TELEFONY

OFErTY PrACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   

 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
4.40(FP), 5.25(FP), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard
6.45(FP), 7.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 15.25(L1), 
16.35(L1P), 18.15(L), 22.25(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 18.06.2009r.

OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD.

1.Robotnik ogólnobudowlany-murarz 

2. Kelner

3.Technik farmaceutyczny.

4.Nauczyciel matematyki

 5.Monter izolacji cieplnej    

 6.Kierowca -konserwator

 7.Stolarz

8.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

mechanicznych.         

9.Nauczyciel informatyki  

 10.Nauczyciel języka angielskiego

 11.Kelner-barman

12.Recepcjonista.

 13.Kucharz 

OFerTY PraCY Z reJONU.

1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa-Mię-

dzyzdroje

2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów

3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
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Beniaminek pokonany  
w Maszewie

Masovia Maszewo - Pomorzanin 
Nowogard (0:0)  2:0

Skład:Michał Ebert, Jakub Tom-
porowski,Łukasz Marszałek,Michał 
Soska. Jutkiewicz Beniaminek prze-
grał w maszewie

Paweł,Dominik Gruszczyński-
,Marszałek Tomek, Mendyk Rafał, 
Maciek Dobrowolski,Dawid Kure-
k,Łukasz Nosek

Rezerwowi:Borowik,Skowroński, 
GronowskI,Krupski 

W miniony weekend drużyna pod 
wodzą trenera Sumiennego zmie-
rzyła  się z Masovią Maszewo,  która 
zajmowała 2 miejsce w tabeli ale bez 
szans na awans.

Trener Gumienny na mecz z Ma-
szewem wystawił  bardzo odmło-
dzony skład z powodu kartek i spraw 
prywatnych zawodników, a z drugiej 
strony chciał dać się wykazać mło-
dym juniorom którzy z czasem moc-

no zasilą szeregi drużyny seniorów.
Mecz rozpoczął się punktualnie o 

16.30. Liczne grono kibiców przyje-
chało do  Maszewa zobaczyć ostatnie 
zmagania Pomorzanina. W pierwszej  
połowie gra była dość chaotyczna z 
jednej  jak i z drugiej strony. Nasi 
młodzi zawodnicy dawali jednak 
z siebie wszystko dorównując do-
świadczonym piłkarzom z Maszewa 
i  niejednokrotnie doprowadzali do 
sytuacji podbramkowej lecz zabrakło 
wykończenia. Doskonale w ataku 
radził sobie Dawid Kurek który ma 
zaledwie 17 lat ale już widać w nim 
potencjał na dobrego zawodnika.

W pierwszej  odsłonie meczu nie 
padła żadna bramka.

W drugiej  części meczu inicjatywę 
jednak przejęli gospodarze. Coraz 
częściej zagrażali bramce Eberta któ-
ry wiele razy ratował sytuację. Nieste-
ty w polu karnym zostaje faulowany 

zawodnik Maszewa i  sędzia 
główny odgwizduje “je-
denastkę” która w 100% 
wykorzystują gospodarze 
- wynik 1:0 i ta bramka 
przesądziła o dalszym 
przebiegu meczu. Pod-
opieczni Gumiennego 
starali się dotrzeć pod 
bramkę Masovii ale ża-
den  gol nie padł z naszej 
strony. Chwilę później  
było już 2:0 i takim  re-
zultatem  zakończył  się 
ostatni  mecz tego  sezonu 
w lidze okręgowej. 

Z niecierpliwością cze-
kamy na nowy sezon w 
którym Nowogard wy-
stąpi już jako beniaminek 
V Ligi.

Karolina Kubicka

Piłka nożna

Puchar Polski inaczej…
Od sezonu 2009/2010 zmianie ulega formuła Pucharu Polski rozgrywa-

nego na szczeblu centralnym. Głównymi zmianami wprowadzonymi przez 
PZPN będzie z jednej strony - dopuszczenie do rozgrywek ogólnopolskich 
wyłącznie 16 zwycięzców okręgowych Pucharów Polski, a nie jak do tej 
pory również finalistów tych rozgrywek, z drugiej zaś - wszystkich 36 dru-
żyn z obu grup II ligi. Poniżej prezentujemy szczegółowy format zreformo-
wanych rozgrywek o Puchar Polski.

I runda wstępna
Uczestnicy: 16 zdobywców Pu-

charu Polski na szczeblu wojewódz-
kich ZPN  (w tym zwycięzca okręgo-
wego Pucharu Polski organizowane-
go przez ZZPN - Gryf Kamień Po-
morski albo Darzbór II Szczecinek); 
oraz 36 zespołów II ligi w sezonie 
2008/2009 (w tym Pogoń Szczecin, 
Kotwica Kołobrzeg i Chemik Poli-
ce).

W rundzie tej utworzone zostanie 
26 par. O awansie decydować będzie 
jeden mecz rozegrany na boisku ze-
społu występującego w niższej klasie 
rozgrywkowej (stan na w chwilę lo-
sowania par; w przypadku zespołów 
z tego samego poziomu o tym, kto 
będzie gospodarzem, zadecyduje lo-
sowanie).

II runda wstępna
Uczestnicy: 26 zwycięzców z I 

rundy wstępnej. Utworzonych zo-
stanie 12 par, zaś 2 pozostałe zespoły 
otrzymają wolny los. Zasady rozgry-
wania meczów będą identyczne jak 
w I rundzie wstępnej.

I runda zasadnicza
Uczestnicy: 12 zwycięzców z II 

rundy wstępnej; 2 drużyny z wol-
nym losem z II rundy wstępnej; 18 
drużyn z I ligi w sezonie 2008/2009 
(w tym Flota Świnoujście). Runda 
ta składać się będzie z 16 par - 14 
par, w których drużyny z II rundy 

wstępnej zagrają z pierwszoligow-
cami, oraz 2 pary, w których zagrają 
ze sobą drużyny z I ligi. W rundzie 
tej rozegrany zostanie jeden mecz 
na boisku drużyny, która awansowa-
ła z II rundy wstępnej (w przypadku 
pierwszoligowców decydować bę-
dzie losowanie).

1/16 finału
Uczestnicy: 16 zwycięzców I run-

dy zasadniczej; 16 drużyn z Ekstra-
klasy w sezonie 2008/2009.

W 1/16 finału do drużyn z Eks-
traklasy dolosowanych zostanie 16 
ekip, które awansowały z I rundy za-
sadniczej. Rozegrany zostanie jeden 
mecz, a kluby z Ekstraklasy z sezonu 
2008/2009 zagrają na wyjeździe.

1/8 finału
Uczestnicy: zwycięzcy 1/16 finału.
W rundzie tej rozegrany zostanie 

jeden mecz na boisku drużyny wy-
stępującej w niższej klasie rozgryw-
kowej w chwili losowania.

Ćwierćfinały i półfinały rozgry-
wane będą w formie dwumeczów, 
zaś o trofeum zadecyduje jeden 
mecz finałowy rozegrany na neutral-
nym terenie.

Opracowanie powyższe powstało 
w oparciu o Regulamin Rozgrywek 
o Remes Puchar Polski w Sezonie 
2009/2010.

Przygotował LMM

Wędkarze dzieciom
Nie lada frajdę przygotowali młodym adeptom wędkarstwa starsi koledzy 

z M-G Koła PZW. W zawodach startowało 27 dzieciaków i każdy dostał 
upominek! Relacja w piątkowym wydaniu „DN”. LMM
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AVANTIS – TWOJE CENTRUM FINANSOWE 
KREDYTY GOTÓWKOWE 
- do 200 tys. zł
- bez poręczycieli
- bez zabezpieczeń
- dochód od 500 zł
- bez opłat wstępnych

KREDYTY NA OŚWIADCZENIE
- bez ZUS, US dla firm
- do 20 tys. na 5 lat
KREDYTY ODDŁUŻENIOWE
- bez zaświadczeń o dochodach
- spłata do 30 lat
- pod zastaw nieruchomości

KREDYTY DLA ROLNIKÓW
- bez zbędnych faktur
- tylko nakaz płatniczy
OFE GENERALI
- profesjonalne doradztwo
- zapisywanie, przepisywanie
POLECAMY PUNKT TANICH OPŁAT

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A, (vis a vis NETTO), Tel. 091 39 27 268, infolinia 0801 009 320

29.06.br. godz. 16.00

30.06.2009 g. 16.00

Informujemy, że 

30 czerwca 2009 r.
wtorek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Koniec roku w przedszkolu nr 1
Jak co roku o tej porze „zerówkowicze” żegnali się z przedszkolem, po to aby po wakacjach rozpocząć naukę 

w szkole. Rodzice mieli przyjemność, po raz ostatni obejrzeć przedszkolne występy. Nie obyło się bez wzru-
szeń, ze strony zarówno rodziców, pań przedszkolanek jak i samych dzieci.  Ewa Dziwisz
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WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

eEKOTRAK

reklama

Jak pozbyć się stresu 
przed egzaminem  
na prawo jazdy !!!

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych  

na bezpłatne konsultacje 
z trenerem umiejętności 

psychologicznych 
i interpersonalnych.

ul.  700-lecia 17, 
tel. 091 392 16 16, 666 201 202

SPOTKANIE 30.06. g. 18.00

Sesjas Rady Miejskiej

Fundusz sołecki pogodził...
STUDIO FRYZJERSKIE 

„TYNA”
PROMOCJE !!!

Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15
Tel. 091 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2
Wynajmę pom. pod gab. kosm.
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Domy Dziecka  
w nowej formule

W Nowogardzie, w najbliższej okolicy kościoła na osiedlu Gryfitów budo-
wane będą przez Starostwo dwa budynki przeznaczone na potrzeby Domu 
Dziecka. Zgodnie z nowymi wymogami będą to dwa oddzielne budynki, 
odgrodzone od siebie ogrodzeniem i pasem zieleni, krzewów, itp. oraz jeden 
budynek gospodarczo – garażowy. W każdym budynku zamieszka 14 wycho-
wanków wraz z wychowawcą. Działkę wybrano ze względu na jej położenie 
w bliskości szkół, boiska, placu zabaw i kościoła.

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej 
podjęto uchwałę o nieodpłatnym 
przekazaniu przez gminę Nowogard 
działki (o wartości rynkowej ok. 288 
tysięcy złotych) na rzecz Starostwa 
pod potrzeby w/w inwestycji.

Sama idea przekazania działki pod 
chlubny cel nie budziła u radnych 
żadnych zastrzeżeń, ale sam sposób 
przekazania budził zastrzeżenia. 
Już podczas wstępnych dyskusji na 
posiedzeniach Komisji Rady zgła-
szano wnioski o „handel wymienny” 
– Nowogard odda plac, a Starostwo 
w zamian budynek harcówki lub 
teren wokół siedziby jednostki straży 
pożarnej.

Na powyższe propozycje odpo-
wiadał zastępca starosty Tomasz 

Kulinicz wyjaśniając, że w sprawie 
terenów Państwowej Straży Pożarnej 
władny jest Komendant Wojewódzki 
PSP, natomiast budynek harcówki 
pełni obecnie funkcje internatu 
dla uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego i nie ma 
możliwości jego przekazania. Do 
tematu będzie można powrócić do-
piero po wybudowaniu dodatkowego 
piętra w budynku Ośrodka przy ul. 
Poniatowskiego. Zgodnie z planem 
niebawem rusza budowa i pomiesz-
czenia powinny być oddane do użyt-
ku we wrześniu 2010 roku – wówczas 
można dyskutować o dalszych losach 
„harcówki” i boiska w jego okolicy.

LMM

Pracowite wakacje…
W czasie, gdy media pełne są ofert wakacyjnych na naszych chodnikach 

oglądamy inny wymiar tychże wakacji…
Trzeba udać się do lasu, nazbierać jagód, a wczesnym rankiem siadać na 

rower i jechać kilkanaście kilometrów do miasta by towar sprzedać…
Inne wrażenia, inne przeżycia!

LMM

Ratusz 
piękny ale…

Anonimowy (niestety jak zwykle) 
Czytelnik pyta: Kto odebrał tynki na 
ścianach Ratusza. Przecież są one źle 
położone – fachowiec widzi to gołym 
okiem…

Redakcja już nie anonimowo zapy-
tuje: Co na to fachowcy odbierający 
robotę?

LMM

Pielęgnacja 

cisów
W najbliższych dniach Cisy ro-

snące przy ul. Wyszyńskiego pod-
dane zostaną pielęgnacji. 

Prace poprawiające stan dwóch 
drzew - pomników przyrody i ich 
otoczenia, wykona nowogardzka 
firma DOMEL. Na wykonanie prac 
gmina przeznaczy 7 tys. zł. 

man

Szwedzi 
w Nowogardzie 

16 młodych artystów chrześcijan 
ze Szwecji i 16 z Polski spotkało się 
w Nowogardzie na międzynarodo-
wych warsztatach   doskonalących   
muzyków, wokalistów, tancerzy i 
aktorów. Organizatorami są: Ko-
ściół Ewangelicznych Chrześcijan 
Zbór w Nowogardzie oraz Kościół 
Przymierza ze Szwecji. Pod opieką 
szwedzkich instruktorów młodzież 
doskonali swój warsztat w trzech gru-
pach tematycznych. Gościny  udzielił 

nam ośrodek w Sarnim Lesie Pana 
Grygowskiego, któremu dziękujemy 
za przepyszne posiłki. 

Każdego wieczoru o godzinie 19:00 
na Placu Wolności prezentowane są 
dokonania uczestników w formie 
godzinnego koncertu. Wszystkich 
mieszkańców Nowogardu zapraszam 
do obejrzenia ciekawej propozycji 
kulturalnej. 

Pastor Cezary Komisarz  
Foto LMM
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Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Będą remonty  
kościołów

Zgodnie z ustawą o ochronie 
zabytków gmina może przeznaczać 
pieniądze budżetowe na remonty i 
konserwacje zabytków. W naszym 
przypadku najczęściej dotyczy to 
obiektów sakralnych. Podczas ostat-
niej Sesji Rady Miasta podejmowano 
uchwałę o zmianach w budżecie 
gminy. W projekcie uchwały zapro-
ponowano przeznaczenie 70 tysięcy 
złotych na remonty kościołów w 
Żabowie (dach – 35 tys. złotych), w 
Sikorkach (renowacja i dach – 30 tys. 
złotych) oraz kościół w Lestkowie 
(posadzka – 5 tys. złotych).

Kościół w Lestkowie - 
posadzka – 5 tys. złotych

Zastrzeżenia zgłaszali radni lewi-
cy – Antoni Bielida twierdził, że nie 
przestrzegamy budżetu, ponieważ 
na te cele przeznaczono 150 tysięcy 
złotych, a obecny projekt zwiększa 
te wydatki o kolejne 35 tys. złotych. 
Zarówno radny Bielida jak i radny 
Czapla mieli uwagi do sposobu przy-
znawania środków – na wszystkie 
inne wydatki przedstawia się dokład-
ne uzasadnienia, wyliczenia, itp. W 
sprawach kościołów – ich zdaniem 
– przyznaje się pieniądze bez ich 
rozliczania, bez badania zasadności i 
analizy pozyskania środków z innych 
źródeł. Radni poparli projekt uchwały 
przy wstrzymujących się głosach 
radnych klubu Lewicy.

LMM
foto Jan Korneluk

Zapraszamy na …

Uroczyste rozpoczęcie zawodów o 
godzinie 12.00

Zasadnicza część zawodów tj. szta-
feta pożarowa i „gaszenie pożaru” od 
godziny 13 do 15.

Po ogłoszeniu wyników, wręczeniu 
pucharów i nagród zakończenie – ok. 
godz. 16.00.

Zapraszamy mieszkańców – za-
wody są wyjątkowo widowiskowe, 
a sportowa rywalizacja dostarcza 
dodatkowych emocji.

LMM



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4 m - Nr 47 (1784)

Apel NDK
Nowogardzki Dom Kultury zaprasza nowogardzkie zespoły w dniu 2 lipca 

2009 r. na godz. 18.00 do sali nr 31 na wspólną próbę przed występem w dn. 
13.07.2009 r. podczas Festiwalu „Lato z Muzami”.  Serdecznie zapraszamy. 

Fundusz sołecki 
uchwalony!

Przed majową sesją Klub Radnych 
Platformy Obywatelskiej złożył do 
Przewodniczącego Rady projekt 
uchwały o ustanowieniu funduszu 
sołeckiego. Ku naszemu rozczarowa-
niu Koalicyjny Klub Samorządowy, 
któremu przewodniczy p. Kucal, 
zdecydowanie zablokował możliwość 
wprowadzenia uchwały do porządku 
obrad. Wywołało to w nas duże za-
niepokojenie, gdyż według stosownej 
ustawy fundusz sołecki można było 
ustanowić jedynie do końca czerwca.

Postanowiliśmy zatem ponownie 
zawnioskować o wprowadzenie 
naszego projektu uchwały na sesję 
czerwcową. Okazało się to jednak 
niepotrzebne, gdyż nasz projekt 
uchwały wprowadził pod obrady 
sesji sam burmistrz Ziemba (czyniąc 
jednak siebie samego jej autorem). 
Jeden z portali internetowych nazwał 
to pstryczkiem w nos PO. My takie 

działanie burmistrza odebraliśmy 
raczej jako zwykłą dziecinadę. Choć 
trzeba przyznać, że ten krok napełnił 
nas również radością. Dawał bowiem 
całkowitą pewność, że posłuszny 
burmistrzowi Koalicyjny Klub Sa-
morządowy nie odrzuci tej uchwały 
tylko po to, aby zrobić nam na złość, 
jak to się już zdarzało wcześniej. 
Jeżeli zatem przyjąć, że naszym je-
dynym celem było doprowadzenie 
do powstania funduszu sołeckiego, 
to został on w roztropny sposób 
osiągnięty. Uchwała o ustanowieniu 
funduszu sołeckiego została przyjęta 
głosami wszystkich obecnych na sesji 
radnych.

Czym jest fundusz sołecki i dlacze-
go jest naszym zdaniem tak ważny 
dla mieszkańców terenów wiejskich? 
Otóż fundusz sołecki jest wyodręb-
nioną częścią budżetu gminy. Według 
niego każde sołectwo otrzymuje do 

dyspozycji zagwarantowaną pulę 
pieniędzy. Rzeczą najistotniejszą jest 
fakt, że o sposobie jej wykorzystania 
decydują sami mieszkańcy sołectwa - 
samodzielnie i niezależnie -  podczas 
zebrania wiejskiego. Z jednej strony 
ułatwi to życie sołtysom, którzy czę-
sto musieli wydeptywać ścieżki do 
gabinetu łaskawie panującego bur-
mistrza z prośbą o kilkaset złotych 
- czy to na organizację dnia dziecka, 
czy na skoszenie trawy na boisku, czy 
na pomalowanie świetlicy wiejskiej. 
Z drugiej strony spowoduje to akty-
wizację mieszkańców sołectw wokół 
idei samorządności, bo któż inny 
niż sami mieszkańcy sołectwa lepiej 
wie, czego im potrzeba? Do tej pory 
bywało tak, że rzeczywiste potrzeby 
mieszkańców  rozmijały się z tym, co 
fundował im burmistrz. Najjaskraw-
szym tego przykładem jest choćby 
Karsk, którego mieszkańcom najbar-
dziej potrzeba chodnika przy głównej 
drodze, a burmistrz z uśmiechem 
wmawia im, że jednak uszczęśliwi ich 
„sołtysówka”, która stanowi „zapłatę” 
dla sołtysa Kubickiego za to, że jako 
radny zawsze podnosi rękę tak jak 
burmistrz każe.

W przyszłym roku każde sołectwo, 
niezależnie od tego, czy w wyborach 
odpowiednio ochoczo głosowało 
„na Kazia”, będzie mogło samo 
decydować o zaspokajaniu swych 
podstawowych potrzeb. Kwoty może 
nie są okazałe, ale dla tych, którzy do 
tej pory dostawali tylko figę z makiem 
z pewnością będą ważne. Wysokość 
funduszu danego sołectwa uzależnio-
na jest od liczby jego mieszkańców 
i wyliczona zostanie według wzoru 
zawartego w ustawie. I tak zatem, we-
dług wyliczeń wydziału finansowego 
UM np. sołectwo Orzesze, liczące 66 
mieszkańców, będzie dysponować 
kwotą 5.367 zł, a sołectwo Osowo, 
liczące 583 mieszkańców, otrzyma 
do dyspozycji 15.800 zł. Jak pokazują 
przykłady z gmin, w których tego 
typu fundusze istniały od lat, miesz-
kańcy sołectw potrafili pomnożyć 

te pieniądze dzięki wkładowi pracy 
własnej, dzięki pozyskiwaniu spon-
sorów, a także dzięki składaniu we 
własnym zakresie wniosków o środki 
unijne. Ludność wiejska skupiona 
w małych, doskonale świadomych 
swych potrzeb wspólnotach okazuje 
się mądrym i zaradnym beneficjen-
tem funduszy sołeckich i jesteśmy 
przekonani, że tak będzie również w 
naszej gminie.

Jeszcze jednym, bardzo ważnym 
plusem podjęcia tej uchwały jest usta-
wowe zobowiązanie budżetu państwa 
do zwrotu gminie 20% poniesionych 
z funduszu sołeckiego wydatków. 
Jeżeli zatem przyjąć, że przybliżona 
suma funduszów wszystkich 33 so-
łectw wyniesie 291.520 zł, to mamy 
szansę na odzyskanie 58.304 zł. Mówi 
się, ze pieniądze leżą na ulicy. Wydaje 
się, ze właśnie schyliliśmy się, aby je 
podnieść.

Do 31 lipca burmistrz ma obowią-
zek poinformować każdego sołtysa 
o tym, ile dokładnie będzie wynosił 
fundusz jego sołectwa. Następnie do 
30 września z sołectwa musi wyjść 
skierowany do burmistrza wniosek 
zawierający listę zadań do realizacji 
z ich szacunkowym kosztorysem. 
Wniosek ten musi zostać wcześniej 
uchwalony na zebraniu wiejskim. 
Zebranie wiejskie może wybierać 
spośród kilku wniosków, które mogą 
być złożone albo przez sołtysa, albo 
przez radę sołecką, albo przez grupę 
15 dorosłych mieszkańców sołectwa. 
Warto zatem aby mieszkańcy wsi już 
teraz zaczęli ze sobą rozmawiać o 
swoich najpilniejszych potrzebach i 
wyłaniać najciekawsze pomysły. Nasz 
klub radnych z ciekawością oczekuje 
na przyszłoroczne efekty działania 
funduszu sołeckiego. Głęboko wie-
rzymy w inicjatywę, pomysłowość i 
samorządność obywateli wspólnot 
sołeckich.

Rafał Szpilkowski
Przewodniczący Klubu Radnych

Platformy Obywatelskiej

Maluj na szkle
Nowogardzki Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 12 

lat chętnych do udziału w warsztatach filmowych oraz w warsztatach 
malowania na szkle i jedwabiu. Warsztaty odbędą się w dniach 08.07.-
17.07.2009 w Nowogardzie. 

Wszelkich informacji udziela od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 
do 15.00 sekretariat Nowogardzkiego Domu Kultury – Pani Kamilla Rataj-
czak tel. 091 39 26 zapraszamy.
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które w wielu krajach są cenionym 
dokumentem potwierdzającym zdo-
byte doświadczenie. Nie obyło się 
też bez podziękowań za działalność 
w PCK.

Za osiągnięcia sportowe wyróż-
nienia przyznali : p. Łukasz Pode-
mski oraz p. Emil Grygowski, zaś 
za reprezentowanie szkoły w Wo-
jewódzkiej Licealiadzie Szachowej 
podziękowania złożył p. Michał So-
kulski.

Uczniowie I LO w Nowogardzie 
brali również udział w konkursie 
literackim Pt. Złote Pióro Głosu 
Szczecińskiego. Nagrody za udział 
w nim wręczyły panie: Dorota Bo-
rzeszkowska – Buriak oraz Kornelia 
Sztengiert.

Za udział w Olimpiadzie Biolo-
gicznej i Ekologicznej z rąk pana 
Grzegorza Zająca dyplomy otrzy-
mało aż 7 osób z klasy III c. Na 
szczególne wyróżnienie zasłużyła 
Katarzyna Gawrysiak, która zajęła I 
miejsce  województwie w Konkursie 
Przyrodniczym dla Uczniów Szkół 
Średnich pt. Rośliny i zwierzęta pol-
skich jezior.

Podczas czwartkowego apelu zło-
żono również podziękowania ucz-

niom, którzy brali udział w Kon-
kursie Międzynarodowe Prawo 
Humanitarne, Konkursie Prawa 
Człowieka oraz konkursach mate-
matycznych Kangur i Alfik. Drobne 
upominki oraz dyplomy wręczono 
również działaczom Samorządu 
Uczniowskiego.

Wieloletnim zwyczajem w naszym 
liceum jest wręczanie listów po-
chwalnych rodzicom absolwentów 
wyróżniających się swoją postawą 
i mających bardzo dobre wyniki w 
nauce. W tym roku otrzymali je ro-
dzice 22 uczniów. Wychowawcy klas 
III zaś uroczyście rozdali świade-
ctwa ukończenia szkoły wszystkim 
swoim wychowankom.

Zakończenie roku szkolnego to 
także okazja do tego, aby podzięko-
wać dyrekcji, rodzicom, wychowaw-
com oraz kolegom i koleżankom za 
wspólnie przeżyte trzy lata, za roz-
budzanie  ciekawości świata i chęci 
zdobywania wiedzy oraz za ogrom-
ny trud włożony w wychowanie. 

   Przed absolwentami I LO jesz-
cze egzamin maturalny. Życzymy 
wszystkim POWODZENIA!

informacja własna

Apel 
dla absolwentów 

zespół redakcyjny: Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, 
Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. opieka merytoryczna: zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard.  
www.lo1.nowogard.ids.pl; tel. 091-39-20-213

  Jedynka
I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

     23 kwietnia 2009 roku o godzi-
nie 17:00  w auli  I Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie odbył 
się uroczysty apel dla klas III z okazji 
ukończenia szkoły. Po wejściu absol-
wentów pięciu klas, wprowadzeniu i 
przekazaniu sztandaru, hymnie pań-
stwowym, powitaniu rodziców, gro-
na pedagogicznego i absolwentów 
oraz wystąpieniu pani dyrektor Ire-
ny Stasiewicz dokonano wpisów do 
Złotej Księgi. Tego zaszczytu mogą 
dostąpić jedynie uczniowie, którzy 
uzyskali średnią ocen na świade-
ctwie ukończenia szkoły co najmniej 
5, 0 i wzorowe zachowanie lub mogą 
się pochwalić wybitnymi osiągnię-
ciami. Najwyższą średnią w szko-
le  ( 5,33)osiągnęła uczennica klasy 
III c – Beata Zawadzka. Była ona 
również w tym roku szkolnym sty-
pendystką Prezesa rady Ministrów, 
ponadto dwukrotnie brała udział w 
Konkursie Międzynarodowe Prawo 
Humanitarne  i w Olimpiadzie Bio-
logicznej i Ekologicznej. Za szcze-
gólne osiągnięcia na polu przedsię-
biorczości do Złotej Księgi został 
wpisany uczeń klasy III a – Mateusz 
Żywicki. Otrzymał on dwukrot-
nie wyróżnienie w finale VIIII i IX 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Regionie i Przedsiębiorczości ( w 
Łodzi); został finalistą III Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy o Ban-
kach ( w Poznaniu, jako dodatkową 
nagrodę otrzymał tygodniowy kurs 
językowy na Cyprze); był również 
uczestnikiem etapu wojewódzkiego 

XXII Olimpiady Wiedzy Ekono-
micznej. z klasy III a tego zaszczy-
tu dostąpiła także Ewelina Franosik 
(średnia 5,0 i wzorowe zachowanie); 
z klasy III b- Dominika Krzyżanow-
ska (średnia ocen 5,22 i wzorowe za-
chowanie) i Paulina Nowak (średnia 
5,18 i wzorowe zachowanie); z klasy 
III - Malwina Pokomeda (średnia 
5, 18 i wzorowe zachowanie) Mag-
dalena Troczyńska (5,17 i wzorowe 
zachowanie); z klasy III e – Adam 
Żywica (5,0 i wzorowe zachowanie).

Świadectwa z czerwonym pa-
skiem oraz odznaki SAPERE AUDE 
(Horacjańska maksyma Odważ się 
być mądrym) , tzw. Sówki tradycyj-
nie już wręczyła pani dyrektor. Tym 
symbolicznym wyróżnieniem  w 
tym roku zostało uhonorowanych  
16 absolwentów. Nagrody książkowe 
za naukę( średnia ocen co najmniej 
4,5)z rąk wychowawców : p. Izabeli 
Gnych, p. Katarzyny Mańkowskiej, 
p. Moniki Werner – Tomasikiewicz, 
p. Leszka Łuki oraz p. Łukasza Pode-
mskiego otrzymały 22 osoby.

Pani Barbara Papuszka wręczyła 
nagrody za: udział w konkursach 
przedsiębiorczości Mateuszowi Ży-
wickiemu i Filipowi Pindralowi. W 
ciągu ostatnich trzech lat  w naszej 
szkole prężnie działały również dwa 
miniprzedsiębiorstwa: Vonsacze i 
BiK, które nie istniałyby bez uczniów 
klasy III c i kl. III d. Nie zapomnia-
no również o absolwentach, którzy 
zdali Egzamin Cambridge. Ucznio-
wie ci uzyskali stosowne certyfikaty, 

Na zdjęciu uczniowie, ktorzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem wraz 
z panią dyrektor Ireną Stasiewicz.

Ostatni dzwonek
W miniony piątek, 19 czerwca w I LO w Nowogardzie, tak jak we 

wszystkich szkołach w kraju odbył się uroczysty apel z okazji zakończe-
nia roku szkolnego 2008/ 2009.

O godzinie 9:00 w sali gimnastycz-
nej I LO prowadząca apel Tatiana Do-
browolska powitała serdecznie dyrek-
cję, grono pedagogiczne, całą społecz-
ność uczniowską oraz zaproszonych 
gości. W tym roku na apel z okazji 
zakończenia roku szkolnego przyby-
li: radna powiatu goleniowskiego - p. 
Anna Smolira oraz dyrektor Wydziału 
Wspomagania i Strategii Edukacyjnej 
w Kuratorium Oświaty – p. Artur Da-
nielewski.

   Świadectwa z wyróżnieniem z rąk 
pani dyrektor Ireny Stasiewicz otrzy-
mało 6 uczniów: z klasy I c –Tatiana 
Dobrowolska (średnia ocen 4,93), Ka-
tarzyna Osajda (średnia ocen 4,86) i 
Katarzyna Skolimowska (średnia ocen 
4,85); z klasy II c – Paulina Gwiaz-
dowska (średnia ocen 4,79, Dagmara 
Suska (średnia ocen 4,79) oraz Magda 
Zielińska (średnia ocen 4,86). Nagro-
dy książkowe za osiągnięcia w nauce 
(średnią ocen 4,5 i powyżej) wręczyli 
wychowawcy. Z klasy I b nagrody z 
rąk p. Barbary Bartoszyńskiej otrzy-
mali: Marta Baran, Magdalena Łuczak 
i Dawid Leśniański; z klasy I c z rąk 
p. Kariny Surmy – Tatiana Dobro-
wolska, Katarzyna Osajda, Katarzy-
na Skolimowska, Marta Klonowska 
i Agnieszka Strug; z klasy II a z rąk 
p. Grażyny Połetek - Katarzyna Gni-
tecka; z klasy II b z rąk p. Zbigniewa 
Michalaka - Kinga Gralak; z klasy II 
c z rąk p. Grzegorza Zająca – Paulina 
Gwiazdowska, Dagmara Suska i Mag-
da Zielińska. Wyróżnienie w postaci 
nagród otrzymali również uczniowie, 
którzy zostali laureatami konkursów 

i olimpiad przedmiotowych. W tym 
roku byli to: Katarzyna Skolimowska 
- laureatka Ogólnopolskiego Konkur-
su Matematycznego ALFIK (opiekun 
p. Karina Surma); Katarzyna Skoli-
mowska i Katarzyna Jankowska - obie 
uczennice zajęły IV miejsce w woje-
wódzkim etapie Olimpiady Wiedzy o 
Filmie; Anna Warnke i Anna Marcin-
kiewicz, które w tej samej olimpiadzie 
zajęły VI miejsce (opiekun p. Michał 
Sokulski). W finale Olimpiady Języ-
ka Angielskiego naszą szkołę godnie 
reprezentował Mateusz Pertkiewicz 
(opiekun p. Piotr Słomski). V miej-
sce w finale wojewódzkim Olimpiady 
Wiedzy z Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego zaś zajął uczeń klasy 
II a – Vadim Mysiak (opiekun p. Da-
nuta Gutowska). Za promocję I LO w 
środowisku lokalnym nagrody Tatia-
nie Dobrowolskiej i Agnieszce Strug 
wręczyła p. Jolanta Pabiniak. Nie za-
pomniano również o uczniach, którzy 
przez cały rok szkolny systematycznie 
uczęszczali na zajęcia. Za wzorową 
frekwencję wyróżniono: Adriana Kie-
rasińskiego, Karolinę Dumańską, Pau-
linę Drapikowską, Monikę Fedak oraz 
Żanetę Pazdur. Nagroda Starosty dla 
najzdolniejszego absolwenta powę-
drowała w ręce Mateusza Żywickiego. 
Pamiątkowy medal  z okazji 700-le-
cia nadania praw miejskich naszemu 
miastu zaś otrzymała w trakcie piąt-
kowej uroczystości uczennica klasy I 
c - Tatiana Dobrowolska, która została 
wytypowana do stypendium Prezesa 
Rady Ministrów.

informacja własna

Młode talenty 
Powołana przez burmistrza Kazimierza Ziembę komisja przyznała na-

grody pieniężne szczególnie uzdolnionym uczniom z nowogardzkich szkół.
Wyróżnionych zostało trzynaście osób: Cezary Niziński (SP 4 Nowogard), 

Piotr Kufla (SP 4 Nowogard), Michał Andrysiak (SP 3 Nowogard), Zofia 
Sawicka (SP Długołęka), Katarzyna Pastusiak (Gimnazjum nr 1 Nowogard), 
Joanna Brodniak (Gimnazjum nr 2 Nowogard), Joanna Mielewczyk (Gimna-
zjum nr 3 Nowogard), Ines Penczek (Gimnazjum nr 3 Nowogard), Karolina 
Nizińska (Gimnazjum nr 3 Nowogard), Jakub Jerzykowski (Gimnazjum nr 
3 Nowogard), Agata Tychoniec (II LO Nowogard), Brygida Sawicka (II LO 
Nowogard).

Wyróżnionym gratulujemy, czekamy na dalsze sukcesy i mamy nadzieję, 
że w przyszłości miasto będzie miało z nich duży pożytek. 

man

Nowi dyrektorzy
Na podstawie przeprowadzonych konkursów wyłoniono dwóch dyrek-

torów szkół podstawowych i jednego w przedszkolu.
Dyrektorką SP 2 w Nowogardzie została Lidia Wiznerowicz-Gliwna. To 

samo stanowisko w SP Żabowo obejmie Danuta Kowalczyk. Obowiązki dy-
rektora w nowogardzkim Przedszkolu nr 4 pełnić będzie Elżbieta Majchrzak.

man

Jubileusz  
proboszcza

W minioną niedzielę 20-tą rocznicę posługi kapłańskiej obchodził 
proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ks. Andrzej Wąsik. 

Główne uroczystości odbyły się w kościele parafialnym w Wierzbięcinie. 
Nie zabrakło życzeń i kwiatów. Ks. proboszcz nie ukrywał zaskoczenia i wzru-
szenia. O jubileuszu pamiętali także parafianie z kościołów filialnych. Wielu 
łask Bożych i lat dalszej posługi swojemu proboszczowi życzyli np. parafianie 
z Bieniczek (kościół pw. Trójcy Świętej) i Osowa. Mimo serdecznych podzię-
kowań, ks. Wąsik podkreślił, że powołanie realizuje się dla Boga, a nie dla 
rocznic. Redakcja DN życzy, ks. Andrzejowi co najmniej złotego jubileuszu 
posługi kapłańskiej, wielu łask Bożych, a w szczególności zdrowia.

man
foto. K. Kostrzanowski
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O b r a z k i  z  m i a s t a
Solidny inwestor

Bezpieczne rondo
Urząd Miasta przystąpi niebawem do opracowania dokumentacji na bu-

dowę ronda przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy.
Pieniądze na ten cel w kwocie 100 tysięcy złotych przeznaczyli radni zmie-

niając zapisy budżetu.
LMM

Murek  
– czy zabytkowy?

Nic tylko  
spacerować…

Już niebawem oddany zostanie do użytku nowy budynek przy ul. 700 
Lecia 11.

Prywatny inwestor okazał się skarbem dla miasta – bez wydatkowania 
budżetowych pieniędzy przybyły mieszkania, lokale użytkowe, wygoda dla 
pieszych spacerowiczów i piękny widok.

Można to zaobserwować na zdjęciu -  piękny chodnik oddzielony od 
budynku miejscami na kwiaty, a od strony jezdni zatoczka dla chwilowego 
postoju pojazdów.

I tak to do niedawna zapuszczony teren stał się wizytówką tej części miasta. 
Tylko przyklasnąć!

LMM

Oddano do użytku nowe chodniki ulicy Wyszyńskiego na odcinku od pa-
sażu do siedziby Straży Pożarnej. Odcinek zaplanowany jako część większej 
całości (chodniki będą budowane do ul. Wojska Polskiego i lewą stroną tej 
ulicy aż do siedziby Policji – utworzy się więc ciąg spacerowy do jeziora i 
odremontowanej już ul. Promenady) prezentuje się okazale – wygodne zej-
ścia od klatek schodowych do jezdni oraz miejsca na zieleń i kwiaty.

Miłe otoczenie kościoła…
LMM

Ruszyła przebudowa muru okalającego przykościelny plac. Na Sesji RM 
podejmowano uchwałę przeznaczającą pewną kwotę pieniędzy na wsparcie 
inwestycji i padło pytanie: czy murek jest zabytkiem, a skoro jest to pod jakim 
numerem jest zapisany w rejestrze zabytków? Burmistrz odpowiedział twier-
dząco i podał numer. Pytanie może trochę przekorne, ale na czasie – patrząc 
na zdjęcie można stwierdzić, że …zabytek rozebrano! Czy nowy będzie 
zasługiwał na miano zabytku?

LMM
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Sołtys i Rada 
Sołecka Słajsina 

składają podziękowania 
dla: firmy 

Poland Fur Production 
Sp. z o.o. oraz 

Urzędu Miejskiego 
za sfinansowanie imprezy 

z okazji 
Dnia Dziecka 

w naszej miejscowości

Dziękujemy 
Panu J. Bąk 

z Bartek - Domet 
Materiały Budowlane 
za podarowanie farby do 

odnowienia 
holu WTZ

Uczestnicy i pracownicy 
WTZ w Nowogardzie

Zaproszenie na  VI  Rajd rowerowy 
Z okazji początku wakacji  zapra-

szamy wszystkich miłośników jazdy 
rowerowej  do wzięcia udziału rajdzie 
rowerowym  zwanym ''WITTERIA-
DĄ'' który  odbędzie się w dniu 27 
czerwca 2009, celem rajdu  promo-
cja czynnego wypoczynku  jaką jest 
niewątpliwie  jazda rowerowa oraz 
zwiedzanie licznych  atrakcji na tra-
sie przejazdu jak obiekty historyczne 
i przyrodnicze oraz podziwianie uro-
ków przyrody . 

 Trasa VI etapu  przebiegać będzie 
szlakiem częściowo po tzw. równinie 
nowogardzkiej tj. Nowogard (plaża 
miejska), Olchowo, Wyszomierz, Osi-
na, Przypólsko, Burowo, Maciejewo, 
Redło, Długołęka i powrót do Nowo-
gardu.Długość trasy około 45 km.

Podobnie jak w poprzednich raj-
dach przejazd odbędzie się w jednej 
grupie a podział na ewentualne pod-
grupy dokona się na trasie w sposób 
naturalny ale w sytuacjach losowych 
można skrócić trasę przejazdu tzw. 
łącznikiem .Zaawansowanym cykli-
stom proponuje się przedłużenie trasy 
z Maciejewa szlakiem rowerowym do 
Maszewa, Godowa, Redła i Nowogard  
w tym wypadku trasa wyniesie około 
60 km.

Zakończenie rajdu przewiduje się 
około godziny 17,00 na plaży miejskiej 
w części domków letniskowych  w No-
wogardzie.

Zbiórka uczestników rajdu odbę-
dzie się przy plaży miejskiej w Nowo-
gardzie o godz. 13.00.

wszyscy uczestnicy powinni posia-
dać uprawnienia do poruszania się po 
drogach publicznych oraz biorą pełna 
odpowiedzialność za udział w rajdzie 
i przestrzegania przepisów ruch dro-
gowego.

Po zakończeniu  rajdu na  uczest-
ników czekają atrakcje przygotowane 
przez organizatorów  jak ciepłe  napo-
je  kawa, herbata, napoje chłodzące, 
pieczone  kiełbaski z grila itp.  a wśród  
wytrwałych , którzy przejechali jedna 
z wyznaczonych   tras  rozlosowane 
zostaną nagrody i upominki.

Głównym organizatorem  i funda-
torem nagród podczas imprezy jest 
sklep Drogeria ''WITTER'' państwa 
Teresy i Witalija Grebieniuk.

Relacja z poprzedniego rajdu na 
stronie www.witter.nowo.pl 

Kontakt telefoniczny  i dodatko-
we informacje tel.509861740 lub 091 
3926569.

ZAPRASZAMY!
ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Emeryci i Renciści ZK!
Zarząd Koła EiR 
zawiadamia 

o organizowanej 
wycieczce do Lichenia 

dn. 6 i 7 .07.09 r., 
odpłatność 65 zł od osoby.  

Chętnych zapraszamy 
do zgłoszenia się w biurze za-

rządu ul. Zamkowa lub 
tel. 091 39 26 077, 0518 546 

950 do dnia 30.06.2009 r.
        Przew. J. Tębłowski

Dziękujemy 
Panu B. Jaklińskiemu 

z Hurtowni 
Budowlano-Chemicznej 

za podarowanie farby 
do odnowienia 
pracowni WTZ

Uczestnicy 
i pracownicy WTZ 

w Nowogardzie

Gołębie latają wysoko

Sprowadzanie pierwszych gołębi
Hodowlę należy rozpocząć od gołębi najwyższej jakości. Rozpoczynanie 

hodowli od gołębi pochodzących z nieznanego źródła, o niepewnej wartości, 
będzie niepotrzebną stratą czasu i pieniędzy.

Wartościowy materiał wyjściowy znajdziemy u hodowców, którzy ho-
dują gołębie od wielu lat, uczestniczą w lotach i zajmują czołowe miejsca 
we wspózawodnictwie lotowym. Ważne jest aby taki hodowca od wielu lat 
(sytematycznie) był na szczycie współzawodnictwa wtedy będziemy pewni, 
że zakupimy od niego gołębie przeselekcjonowane lotowo. Gołębie najlepiej 
kupić od jednego hodowcy. Pod jego okiem będzie nam łatwiej łączyć je w 
pary, on je zna i wie które połączenie powinno być najkorzystniejsze.

Hodowlę możemy zacząć od zakupu gołębi młodych (najlepsze są młódki 
wiosenne) lub gołębi dorosłych np. wybitnych lotników wycofanych już z 
lotów. Wszystko zależy od zasobności portfela. Należy pamiętać, że bardzo 
ważne jest to aby były to gołębie od sprawdzonego hodowcy z przeselekcjo-
nowanym stadem.

Już przy zakupie należy poprosić o karty tożsamości i rodowody nabytych 
gołębi . Dobrze jest znać osiagnięcia ich przodków. Wszystkie te dane bedą 
przydatne już wiosną przy łaczeniu ich w pary.

DT
Klasyfikacja w konkursie o Puchar Ziemi Nowogardzkiej po siódmym locie 

z miejscowości RHEINE – 2 (543 km) :
1. Golema Czesław - Wierzbięcin
2. Skubała Jan i Władysław – Nowogard II
3. sosnowski J./K - Wierzbięcin
4. Mularczyk J.S – Nowogard II
5. Saja Jerzy i Mieczysław – Wierzbięcin
6. Ozimek Ireneusz – Nowogard I
7. Bąk Zdzisław/ Mazur W. - Wierzbięcin
8. Kurp Jerzy i Arkadiusz – Nowogard I
9. Żetecki Marek – Nowogard II
10. Derda Włodzimierz – Nowogard II

MŁODZI WĘDKARZE
Zarząd Koła M-G PZW Nowogard 

zorganizował w dniu 20.06.2009 
r. Zawody wędkarskie dla dzieci i 
młodziezy na jeziorze Nowogard. 
Do zawodów stanęło 27 zawodni-
ków w wieku od 5 do 16 lat, w tym 6 
dziewczynek.

Rywalizację prowadzono w trzech 
kategoriach wiekowych – dzieci do 
lat 10i 13 i młodziezy do lat 16.

Oprócz łowienia ryb, młodzi 
adepci popisywali się wiedzą z dzie-
dziny wędkarstwa, ekoliogii i ochro-
ny środowiska, wykazując najomość 
tych zagadnień. 

Puchary za zwycięstwo zdobyli:
– do lat 10 – Agata Mikołajczyk 

– zdobywczyni największej ilości 
punktów,

– mdo lat 13 – Przemysław Osta-
szewski,

– do lat 16 – Dominik Sadło.
Najmłodszym zawodnikiem był 

5-letni Jakub Uchman.Spośród 27 
zawodników, dziesięcioro załapało 
punkty. Wszyscy otrzymali atrak-
cyjne upominki w postaci sprżetu 
wędkarskiego – kołowrotki, wędki, i 
inne akcesoria. 

Sponsorem trzech upominków 
był p. Tadeusz Kozioł – dziękujemy. 
Udaną imprezę tradycyjnie kończy-
ły ciepłe kiełbaski  z grilla.

Tekst i foto – Henryk Szczupak  
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 Witamy wśród nas...

Syn Anny Skowyra 
ur. 24.06.09 
z Nowogardu

Syn Katarzyny i Pawła 
Górskich ur. 19.06.09 
z Osiny

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Syn Małgorzaty Osial 
ur. 23.06.09 
z Nowogardu

Syn Klaudii Sienkiewicz 
ur. 18.06.09 
ze Stargardu 
Szczecińskiego

Syn Kamili Sionek 
ur. 21.06.09 z Dobrej

Syn Emilii Wołodźko 
ur. 24.06.09 z Redła

Syn Justyny 
Walczykiewicz 
ur. 18.06.09 z Łobza

W obiektywie Jana korneluka  - Na naszym jeziorze coś drgnęło

 

W kinie „Orzeł”

Komedia, USA, 2009, 104 
min, 12 zł, od lat 15

26.06.2009 godz. 19.00
27.06.2009 godz. 19.00
28.06.2009 godz. 19.00
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Konferencja Podsumowująca 

Projekt 
WENI

9 czerwca 2009 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogar-
dzie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Wspar-
cie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie WENI  w ramach 
Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1. Projekt realizowany był przez cały 
rok szkolny, wzięło w nim udział 110 uczniów z Ośrodka. Konferen-
cja była podsumowaniem działań i przedstawieniem efektów całorocz-
nej pracy nauczycieli i uczniów. W konferencji uczestniczyli: przed-
stawiciele władz miejskich, władz powiatowych, dyrektorzy i nauczy-
ciele szkół lokalnych, dyrektorzy placówek kulturalnych oraz rodzice   
i uczniowie Ośrodka. 

Podczas trwania konferencji za-
proszeni goście w części oficjalnej 
obejrzeli prezentację multimedial-
ną  przedstawiającą rezultaty 10 za-
dań prowadzonych bezpośrednio  z 
uczniami, uwieńczone fotografiami, 
zapoznani zostali przez koordyna-
torkę projektu  z przebiegiem dzia-
łań zgodnym z harmonogramem i 
szczegółowym budżetem, ponadto 
mieli możliwość otwarcia i obej-
rzenia Zielonego Ogrodu, który 
powstał w ramach zadań projekto-
wych. Goście zwiedzili również wy-
stawę wytworów dziecięcych, prac 
plastycznych, albumów, kronik. 

W części artystycznej obejrzeli go-
ścinny występ zespołów Strit 1 i 2 z 
Osiny pod opieką Pani Ewy Bedna-

rek oraz program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów naszej pla-
cówki podczas zajęć projektowych. 
Goście otrzymali upominki z logoty-
pami promujące projekt oraz mate-
riały informacyjne na temat projektu 
WENI. Na zakończenie konferencji 
wszyscy uczestnicy zostali zaprosze-
ni na słodki poczęstunek, podczas 
którego można było porozmawiać z 
nauczycielami prowadzącymi zaję-
cia o szczegółach realizacji projektu   
i korzyściach z niego płynących. 

Wszystkim szkołom życzymy aby 
miały możliwość skorzystania ze 
środków EFS w ramach uczestnic-
twa w projektach z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki.

Inf. własna
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Noc kupały
Tradycyjnie w wigilię św. Jana czyli w czas przesilenia wiosennego No-

wogardzki Dom Kultury przygotował widowisko plenerowe poświęcone 
pamiętającemu jeszcze czasy przedchrześcijańskie na naszych ziemiach 
obrzędowi.

Pieśni i tańce błagające bóstwa o przychylność, urodzajne plony i zdrowie 
przekazywane w blasku ogniska nie poruszyły widzów. Widzów – trzeba to 
jasno potwierdzić – młodych.

Nie wiem czy to tylko zimno sprawiło, że zainteresowanie starszych miesz-
kańców było znikome. Wianki popłynęły, na kiełbaski i biesiadę chętnych 
było mało… 

Trzeba coś zmienić, ale co? Wszak tradycja jest opisana w kronikach .
Próbujmy tradycji dać nowy wyraz…

Ocena konkursu na WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI.
Komisja oceniająca w składzie:
Elżbieta Miziorko, Barbara Źróbek, Aneta Drążewska i Mirosława Przybyłek
postanowiła przyznać:
w kategorii dzieci – wyróżnienia:  Zuzia Kret i Agnieszka Sarzyńska
w kategorii młodzież
I miejsce  – Dominika Andrzejewska
II miejsce  - Ola Kaźmierczak
III miejsce  - Justyna Twardowska
w kategorii dorośli 
I miejsce  - Andrzej Przybysz
Jury oceniło poziom konkursu jako wysoki, a wszyscy jego uczestnicy 

otrzymali nagrody.

Tekst i foto LMM

PS. Z przykrością stwierdzam, że forumowicze (nawet Ci, którzy się nie 
pofatygowali na plażę) korzystają z każdej okazji by krytykować. A może – 
skoro są tak wszystko wiedzący – zaproponują nową formułę?

Czasu jest bardzo dużo…
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Dobrej, ul. Traugutta. Cena do 
negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•	 Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 276 271.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w po-
bliżu ulicy Racibora. Wiadomość tel. 
091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 220 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw 
na działalność handlową, biuro, ga-
binet lekarski przy ul. 700 Lecia 20B 
(pasaż przy Biedronce). Kontakt 091 
39 20 676.

• Do wynajęcia lokal w centrum No-
wogardu, 1000 zł netto. 601 47 29 
47.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 602 462 497.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw. Tel. 0501 77 50 25.

• Sprzedam grunty rolne 5 ha przy 
drodze asfaltowej, 5 zł/ m kw, media 
w drodze. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
58 m kw, słoneczne, I piętro, balkon, 
dobra lokalizacja. Tel. 798 352 295.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, w centrum, słoneczne, cena do 
uzgodnienia. Tel. 608 579 447.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Do wynajęcia kawalerka. Tel. 091 39 
21 402.

• Działki budowlane Dębice, gmi-
na Maszewo, 17 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
przy ul. Bema. Tel. 796 406 330.

• Zamienię kawalerkę 36 m kw, parter 
na 2 pokojowe. Tel. 798 483 902.

• Sprzedam – działki budowlane, 1300 
m kw z wydanymi warunkami zabu-
dowy – Warnkowo. 608 529 366.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 

2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 
45,8 m kw, ul. Zamkowa. Tel. 091 39 
23 024.

• Sprzedam działkę przemysłowo – 
budowlaną 520 m kw pod działal-
ność gospodarczą, wybetonowana 
betonem B15 na 20 cm, nowym; 
500 m od Lidla, ogrodzona. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 604 679 249.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 68 
m kw. Tel. 504 89 89 80.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokoje, 
68 m kw dla najemcy indywidualne-
go lub dla pracowników firmy. Tel. 
693 255 770.

• 3 pokojowe mieszkanie 62 m kw, 
centrum miasta w bloku z balkonem, 
na parterze, ogrzewanie gazowe za-
mienię na 2 pokojowe i kawalerkę. 
Tel. 694 897 646.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 091 39 
22 988 lub 698 84 30 40. 

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 
m kw, przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 
601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro. Tel. 602 677 563.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie przy ul. Zamko-
wej. Tel. 667 094 079.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z wa-
runkami zabudowy 1200 m kw w 
Nowogardzie. Tel. 602 52 16 71.

• 2 pokojowe mieszkanie zamienię na 
3 pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 
39 182 97.

• Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 86 
m kw w centrum, stare budow-
nictwo, do remontu sprzedam. 
Cena 160 tys. Tel. 697 412 804 lub 
691 140 542.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, w centrum ul. Wyszyńskiego. 
Tel. 602 630 016.

• Sprzedam ładne dwupokojowe 
mieszkanie z wyposażeniem, 39 m 
kw przy ul. Zamkowej, cena 110 tys. 
zł. Tel. 722 134 846.

• Do wynajęcia lokal w centrum No-
wogardu. Tel. 787 122 972.

• Jenikowo – dom o ciekawej archi-
tekturze z dwoma budynkami go-
spodarczymi, działka 7000 m kw, 
235.000. 501 307 666.

• Węgorza k. Nowogardu – 2 pokojo-
we, 40 m kw, bezczynszowe, 75 tys. 
725 899 426.

• Poniatowskiego na wyjeździe działki 
inwestycyjne 2 ha i 7 ha, tanio, moż-
liwość podziału. 889 133 882.

• Sąpolnica, działka pod zabudowę, 
komercję 2300 m kw, 47 tys. przy 
szosie. 783 534 677.

• Kupię garaż przy ul. Zamkowej, bla-
szak. Tel. 691 13 17 17.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam samochód ciężarowy 
STAR – 200, dwa małe samochody 
ciężarowe MULTIKAR, wszystkie sa-
mowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na cho-
dzie. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
lub 697 516 145.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Polonez Caro, 1993 r., 600 
zł. Tel. 660 332 798.

• Sprzedam skuter 4 –suw, na gwaran-
cji. Cena 2000 zł – do uzgodnienia. 
Tel. 724 696 056.

• Sprzedam 4 opony letnie KUH-
MO 215x55 R 16; stan bdb. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam samochód ciężarowy TA-
TRA, 1989 r., stan techniczny bdb. 
Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedam Forda 1992 r. tanio. Tel. 
607 310 591.

• Sprzedam Simson Enduro S51. Tel. 
091 39 501 40.

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Sprzedam króliki. Tel. 603  353  789 
po 15.00.

• Sprzedam pszenżyto i owies. 696 82 
38 35.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-385. Tel. 
668 316 103.

•	 agrousługi, koszenie, orka, po-
plony. Tel. 503 176 331.

• Sprzedam pisklęta indycze ok. 70 
sztuk. Tel. 664 969 854.

• Sprzedam kosiarkę – traktorek „Spi-
der” 92RDT, na gwarancji, po atrak-
cyjnej cenie. Tel. 0660 143  115, 091 
39 217 19.

• Kupię pisklęta indycze. Tel. 091 
39 501 40.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 3P 
oraz siewnik zbożowy Poznaniak. 
Tel. 668 316 103.

• Sprzedam żyto. Tel. 091 39 17 620.

• Sprzedam słomę presowaną w ma-
łych belkach. 782 036 086.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilita-
cja u pacjenta w domu. Tel. 607 621 
257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, 
demontaż, transport. Tel. 603 995 
140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

• Wykonam usługi minikoparką – pra-
ce ziemne, wykopy pod kable, wodę, 
fundamenty. Tanio, fachowo, szyb-
ko. Tel. 790 243 575.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 
697 345 666.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Malowanie, tapetowanie, itp. Tel. 
790 818 038.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

•	 Pogotowie komputerowe. Tel. 
695 041 278.
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  OFerTY mIeSZkaŃ

kaWalerkI: 

NOWOGARD- kawalerka o powierzchni 24 m2, III piętro  cena:  78 000 zł

mIeSZkaNIa 2 POkOJOWe

RESKO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro cena:   73 000 zł

RESKO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro cena:  115 000 zł

RESKO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro cena:  119 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro cena:  140 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 51,50 m2 I piętro cena:  140 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro cena:   150 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro cena:  165 000 zł

PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2 cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 POkOJOWe

ŁOBEZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter cena:  210 000 zł     

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 68 m2, II p cena:  217 000 zł

NOWOGARD-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro cena:  160 000 zł

NOWOGARD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro cena:  180 000 zł

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 58 m2, I piętro cena:  186 000 zł

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro cena:  225 000 zł 

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro cena:  228 000 zł

mIeSZkaNIe 4 POkOJOWe

RESKO – 4 pokoje o powierzchni 67 m2, II piętro cena:  120 000 zł

PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter cena:  125 000 zł

DOBRA – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro cena:  199 000 zł

NOWOGARD- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie cena:  213 000 zł

NOWOGARD- okolica komfortowe o pow. 118 m2 cena:   215 000 zł

NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter cena:  230 000zł

NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro cena:  240 000 zł

UBEZPIECZENIA  HDI ASEKURACJA

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

FIRMA „PIOMAR” 
zaprasza do sklepu 

ul. 3 Maja 48 
Dom Rzemiosła

- odzież zachodnia - tania
Na zamówienie:
- panele podłogowe, 
  wykończenia
- panele ścienne, 
  PCV kolorowe
- drzwi, parapety

Czynne od 9.00 do 17.00

•	 Wizaż, manicure, tipsy. Tel. 
791 330 638.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 497 390.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Przeprowadzki z załadunkiem i roz-
ładunkiem. Tanio. 79 1111 749.

• Usługi ogólnobudowlane. 507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

•	 Pomoc w pisaniu oraz opracowy-
waniu prac semestralnych i dy-
plomowych z zakresu nauk huma-
nistycznych. Tel. 505  008  527 po 
godz. 18.00.

• Pomoc przy ogrodach – koszenie 
trawy, pielęgnacja. Tel. 665 544 518.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.pl

PraCa
• Zatrudnię blacharza, mechanika i 

lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty.

• Studentka zaopiekuje się dziec-
kiem plus prace domowe od 1 lipca. 
606 500 284.

• Elektryka oraz brygadzistę, wyma-
gane doświadczenie zawodowe 
– praca wyjazdowa. Informacja tel. 
0784 542 371 po godz. 18.00.

• Firma zajmująca się wymianą drzwi 
poszukuje na terenie Nowogardu 
i okolic przedstawicieli handlo-
wych. Mile widziane doświadcze-
nie w sprzedaży bezpośredniej. 
Wysokie zarobki. Tel. 505  290  739, 
603 433 209.

• Przyjmę pracownika do gospo-
darstwa rolnego, prawo jazdy na 
ciągnik rolniczy. Tel. 091 39  183 43, 
606 261 850.

• Rencista (50 lat), kierowca kat. B, C+E, 
doświadczenie, komplet dokumen-
tów szuka pracy. Tel. 695 251 809.

INNe

• Sprzedam Playstation II, 2 pady, 
8 gier, mata do tańczenia. Cena 
350 zł. Tel. 728 466 914.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Drewno opałowe, sosna oflisy 
sprzedam, 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam nowe regały sklepowe 
+ lada w bardzo dobrej cenie. Tel. 
668 851 263.

• Oddam w dobre ręce 3 kotki. Tel. 091 
39 17 305.

• Sprzedam telefon komórkowy 
LG 990i, nowy, cena 450 zł. Tel. 
605 882 110.

• Sprzedam wózek Roan Marita, 
wielofunkcyjny, mało używany. 
507 023 313, 661 331 971.

• Dnia 19.06. zaginął telefon komór-
kowy Nokia N95 wraz z dowodem 
osobistym. Uczciwego znalazcę pro-
szę o kontakt. Tel. 091 39 20 100.

reklama

reklama

Wściekły lokator czy chuligan…
Na jedno z okien w pomieszczeniach  ZBK dokonano zamachu …kamie-

niem. Okno zakratowane więc zbicie szyby można uznać jedynie za wybryk 
chuligański. Straty jednak są…

LMM



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14 m - Nr 47 (1784)



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1526-29.06.2009 r. 

Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

USŁUGI 
TraNSPOrTOWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia,  że rozpoczęła zapisy 
na budowę mieszkań własnościowych 

w budynku wielorodzinnym.
- Lokalizacja  -  przy ul. Boh. Warszawy 6 („sad czereśniowy”)
- Struktura mieszkań – 1 pok, 2 pok, i 4 pok, - dwukondygnacyjne - 1 szt.
- Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010r.
Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania  

szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 261.”

DOM WESELNY ULA
Organizujemy: wesela, komunie i inne imprezy okolicznościowe

ul. Leśna 1a  (os. Bema) Nowogard
Tel. 697 612 808

ZAPEWNIAMY PYSZNĄ DOMOWĄ KUCHNIĘ!
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

reklama

30.06.2009 g. 16.00

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Czereśnie pod topór…
Mniej zorientowani Czytelnicy zaczęli się niepokoić o los czereśni w sadzie 

przy ul. Bohaterów Warszawy. Niepokoje słuszne – czereśnie zostaną wycięte! 
Dlaczego?

Czytajcie ogłoszenia i reklamy…
LMM
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  26.06

PrZYPOWIeŚĆ O WIelBŁĄDZIe
Kpili sobie z wielbłąda;
„Patrzcie, jaki krzepki!
A ostatnio, rzecz pewna
Brak mu piatej piątej klepki”.
„Co się stało?” -
Dał wiarę jakimś mglistym słuchom,
I dzis twierdzi, że przelazł,
Przez igielne ucho.”

NOWOGarD 
Oto miasto mieszczan i kmieci 
Szczyci się swą irodą,
Im biją dzwony przecież 
Historią dumną grodu.
Znaki na niebie i ziemi 
Mówią o chwale rycerzy,
Zaś jezioro falami się pieni 
Jako strażniczka macierzy.
Co jest w tej krainie takiego,
Że tu każdemu po drodze?
Choć obwodnic tu nie ma,
Wszak przejśc przez ucho igielne
Tutaj spróbować możesz.

NaGrOBek SYNOPTYka 
Za jego biedną duszę
Pacieże mów gorące.
Piorun go trzasnął w głowę 
Gdy zapowiadał słońce.

HYDraUlICY
My jesteśmy hydraulicy 
Spece znani w okolicy.
Gdy załączymy rurkę z rurka,
Wodny kurek z wodną kurką,
Woda siknie jak ze szprycy!

Na ZŁOŚlIWeGO krYTYkaNTa
Nie można nawet nazwac go szelmą,
Bo to kaleka: na oczach ma bielmo!

WYBaCZ
Jestem wstydliwy,
Wybacz więc kochana,
Ze zamiast w oczy,
Patrzę na kolana.

IrONIa lOSU
Dobry pasterz goły, bosy,
Chociaż pasie merynosy.   

Rozwiązania krzyżówki nr 21 – DAJCIE 
KWIATY SWEMU TACIE – nadesłali:

Stanisława Pokorska, Bogumiła Czupryńska, 
Andrzej Leszczyński, Ryszard Gutowski, Włady-
sław Kubisz, Teresa Młynarska (Słajsino), Kry-
styna Tretiak (Maszkowo), Michał Furmańczyk 
(Strzelewo), Halina Stefańska, Roman Kaczmarek, 
Szczepan Falaciński, Alicja Wypych, Agnieszka 
Pluta (Błotno), Jerzy Siedlecki, Natalia Chruściel, 

Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Franciszek Palenica, 
Agnieszka Skowrońska (Strzelewo), 

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Halina Stefańska,
- Roman Kaczmarek,
- Ryszard Gutowski.

Gratulujemy! 
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Ukazuje się we wtorki na te re nie gmin: 
No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po-
wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik - 091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 22.06.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD.
1. Robotnik ogólnobudowlany - murarz 
2. Kelner
3. Technik farmaceutyczny.
4. Nauczyciel matematyki
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Kierowca –konserwator (1/2 etatu)
7. Stolarz
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki 
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Kelner - barman
12. Recepcjonista.
13. Kucharz
14. Ślusarz - spawacz
15. Betoniarz-zbrojarz 

OFerTY PraCY Z reJONU.
1. Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa - 
Międzyzdroje
2. Nauczyciel fizyki - Przybiernów
3. Pracownik ekipy sprzątającej - Łozienica
4. Elektryk samochodowy (Świnoujście)
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Kolarstwo:

Patryk Komisarek  
Wicemistrzem Polski LZS

LKS Pomorzanin Nowogard

Zakończenie sezonu  
2008/2009 

W miniony weekend zawodni-
cy,działacze i  kibice Pomorzanina 
po meczu  z Masovią  w Maszewie 
udali się na stadion w Nowogardzie 
na oficjalne zakończenie minione-
go, bardzo owocnego sezonu dla 
wszystkich osób  związanych z tym  
klubem.

Prezes klubu Norbert Dworak  
podziękował trenerowi Zbigniewo-
wi Gumiennemu za jego wysiłek, 
poświęcenie i  oddanie całego ser-
ca dla Klubu co sprawiło, że wraz 
z zespołem zdobył awans do V ligi. 
Trener Gumienny obejmował Po-
morzanina, który spadł do „okre-
gówki” i przyjął wyzwanie ogrom-
nej pracy.  Postawił sobie wysokie 
cele, które w 100% zrealizował. 
Prezes podziękował także osobom, 
które są zaangażowane w pracę dla 
Pomorzanina, ale   najważniejsze 
podziękowania były skierowane do 
zawodników, którzy robili wszystko 
żeby z meczu  na mecz grać coraz 
lepiej, z większym poświeceniem i 
zdobywać punkty w każdym  me-
czu. Wszyscy  zawodnicy i osoby 
wymienione przez Prezesa dostały 
pamiątkowe koszulki.

Pomorzanin  w statystykach:
Pomorzanin rozegrał meczy sezo-

nie 30 spotkań i zdobył 63 punkty, 
które dały pierwsze miejsce z lidze 
okręgowej i awans do V ligi.

Zwycięsko w tym sezonie wy-
chodziliśmy 19 razy zdobywając 
komplet punktów. Sześć spotkań 
zakończyło się remisami, a w pię-
ciu spotkaniach  Pomorzanin uznał 
wyższość rywali. 

Mecze na własnym boisku:
W 12 meczach  zdobyliśmy kom-

plet punktów i trzykrotnie zremiso-
waliśmy. Żadnej drużynie nie udało 
się wygrać na boisku „Pomorka”  

Pomorzanin na wyjazdach:
W siedmiu spotkaniach  Pomo-

rzanin zdobywał po 3 punkty, 3 razy 
remisował,  a 5 razy  musiał uznać  
wyższość przeciwników.

Bramki dla zespołu zdobywali:
1.Łukasz Nosek -23
2.Krystian Miklas - 17
3.Bartosz Stefański - 11
4.Maciej Gołdyn -7
5.Marcin Skórniewski  - 5 
6.Pawel Galus - 4 
7.Łukasz Marszałek  - 2
8.Dominik Gruszczyński   1 
9.Tomasz Marszałek - 1  
10.Michał Soska - 1 
11.Michał Laszkiewicz  - 1
12.Jakub Tomporowski  - 1  
Jaki będzie nowy sezon? 
O przygotowaniach do ligowych 

spotkań będziemy na bieżąco infor-
mować.

Karolina Kubicka

W dniach 20-21 czerwca br. w 
Strzelcach Krajeńskich odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Polski Lu-
dowych Zespołów Sportowych w 
jeździe indywidualnej na czas i ze 
startu wspólnego w kat. junior młod-
szy. Duży sukces odniósł zawodnik 
Chrabąszczy Nowogard Patryk Ko-
misarek zajmując II miejsce ze startu 
wspólnego. W połowie dystansu 
Patryk uciekł z zawodnikiem Slavii 
Ruda Śląska i kolarzem Baszty Gol-
czewo uzyskując na mecie przewagę 
2 min. Zwyciężył Wojciech Franczak 
Baszta Golczewo, 2 miejsce Patryk 
Komisarek Chrabąszcze Nowogard, 
3 miejsce Patryk Pacan Slavia Ruda 
Śląska. Dobrze zaprezentował się 
także Paweł Kolasiński, który zajął 7 

miejsce, a Krzysztof Antczak był 9. 
W jeździe indywidualnej na czas 

8 miejsce Paweł Kolasiński, 10 miej-
sce Patryk Komisarek, 18 miejsce 
Krzysztof Antczak. Rozegrano też 
kryterium uliczne jako etap do 
ogólnej klasyfikacji Pawła Waku-
licza. Nasi zawodnicy rozegrali to 
po mistrzowsku. I miejsce Patryk 
Komisarek, 11 miejsce Krzysztof 
Antczak a 13 był Paweł Kolasiński. 
W klasyfikacji Aktywnego zwycię-
żył Patryk Komisarek. Prowadzona 
była też klasyfikacja drużynowa, w 
której Chrabąszcze Nowogard zajęły 
II miejsce.

Sawicki Henryk

              Od lewej: Patryk Komisarek, Paweł Kolasiński i Krzysztof Antczak

Memoriał  
Feliksa Makarewicza

W niedzielę 28 czerwca, o godzinie 10.00 rozpocznie się Memoriał Felik-
sa Makarewicza w piłce nożnej. Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS zaprasza 
chętne zespoły i kibiców na stadion miejski w Nowogardzie.

Jan Tandecki
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

29.06 2009 r. godz. 16.30

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

akUmUlaTOrY
ul.	Boh.	Warszawy	103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl

Informujemy, że 

30 czerwca 2009 r.
wtorek w godz. 8.30 - 9.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!



GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Wtorek 
30 czerwca 2009 r. 
Nr 48 (1785) 
nakład 2500
Rok XVI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,20 zł

reklamareklama reklama

czytaj s. 4

Powiatowe 
Zawody Strażackie

Jak pozbyć się stresu 
przed egzaminem  
na prawo jazdy !!!

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych  

na bezpłatne konsultacje 
z trenerem umiejętności 

psychologicznych 
i interpersonalnych.

ul.  700-lecia 17, 
tel. 091 392 16 16, 666 201 202

SPOTKANIE 30.06. g. 18.00
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Znaleziono
 W dniu 16.06.09 r. przy bloku na ul. Warszawskiej 47 znaleziono klucze 

oraz zdjęcie dziewczynki w okularach. Właściciela zguby prosimy o odbiór 
rzeczy w Komisariacie Policji w Nowogardzie. 

Klaudia Gieryń

Areszt za napad 
na sklep jubilerski Nowogardzie

 Nowogardzcy policjanci  we współpracy z kryminalnymi z Goleniowa oraz 
z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Szczecinie zatrzymali dwóch młodych 
mężczyzn, którzy kilka dni temu w Nowogardzie dokonali napadu rabunko-
wego na jubilera. Do zatrzymania sprawców doszło już kilkanaście godzin po 
napadzie. Sąd orzekł o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi 
im do 12 lat więzienia. 

 Do zdarzenia doszło w czwartek 
25.06.2009 r. o godzinie 17.00 w No-
wogardzie. Do sklepu jubilerskiego 
weszło dwóch młodych mężczyzn, 
drewnianymi kijami pobili właści-
ciela sklepu i jego żonę. Następnie 
tymi kijami stłukli szklane gabloty, 
z których skradli wyroby ze złota: 
łańcuszki, pierścionki i bransoletki 
o łącznej wartości około 40 tys. zł. 
Wraz z precjozami zbiegli ze sklepu 
do zaparkowanego nieopodal samo-
chodu osobowego, w którym czekał 
kierowca. Samochodem tym oddalili 
się w nieznanym kierunku. Pokrzyw-
dzeni trafili do szpitala z obrażeniami 
głowy na obserwację.

W wyniku podjętych niezwłocznie 
przez nowogardzkich policjantów in-
tensywnych czynności operacyjnych 
dokonano ustaleń, które doprowa-
dziły do sprawców. Trop wiódł do 
Szczecina. Wspólnie z policjantami 
z Goleniowa i Szczecina dokonano 
zatrzymań kilku osób, które mogły 
mieć związek ze sprawą. Zostali oni 
osadzeni w policyjnym areszcie w 
Goleniowie. Na podstawie zebranych 
dowodów ustalono, że spośród za-
trzymanych Sebastian K.  i Krzysztof 

B. brali udział w tym napadzie. Obaj 
to dziewiętnastolatkowie, miesz-
kańcy Szczecina. Przedstawiono 
im zarzuty dokonania rozboju.  Do 
popełnienia tego czynu przyznali 
się. W wyniku przeszukań miejsc ich 
zamieszkania i pojazdów odzyskano 
część skradzionej biżuterii. 

Wczoraj sąd zadecydował o zasto-
sowaniu wobec nich środka zapobie-
gawczego w postaci 3 miesięcznego 
aresztu.

Poszukiwana jest trzecia osoba 
odpowiedzialna za ten rozbój. Per-
sonalia tej osoby są znane Policji, jej 
zatrzymanie to kwestia czasu. 

Za rozbój grozi im kara do 12 lat 
pozbawienia wolności.  

Jednej z osób zatrzymanych do 
sprawy napadu na sklep jubilerski 
policjanci przedstawili zarzut posia-
dania i udzielania środków odurzają-
cych. 18-letni mieszkaniec Szczecina 

Mariusz H. przyznał się do tego 
czynu. Prowadzone jest wobec niego 
postępowanie.

Przestępstwo to zagrożone jest 
karą więzienia do lat 3.

 sierż. Lilla Bawelska

Komunikat 
Komisji Mieszkaniowej RM        

Ze względu na przerwę urlopową w miesiącu lipcu i sierpniu br. posiedze-
nia Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Nowogardzie nie odbędą się.

Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej
Rady Miejskiej w Nowogardzie

Anna Szkołuda
 

Prace nad ogrodzeniem 
placu kościelnego

Drugi tydzień trwają prace nad 
fragmentem nowego ogrodzenia 
placu kościelnego. W trakcie prac 
okazało się, że konieczne jest roze-
branie groty, w której znajdowała 
się figura Pana Jezusa. Grota nie 
zostanie odbudowana. Na naszym 
placu kościelnym stanie odkryta 
figura Matki Bożej Wniebowzię-
tej. Przeprowadzam poszukiwania 
odpowiedniej figury Matki Bożej 
Wniebowziętej. Przeprowadzone 
rozpoznanie wykazało, że takie fi-
gury są rzadko u nas wykonywane. 
Figura Matki Bożej Wniebowziętej 
to sprawa przyszłego roku lub lat. 
W roku bieżącym najważniejsze jest 
dla nas ogrodzenie i zakończenie 
prac konserwatorskich na północnej 
ścianie wieży. Już przeprowadzone 
prace przy ogrodzeniu wykazały, że 
we właściwym momencie zajęliśmy 
się ogrodzeniem. Dotychczasowe nie 
jest w najlepszym stanie i gdybyśmy 
zwlekali z remontem, to mogłoby to 
w najbliższych latach grozić nawet 
zawaleniem się pewnej partii ogro-
dzenia. Zaznaczam, że prace przy 
ogrodzeniu wykonywane są zgodnie 
z zatwierdzonym przez Konserwatora 
Wojewódzkiego projektem i posiada-

my na te prace wymagane pozwolenie 
budowlane. Ostatnio pojawiło się py-
tanie, czy ogrodzenie jest zabytkowe. 
W najbliższych dniach otrzymam 
opracowanie, które będzie fachową 
odpowiedzią na tego rodzaju pytanie. 
Dzisiaj już mogę jednak powiedzieć, 
że zabytkowa jest część kamienna 
ogrodzenia i liczy sobie ona bardzo 
wiele lat. Pozostała część ogrodzenia 
pochodzi już z nowszych czasów i 
zostanie ze względu na zły stan cał-
kowicie wymieniona. Po odsłonięciu 
kamiennej części ogrodzenia okazało 
się, że wymaga ona przemurowania 
i wzmocnienia. Zwiększy to koszt 
całej inwestycji. Negatywny wpływ na 
ogrodzenie mają korzenie znajdują-
cych się na placu kościelnym drzew. 
Nie będziemy w stanie wykonać w 
tym roku całego ogrodzenia. Wyko-
namy taki fragment ogrodzenia, na 
jaki starczą fundusze. 

Zwracam się z serdeczną prośbą 
o wspieranie funduszu odbudowy. 
Ofiary na ten cel można składać w 
zakrystii, w kopertach na tacę, w 
biurze parafialnym a także wpłacać 
na parafialne konto odbudowy:

73 1240 3884 1111 0010 0859 4337
z biuletynu duszpasterskiego LMM
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Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Szpital  

wychodzi na prostą 
Radni przyjęli sprawozdanie finansowe nowogardzkiego szpitala – od 

głosu wstrzymał się jedynie radny Rafał Szpilkowski.
Sprawozdanie przedstawione przez dyrektora Samodzielnego Publiczne-

go Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Kazimierza Lembasa wykazuje, że 
w zeszłym roku placówka przyniosła zysk w wysokości 1 368 928,11 zł. Za-
sadniczo do uzyskania takiego wyniku przyczyniła się działalność pozaszpi-
talna w formie POZ, specjalistyce i opiece nocnej, prowadzonej w Gryficach. 
Trzebiatowie, Barlinku, Chojnie i w Gryfinie, 

Dla przypomnienia w roku 2007 szpital notował deficyt w wysokości 358 
382,64 zł 

LMM

Tak po polsku 

Swoboda gospodarcza

Jeden z przedsiębiorców publicznie chociaż …bezgłośnie zaprotestował 
przeciwko naruszeniom prawa do swobodnej działalności gospodarczej.

Czytelnicy ocenią sami.
LMM

Spacerkiem po 
Promenadzie…

Promenada stała się promenadą nie tylko z nazwy. Ładna nawierzchnia, 
nastrojowe latarnie, wygodne ławeczki i obok ławek estetyczne kosze na 
śmieci. Niektóre niestety tradycyjnie zapełniane odpadami domowymi. Przy 
okazji zwracam uwagę na nowy szyld przy wejściu na plażę. Teraz już tylko 
od naszej kultury zależeć będzie widok tego pięknego miejsca…

LMM Podziękowania
W dniu 14 czerwca zorganizowaliśmy  w Kulicach imprezę z okazji Dnia 

Dziecka. Święto pełne atrakcji i osobistych przeżyć jakie dostarczyliśmy na-
szym dzieciom mogła się odbyć dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu 
naszych niezawodnych sponsorów:

- Firma REM, Usługi Budowlane – R. Pabisiak, STW – K. Lewinski, Fa-
bryka Okien „OKNO”, Hurtownia J. Bąk, Cukiernia „Marysieńka”, Piekarnia 
„Saturn”, Skład Budowlany Laskowscy, Hurtownia Sowa, Henryk Grygowski, 
Firma „Lodos”, Hurtownia Owoców – K. Doroba, Fundacja Europejska Kuli-
ce, Sklep – R. Bondyra, MiM Brylak z Dobrej, Sklep „Aniusia” – J. Białczak, 
Tomasz Szafran, OSP Osowo, Komenda Powiatowa Policji z Goleniowa oraz 
liczni, zaangażowani mieszkańcy.

Serdeczne podziękowania. 
Sołtys i Rada Sołecka
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Najszczersze 
wyrazy współczucia

Pani Barbarze Źróbek
z powodu 

śmierci 
siostry

składają
 Dyrektor i pracownicy

Nowogardzkiego 
Domu Kultury

wraz z zespołem Wesoła Ferajna

koNdoleNcje

Powiatowe Zawody 
Strażackie

Po oficjalnym otwarciu przystąpio-
no do sportowej walki. Rozgrywano 
dwie konkurencje – sztafetę pożarni-
czą oraz zawody bojowe.

W sztafecie decydującą rolę od-
grywa precyzja wykonania poszcze-
gólnych zadań – rozciąganie węża 
strażackiego, pokonywanie przeszko-
dy terenowej i rowu z wodą, bieg po 
ławce – równoważni, przeskakiwanie 
ściany zaporowej oraz na końcu do-
bieg do mety z podłączoną do węża 

prądownicą. Odcinek ponad 350  
metrów najlepsi druhowie są w stanie 
pokonać w czasie około 40 sekund.

Zadanie bojowe jest jeszcze trud-
niejsze – należy uruchomić silnik 
motopompy, podłączyć do niego 
węże ssące, rozwinąć ponad 60 me-
trów węży podających wodę i „ ugasić 
pożar” czyli trafić strumieniem wody 
w małe okienko tarczy  oraz przewró-
cić cztery pachołki.

W tej konkurencji decydujące 

  Bieg sztafetowy   Ćwiczenia bojowe 
 Ilość pktów Ilość pkt  kar. Suma Ilość pkt kar. Suma 
1. OSP Rurzyca  61,62  61,62 40,9   40,9 102,52
2. OSP Przemocze  60,17  60,17 42,67  42,67 102,84
3. OSP Rożnowo  61,04  61,04 44,38  44,38 105,42
4. OSP Maszewo  62,52  62,52 44,16  44,16 106,68
5. OSP Krępsko  62,45  62,45 46,61  46,61 109,06
6. OSP Jarosławki  66,8  66,8 48,8   48,8 115,6
7. OSP Szczytniki  64,9  64,9 51,73  51,73 116,63
8. OSP Osowo  64,38  64,38 47,36 5 52,36 116,74
9. OSP Osina  66,98  66,98 51,57  51,57 118,55
10. OSP Mosty  68,59  68,59 50   50 118,59
11. OSP Węgorza  63,78  63,78 52  5 57 120,78
12. OSP Bagna  67,45  67,45 54,37  54,37 121,82
13. OSP Redło  69,61  69,61 52,23  52,23 121,84
14. OSP Lubczyna  68,98  68,98 53   53 121,98
15. OSP Wyszomierz  72,41  72,41 51,03  51,03 123,44
16. OSP Błotno  72,64  72,64 51,43  51,43 124,07
17. OSP Stepnica  66,02  66,02 60,1   60,1 126,12
18. OSP Ostrzyca  71,43 3 74,43 60,95  60,95 135,38
19. OSP Czarnocin  71,21  71,21 66,27  66,27 137,48
20. OSP Żarnowo  68,11  68,11 64,93 5 69,93 138,04
21. OSP Dębice  66,12  66,12 67,53 5 72,53 138,65
22. OSP Przybiernów  66,59  66,59 80,43  80,43 147,02
23. OSP Nastazin  66,76  66,76 130   130 196,76
24. Zakład Karny Goleniów  60,85  60,85 50,79  50,79 111,64

jest zgranie załogi oraz wykonanie 
wszystkich czynności zgodnie z re-
gulaminem.

O zwycięstwie decyduje łączny 
czas obu konkurencji. Dociekliwi 
Czytelnicy zapewne przeanalizują 
podane obok wyniki, by przekonać 
się o wysokim wyrównanym pozio-
mie – o miejscach decydują zaledwie 
ułamki sekund. – świadczy to wyraź-
nie o wysokim wyszkoleniu naszych 
ochotników.

Sport jest tylko sportem – jedni 
wygrywają inni muszą przeżywać 
gorycz porażki.

Wśród 23 ekip gminę Nowogard 
reprezentowało 5 jednostek. Naj-
lepsze 7 miejsce wywalczył zespół 
Szczytnik, tuż za nim na miejscu 
ósmym uplasowali się druhowie z 
Osowa, którzy pechowo „zarobili” 5 
punktów (czytaj 5 sekund) kary.

Tradycyjnie już od kilku lat o czo-
łowe miejsca walczą druhowie z Ru-
rzycy i Przemocza. Tym razem znowu 

wygrała Rurzyca i zdobyła puchar na 
własność. Trzecie miejsce dla druhów 
z Żarnowa. Nasze gratulacje!

Za rok zawody zorganizuje Masze-
wo – do zobaczenia…

Tekst i foto lmm

OSP Szczytniki

OSP Osowo

OSP Rurzyca



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

530.06-2-07.2009 r. 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 Nr 48 (1785)

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie”
dnia 04.07.2009r,organizuje wyjazd na badania
mammograficzne do CRiDO w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30-14.oo pod 
nr.tel.(091)3921356 oraz u Lidii Bogus tel. 505-393-636

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Co z padliną?
Nie jest tajemnicą, że w mieście żyje pokaźna ilość zwierząt zwanych domo-

wymi, a faktycznie bezpańskich. Często psy i koty wpadają pod samochody 
i giną na jezdniach.

Te, które padają i giną na jezdni tam pozostają. Pozostają na długie dni. 
Widoki są przerażające – pojazdy wprost wciskają je w asfalt.

Interpelował w tej sprawie radny Jan Mularczyk podczas ostatniej Sesji RM.
Giną także zwierzęta leśne potrącane na drogach lub ulegające przeróżnym 

wypadkom.
Ostatnio napotkałem sarnę uwięzioną w ogrodzeniu stadionu przy ul. 

Wojska Polskiego. 
Nie mając innych możliwości o fakcie poinformowałem telefonicznie 

dyżurnego komisariatu z prośbą o interwencję w ZUK lub u weterynarza. 
Było to we wtorek 16 czerwca, a sarna według mojej oceny padła kilka go-
dzin wcześniej. Jakież było moje zdziwienie, gdy idąc na zawody strażackie 
zobaczyłem, że zwierzę leży nadal. Leży w stanie takiego rozkładu, że nie 
potrafiłem nawet zrobić zdjęcia …

Czy będziemy czekać, aż natura sama po sobie posprząta?
LMM

Osiągnięcia gimnazjum nr 3
W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 im. 

Zjednoczonej Europy w Nowogardzie osiągali znaczące miejsca w konkur-
sach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na wysokich szczeblach 
rejonu, województwa a nawet kraju. Dowodem tego jest wiele dyplomów, 
pucharów czy medali, jakie przez cały rok dotarły do szkoły.

 Szczególne wyniki w wielu dzie-
dzinach osiągnęła uczennica klasy 
pierwszej, Joanna Mielewczyk, bio-
rąc udział między innymi w:

Ogólnopolski konkurs z chemii 
dla klas I „Albus 2009”, gdzie zajęła 
9 miejsce w kraju - opiekun pani Jo-
lanta Mielewczyk, 

I miejsce z w województwie w 
Ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym „Tęcza”, wyróżnienie w woje-
wódzkim konkursie plastycznym 
dla dzieci i młodzieży „ Mamy rady 
na odpady”, II miejsce w XI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży – 
etap powiatowy „Klęska – powódź 
czy huragan – straż pożarna Ci po-
maga”, I miejsce na logo Nowogardu 
w kategorii dzieci i młodzież z okazji 
obchodów 700 – lecia miasta – opie-
kun pani Ewa Sawicka,

Najwyższa średnia ocen w szkole 
5.8;

Inni uczniowie także zajmowali 
wysokie lokaty w wielu konkursach:

Kinga Pawłowska, uczennica kla-
sy Ib wraz z panią Jolantą Mielew-
czyk – wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie „Mój las” w roku szkol-
nym 2008/ 2009; 

Jan Maciejczak uczeń klasy Ib – 
12 miejsce w województwie i 90 w 

kraju w Alfiku Humanistycznym – 
opiekun pani Katarzyna Musialska;

Jakub Jerzykowski uczeń klasy 
IIIa zajął I miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej eliminacjach powia-
towych XXXII Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym 2009 – opiekun Gabriela 
Bartos;                                

Wspomnieć należy także o osią-
gnięciach sportowych dziewcząt:

Sztafeta - biegi przełajowe – III 
miejsce w Mistrzostwach powiatu 
w składzie: Zawadzka M., Waszak 
M., Król M., Król K., Piwowarczyk 
K., Nosek M., Kacprzak P., Parszyk 
J., Nizińska K., Penczek I., Luter K.,

Mistrzostwa Powiatu w tenisie 
stołowym II miejsce – Patyk K., 
Gała D.- opiekun pan Bogdan Sobo-
lewski;

 II miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu w piłce koszykowej– Zawadz-
ka M., Niedbał S., Waszak M., Pen-
czek I., Król M., Nosek M., Piwo-
warczyk K., Parszyk J., Penczek P.,

Mistrzostwa Powiatu w piłce noż-
nej – III miejsce – Zawadzka M., 
Penczek I., Nosek M., Piwowarczyk 
K., Król M., Parszyk J., Król K., Nie-
dbał S., Waszak M.

 Mistrzostwa Wojewódzkie w Pił-
ce ręcznej – III miejsce Finał Wo-

jewódzki Gimanzjada – brązowy 
medal – Zawadzka M., Niedbał S., 
Waszak M., Penczek I., Parszyk J., 
Król M., Król K., Penczek P., Piwo-
warczyk K., Nosek M., Białecka J.- 
opiekun pan Wiesław Buczyński,

Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej 
o Puchar Burmistrza Nowogardu – I 
miejsce - Zawadzka M., Niedbał S., 
Waszak M., Penczek I., Parszyk J., 
Król M., Król K., Penczek P., Piwo-
warczyk K., Nosek M., Białecka J.,

II Ogólnopolskij Turniej Piłki 
Ręcznej o Puchar Prezydenta Ko-
szalina – IV miejsce - Zawadzka M., 
Niedbał S., Waszak M., Penczek I., 
Parszyk J., Król M., Król K., Penczek 
P., Piwowarczyk K., Nosek M., Bia-
łecka J;

Osiągnięcia sportowe chłopców 
- opiekun pan Bogdan Sobolewski :

 II miejsce w powiecie w piłce 
ręcznej chłopców: Szewczuga D., 
Podbiegło P.,  Jońca K., Brzeziński 
K., Staniczek S., Babiński K., Teo-
dorczyk E., Fedan B., Tracz P., Ku-
riata N., Litwin C., Łydziński Ł.,

III miejsce w powiecie oraz III 
miejsce w Lidze Koszykówki Chłop-
ców: Szewczuga D., Podbiegło P., 
Jońca K., Staniczek S., Babiński K., 
Teodorczyk E., Fedak B., Brzeziński 
K.,  Litwin C. , Łydziński Ł., Winnic-
ki M.,

Niezwykle efektywne były także 
działania podejmowane przez szkol-
ny zespół wokalno – instrumentalny 
składzie: Fedak B. , Pawłowska K. , 
Mielewczyk J. , Żelejko B. , Nosek 
M. , Zawadzka M. , Parszyk J., Zię-
ciak K. , Król M. , Luter K. , Pluta 

P. , Penczek P. , Penczek I.,  którego 
opiekunką była pani Ewa Sawicka:

 Wyróżnienie w IX Zachodniopo-
morskim Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek w Goleniowie, I miejsce w III 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
o Zdrowiu – etap powiatowy, Wy-
różnienie w Rejonowym Przeglądzie 
Zespołów Estradowych i Solistów,

 Bartosz Fedak – laureat Woje-
wódzkiego etapu 14 Konkursu pio-
senki „Wygraj sukces” w Golenio-
wie, wyróżnienie w regionalnym 
etapie 14 konkursu piosenki „Wygraj 
sukces” w Słubicach, wyróżnienie w 
konkursie kolęd i piosenek bożona-
rodzeniowych w Dobrej „Gwiazd-
ka”, laureat Rejonowego Przeglądu 
Zespołów Estradowych i Solistów,

 TRIO w składzie: Zawadzka M., 
Zięciak K., Luter K. wraz z panią 
Ewą Sawicką – laureat Rejonowego 
Przeglądu Zespołów Estradowych i 
Solistów,

Ukoronowaniem sukcesów 
uczniów Publicznego Gimnazjum 
nr 3 im. Zjednoczonej Europy w 
Nowogardzie było zdobycie nagro-
dy Burmistrza Miasta i Gminy No-
wogard dla Młodego Talentu Ziemi 
Nowogardzkiej, które sam Kazi-
mierz Ziemba wręczył im w czasie 
apelu inaugurującego rok szkolny. 
Swój „TALENT” odebrali : Joanna 
Mielewczyk z klasy Ib, Jakub Jerzy-
kowski uczeń klasy IIIa, Ines Pęczek 
oraz Karolina Nizińska, uczennice 
klasy IIIb. Uczniom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.

GB.

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

 DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

 Czwartek     02.07.2009   godz. 9:00 – 15:00
Piątek          03.07.2009   godz.  9:00 – 15:00 
 Zapraszam do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 

skierowaniem z OPS, wpisaną  ilością osób w rodzinie i dokumentem toż-
samości.

Pastor
Cezary Komisarz
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W obiektywie jana korneluka  - jak dbamy tak mamy

W Karsku dla dzieci 
W minioną niedzielę, w Karsku odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka.
Świętowanie, choć spóźnione było bardzo udane. Dzieci mogły m.in. pojeź-

dzić na koniu, obejrzeć pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej a nawet przejechać 
się jej wozem. Nie zabrakło oczywiście pieczonych kiełbasek, słodkości i 
lodów. Imprezujących obecnością zaszczycili burmistrz Kazimierz Ziemba, 
a także ks. Jacek Czekanski. 

Organizatorzy (sołtys Karska Jerzy Kubicki wraz z radą sołecką) dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy: burmistrz Kazi-
mierz Ziemba, radny Michał Bociarski, Państwo Wrona, Jerzy Furmańczyk, 
Stanisław Ciechanowski, Władysław Błażewicz, radny Robert Augustynek, 
Beata Jania, hurtowni Witaliego Grebienika, piekarni „Karsk”, piekarni „Pę-
dziszczak”, hurtowni Krystyny Doroba, Krzysztofowi Skowron, Dawidowi 
Kwiatkowskiemu oraz OSP Błotno.

To nie koniec świętowania. W najbliższą sobotę imprezę dla dzieci z Wierz-
bięcina organizuje Rada Sołecka i sołtys Czesław Golema. Dzieci zapraszamy 
na stadion w Wierzbięcinie. 

man
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUcHomoŚcI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. cena do ne-
gocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

•	 Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 276 271.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w pobliżu 
ulicy Racibora. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 220 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 48660 331 886.

• Do wynajęcia lokal w centrum Nowo-
gardu, 1000 zł netto. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
602 462 497.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 
m kw. Tel. 0501 77 50 25.

• Sprzedam grunty rolne 5 ha przy dro-
dze asfaltowej, 5 zł/ m kw, media w 
drodze. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 58 
m kw, słoneczne, I piętro, balkon, do-
bra lokalizacja. Tel. 798 352 295.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, w 
centrum, słoneczne, cena do uzgod-
nienia. Tel. 608 579 447.

• Działki budowlane Dębice, gmina Ma-
szewo, 17 zł/ m kw. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
przy ul. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam – działki budowlane, 1300 
m kw z wydanymi warunkami zabu-
dowy – Warnkowo. 608 529 366.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam działkę przemysłowo – bu-
dowlaną 520 m kw pod działalność 
gospodarczą, wybetonowana beto-
nem B15 na 20 cm, nowym; 500 m od 
Lidla, ogrodzona. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 604 679 249.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 68 m 
kw. Tel. 504 89 89 80.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokoje, 
68 m kw dla najemcy indywidualne-
go lub dla pracowników firmy. Tel. 
693 255 770.

• 3 pokojowe mieszkanie 62 m kw, cen-
trum miasta w bloku z balkonem, na 
parterze, ogrzewanie gazowe zamie-
nię na 2 pokojowe i kawalerkę. Tel. 
694 897 646.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 
m kw, przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 
601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. 
Tel. 602 677 563.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie przy ul. Zamkowej. Tel. 
667 094 079.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z warun-
kami zabudowy 1200 m kw w Nowo-
gardzie. Tel. 602 52 16 71.

• 2 pokojowe mieszkanie zamienię na 3 
pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 
39 182 97.

• Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 86 m 
kw w centrum, stare budownictwo, do 
remontu sprzedam. Cena 160 tys. Tel. 
697 412 804 lub 691 140 542.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na 
działalność handlową, biuro, gabinet 
lekarski, mieszkanie przy ul. 700 Lecia 
20B (pasaż przy Biedronce). Tel. 060 62 
93 753, 091 39 20 676.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
w centrum ul. Wyszyńskiego. Tel. 
602 630 016.

• Sprzedam ładne dwupokojowe miesz-
kanie z wyposażeniem, 39 m kw przy 
ul. Zamkowej, cena 110 tys. zł. Tel. 
722 134 846.

• Do wynajęcia lokal w centrum Nowo-
gardu. Tel. 787 122 972.

• Jenikowo – dom o ciekawej architek-
turze z dwoma budynkami gospodar-
czymi, działka 7000 m kw, 235.000. 
501 307 666.

• Węgorza k. Nowogardu – 2 pokojo-
we, 40 m kw, bezczynszowe, 75 tys. 
725 899 426.

• Poniatowskiego na wyjeździe działki 
inwestycyjne 2 ha i 7 ha, tanio, możli-
wość podziału. 889 133 882.

• Sąpolnica, działka pod zabudowę, ko-
mercję 2300 m kw, 47 tys. przy szosie. 
783 534 677.

• Kupię garaż przy ul. Zamkowej, bla-
szak. Tel. 691 13 17 17.

• Garaż do wynajęcia w centrum. Tel. 
607 289 885.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 
w Załomiu na os. Kasztanowym. Tel. 
091 39 22 308, 606 271 499.

• Sprzedam, zamienię na mniejsze lub 
wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w 
centrum. Tel. 0049 524  197 28 96 lub 
0049 (0) 176 253 10 803.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725  590  955 
po 20.00.

moTorYZacja

• Sprzedam samochód ciężarowy STAR 
– 200, dwa małe samochody ciężarowe 
MULTIKAR, wszystkie samowyładow-
cze w stanie technicznym sprawnym, 
aktualnie na chodzie. Wiadomość tel. 
091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam skuter 4 –suw, na gwaran-
cji. Cena 2000 zł – do uzgodnienia. Tel. 
724 696 056.

• Sprzedam 4 opony letnie KUHMO 
215x55 R 16; stan bdb. Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam Forda 1992 r. tanio. Tel. 
607 310 591.

• Sprzedam skuter 4 -suw, rok produkcji 
2007, cena 1200 zł. Nr tel. 668 927 749.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub 
podobny. Kompletny, nie przerabiany. 
Tel. 508 351 213.

rolNIcTWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Sprzedam króliki. Tel. 603 353 789 po 
15.00.

• Sprzedam pszenżyto i owies. 696 82 
38 35.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-385. Tel. 
668 316 103.

•	 agrousługi, koszenie, orka, poplo-
ny. Tel. 503 176 331.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 3P 
oraz siewnik zbożowy Poznaniak. Tel. 
668 316 103.

• Sprzedam żyto. Tel. 091 39 17 620.

• Sprzedam słomę presowaną w małych 
belkach. 782 036 086.

USŁUGI

• józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• dYWaNoPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny acord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

•	 HarrY – med masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 rusztowania – wynajem, montaż, de-
montaż, transport. Tel. 603 995 140.

•	 elewacje, docieplenie, malowanie, 
odgrzybianie. Tel. 603 995 140.

• Wykonam usługi minikoparką – prace 
ziemne, wykopy pod kable, wodę, fun-
damenty. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 
790 243 575.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• „DUR-DACH” pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141, 880 243 258.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 497 390.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowa-
nie, montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Przeprowadzki z załadunkiem i rozła-
dunkiem. Tanio. 79 1111 749.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

• Pomoc przy ogrodach – koszenie tra-
wy, pielęgnacja. Tel. 665 544 518.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.
pl

Praca

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa, USA. 071 385 20 18.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Elektryka oraz brygadzistę, wymagane 
doświadczenie zawodowe – praca wy-
jazdowa. Informacja tel. 0784 542 371 
po godz. 18.00.

• Firma zajmująca się wymianą drzwi 
poszukuje na terenie Nowogardu i 
okolic przedstawicieli handlowych. 
Mile widziane doświadczenie w sprze-
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Tel. 091 39 22 165

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

akUmUlaTorY
ul. Boh. Warszawy 103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia,  że rozpoczęła zapisy 
na budowę mieszkań własnościowych 

w budynku wielorodzinnym.
- Lokalizacja  -  przy ul. Boh. Warszawy 6 („sad czereśniowy”)
- Struktura mieszkań – 1 pok, 2 pok, i 4 pok, - dwukondygnacyjne - 1 szt.
- Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010r.
Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania  

szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 261.”

Emeryci i Renciści ZK!
Zarząd Koła EiR 
zawiadamia 

o organizowanej 
wycieczce do Lichenia 

dn. 6 i 7 .07.09 r., 
odpłatność 65 zł od osoby.  

Chętnych zapraszamy 
do zgłoszenia się w biurze za-

rządu ul. Zamkowa lub 
tel. 091 39 26 077, 0518 546 

950 do dnia 30.06.2009 r.
        Przew. J. Tębłowski

daży bezpośredniej. Wysokie zarobki. 
Tel. 505 290 739, 603 433 209.

• Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
rolnego, prawo jazdy na ciągnik rolni-
czy. Tel. 091 39 183 43, 606 261 850.

• Potrzebny kafelkarz, od zaraz. Tel. 
665 742 156.

• Przyjmę pomocnika na budowę. Tel. 
782 860 130.

INNe

• Sprzedam Playstation II, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 350 zł. 
Tel. 728 466 914.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam nowe regały sklepowe 
+ lada w bardzo dobrej cenie. Tel. 
668 851 263.

• Sprzedam telefon komórkowy LG 990i, 
nowy, cena 450 zł. Tel. 605 882 110.

• Sprzedam wózek Roan Marita, wielo-
funkcyjny, mało używany. 507 023 313, 
661 331 971.

• Sprzedam drewno z dowozem. Tel. 66 
33 49 053.

• Sprzedam drewno z dowozem. Tel. 
889 354 058.

Rady dla pań
Ach ten brzuszek!
Każda z nas marzy o ślicznym, płaskim brzuszku, jednak wszystkie wie-

my jak trudno jest pozbyć się zbędnego tłuszczyku w tym właśnie miejscu. 
Podczas diety i ćwiczeń chudnie wszystko, tylko nie brzuch. Wychwalane 
do niedawna brzuszki nie powodują utraty tłuszczu i angażują jedynie 
powierzchowne mięśnie. Jednak ćwicząc aerobiczną 6 Weidera, efekty zo-
baczysz już po 2 tygodniach!

 6 Weidera to zestaw ćwiczeń, 
które powodują spalenie tkanki tłusz-
czowej na brzuchu i wzmocnienie 
wszystkich jego mięśni, nawet tych 
o których nie miałyście pojęcia - do-
póki nie zaczniecie ćwiczyć Efekty 
wykonywania ćwiczeń są naprawdę 
zadziwiające, jednak nie ma nic za 
darmo - są naprawdę trudne i wy-
czerpujące. Wykonuje się je jedno 
po drugim, bez żadnych przerw na 
rozluźnienie mięśni.

Jak sama nazwa wskazuje, „szóst-
ka” składa się z sześciu ćwiczeń w 
jednej serii. Najważniejszym przy 
tym treningu jest moment zatrzy-
mania ruchu na 2-3 sekundy wtedy, 
kiedy mięśnie są najbardziej napięte. 
Ćwiczy się w domu, na twardym 
podłożu, a program powinien trwać 
sześć tygodni, w czasie których trzeba 
ćwiczyć codziennie! Jednak uwierzcie 
nam, efekty są tego warte.

 Jak wykonywać „szóstkę”? Jedna 
seria składa się z sześciu, następują-
cych bezpośrednio po sobie ćwiczeń:

- Połóż się na plecach i wyprostuj 
ręce wzdłuż tułowia. Unieś klatkę 
piersiową pamiętając, żeby część 
lędźwiowa cały czas pozostawała 
„przyklejona” do podłoża i jed-
nocześnie unieś pionowo w górę 
jedną nogę zginając ją w kolanie 
pod kątem 90 stopni. Przytrzymaj 
lekko kolano z obu stron dłońmi 
i wytrzymaj 2-3 sekundy. Potem 
przejdź szybko do pozycji wyjścio-
wej i zrób to samo unosząc i zginając 
drugą nogę.

 - Jest identyczne jak ćwiczenie 
pierwsze, z tą różnicą, że podnosisz i 
zginasz obie nogi.

 - Identycznie jak w ćwiczeniu 
pierwszym, z tym że ręce splatasz za 

karkiem, a kolano przytrzymujesz z 
obu stron łokciami.

 - Tak samo jak ćwiczenie drugie, 
z tym że ręce splatasz za karkiem i 
oba kolana przytrzymujesz łokciami.

 - Tak samo jak w ćwiczeniu trze-
cim, z tą różnicą, że nie zatrzymujesz 
się na 2-3 sekundy tylko skrętoskłony 
wykonujesz najszybciej jak potrafisz.

- Powtarzasz ćwiczenie drugie, 
jednak nóg nie zginasz w kolanach, 
a unosisz je do góry całkiem wypro-
stowane.

Wydaje się łatwe, jednak pamiętaj, 
że trenowanie aerobicznej szóstki 
Weidera nie polega na zrobieniu jed-
nej serii dziennie. Musisz powtarzać 
ją według następującego schematu 
(plan na wymagane sześć tygodni).

Dzień:
- 1: jedna seria po 6 powtórzeń w 

każdym ćwiczeniu.
- 2 i 3: dwie serie po 6 powtórzeń 

w każdym ćwiczeniu.
- 4, 5 i 6: trzy serie - 6 powtórzeń
- 7,8,9 i 10: trzy serie - 8 powtórzeń
- 11,12,13 i 14: trzy serie - 10 po-

wtórzeń
- 15,16,17 i 18: trzy serie - 12 po-

wtórzeń
- 19,20,21 i 22: trzy serie - 14 po-

wtórzeń
- 23,24,25 i 26: trzy serie - 16 po-

wtórzeń
- 27,28,29 i 30: trzy serie - 18 po-

wtórzeń
- 31,32,33 i 34: trzy serie - 20 po-

wtórzeń
- 35,36,27 i 38: trzy serie - 22 po-

wtórzenia
- 39,40,41 i 42: trzy serie - 24 po-

wtórzenia
Życzę powodzenia i wytrwałości.  

Karolina Kubicka
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ oSóB - ro maN BIŃcZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SerockI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 22.06.2009r.
oFerTY PracY 

PUP GoleNIóW, FIlIa NoWoGard
1. Robotnik ogólnobudowlany - murarz 
2. Kelner
3. Technik farmaceutyczny.
4. Nauczyciel matematyki
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Kierowca –konserwator (1/2 etatu)
7. Stolarz
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki 
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Kelner - barman
12. Recepcjonista.
13. Kucharz
14. Ślusarz - spawacz
15. Betoniarz-zbrojarz 

oFerTY PracY Z rejoNU
1. Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa - 
Międzyzdroje
2. Nauczyciel fizyki - Przybiernów
3. Pracownik ekipy sprzątającej - Łozienica
4. Elektryk samochodowy (Świnoujście)regularna linia meTro        tel. 505 619 600

Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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VII Memoriał  
Feliksa Makarewicza 

Motocrossowa Europa 
w Głogowie

21-06-2009 na torze w Głogowie odbyła się ostatnia runda Mistrzostw 
Europy klasy MX1 + MX2 i IV runda Mistrzostw Polski klasy 85 cm3. Im-
preza zorganizowana z wieloma atrakcjami jak skoki spadochronowe i po-
kazy sztucznych ogni. Zaproszono również wielu Vip-ów z pierwszych stron 
gazet. Można powiedzieć, że Głogów żyje motocrossem, jest tam ogromne 
zainteresowanie tym sportem wśród mieszkańców.

Olimpia jednak  
w A-klasie!

Klub motocrossowy „KM Cisy” 
reprezentowała dwójka zawodni-
ków: Żaneta Zacharewicz i Michał 
Kozera startujących w klasie 85 cm3. 
Bardzo profesjonalnie przygotowa-
ny tor, na którym ścigali się nasi za-
wodnicy wspólnie z najlepszymi w 
Europie, dopingował i mobilizował 
do dobrej jazdy, choć nie był łatwy. 
Do treningu dowolnego wyjechało 
31 zawodników w tym 6 obcokra-
jowców. Michał był 9, a Żaneta 25. 
Trening z pomiarem czasu to już 
przedsmak wielkiego ścigania, czo-
łówka Polskich zawodników z tru-
dem odpierała ataki zawodników z 
byłego Związku Radzieckiego. Mi-
chał zajął dobre 10 miejsce, Żaneta 
po małych problemach z motocy-
klem była 24.

W pierwszym biegu bardzo dobry 
start Michała - długo jechał na pią-
tej pozycji, a linię mety przekroczył 

na 10 miejscu. Żaneta po poprawnej 
jeździe była 22.

Drugi bieg z bardzo dobrym 
scenariuszem - nasi zawodnicy za-
prezentowali się na miarę swoich 
umiejętności, dzielnie walcząc z za-
wodnikami renomowanych klubów. 
Michał zajął 11, a Żaneta 23 miejsce. 
Całość wygrał aktualny Mistrz Pol-
ski Tomiczek.

Zważywszy na fakt, że klubowi 
nie zostały przyznane żadne środki 
finansowe na ten rok, to zawodnicy 
dzielnie reprezentują Nasze miasto 
na torach całej Polski.

E. Kozera
W poprzedniej relacji omawiają-

cej zawody w Obornikach wkradła 
się nieścisłość - Klub „KM Cisy” re-
prezentował też Paweł Klewicz zaj-
mując odpowiednio: 18 miejsce w 
I biegu i 13 w II biegu. Za pomyłkę 
serdecznie przepraszamy

Mimo, iż seniorski zespół Olim-
pii Nowogard w minionym sezonie 
w rozgrywkach B-klasy zajął dru-
gie miejsce, to i tak awansował do 
A-klasy.

Olimpię w lidze wyprzedziła jedy-
nie drużyna Kasty Majowe Szczecin 
mająca sześć punktów przewagi. 
W ciągu ostatniego tygodnia w Za-
chodniopomorskim Związku Piłki 
Nożnej zastanawiano się czy dać 
szansę na grę w A-klasie zespołom, 
które zajęły drugie pozycje. Dłu-
go rozważano organizację meczów 
barażowych, bo miejsca w A-klasie 
były tylko dwa. W ostateczności 
podjęto jednak decyzję, że do A-
klasy wejdą dwie drużyny z najlep-
szą średnią ilością punktów na mecz 
– Zorza Tychowo i Olimpia Nowo-
gard. Czynnikiem mającym wpływ 
na tę decyzję był także stan zaple-
cza piłkarskiego klubów. Dużą rolę 
odegrało także poparcie burmistrza 
Kazimierza Ziemby, który zapewnił 
o dalszym spieraniu rozwoju klubu. 

Wszystko wskazuje na to, że Olim-
pia w przyszłym sezonie konkretnie 
zagra w gr. 1 A-klasy. 

W miniony weekend do dymi-
sji podał się dotychczasowy trener 
Olimpii Paweł Kaczmarek. Jak po-
informowała oficjalna strona klubu 
powodem rezygnacji jest brak awan-
su i „ciągłe ataki na jego osobę”. O 
charakterze pracy i przygotowaniu 
drużyny ani słowa. Trenowaniem 
Olimpii zainteresowanych jest 
dwóch szkoleniowców spoza Nowo-
gardu. Jutro piłkarze Olimpii zagrają 
wyjazdowy sparing roztrenowujący 
z Dębem Dębice.

O przyszłości organizacyjnej klu-
bu zadecyduje nadzwyczajne, wal-
ne zebranie jego członków, które 
odbędzie się 7 lipca w Wierzbięci-
nie. Miejmy nadzieję, że klub po 
momentach zawirowań doczeka się 
stabilizacji. Przygotowań do gry w 
A-klasie nie można, bowiem potrak-
tować, tak jak ostatnich.

man 

W miniony weekend na Stadionie 
przy ul. Wojska Polskiego w Nowo-
gardzie odbył się po raz siódmy Me-
moriał Feliksa Makarewicza

Na turniej przyjechały 4 drużyny, 
ale do ostatecznych rozgrywek za-
kwalifikowały się trzy zespoły: LZS 
Wojcieszyn,LZS Trzechel i LZS Słaj-
sino.

Mecze były rozegrane systemem 
każdy z każdym.

Wyniki:
Wojcieszyn - Trzechel 2:1
Trzechel - Słajsino 2:0
Wojcieszyn - Słajsino 1:1
Tabela końcowa:
I Miejsce - LZS Wojcieszyn

II Miejsce - LZS Trzechel
III Miejsce - LZS Słajsino
Nagroda dla najlepszego strzelca 

ufundowana przez G. Makarewicz 
trafiła do rąk zawodnika z Trzechla 
- Edwarda Krawczyka.

Wcześniej na cmentarzu została 
złożona wiązanka kwiatów przez 
uczestników i organizatorów Me-
moriału.

Informujemy również, że kolejna 
spartakiada odbędzie się 12 lipca w 
Trzechlu o godzinie 10.00

Organizator Miejsko - Gminne 
Zrzeszenie LZS serdecznie zaprasza.

Karolina Kubicka
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AVANTIS – TWOJE CENTRUM FINANSOWE 
KREDYTY GOTÓWKOWE 
- do 200 tys. zł
- bez poręczycieli
- bez zabezpieczeń
- dochód od 500 zł
- bez opłat wstępnych

KREDYTY NA OŚWIADCZENIE
- bez ZUS, US dla firm
- do 20 tys. na 5 lat
KREDYTY ODDŁUŻENIOWE
- bez zaświadczeń o dochodach
- spłata do 30 lat
- pod zastaw nieruchomości

KREDYTY DLA ROLNIKÓW
- bez zbędnych faktur
- tylko nakaz płatniczy
OFE GENERALI
- profesjonalne doradztwo
- zapisywanie, przepisywanie
POLECAMY PUNKT TANICH OPŁAT

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A, (vis a vis NETTO), Tel. 091 39 27 268, infolinia 0801 009 320

6.07.br. godz. 16.00

30.06.2009 g. 16.00
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Plaża dla ludzi 
czy dla psów?

Dziesięć dni temu do publicznego 
użytku oddano miejską plażę. Po 
tak krótkim czasie słychać pierwsze 
głosy narzekania.

Postawiono toalety, poprawiono 
plac zabaw, sprowadzono ratowni-
ków, nawieziono nowy piasek. Ład-
nie było tylko przez kilka dni. Później 
do redakcji zaczęły dzwonić telefony. 
Chodzi głównie o wszechobecne psy, 
które kąpią się w jeziorze i załatwiają 
swe potrzeby na plaży. 

- Teraz plaża nie ma dzierżawcy. 
Jest, więc niczyja. Psy czują się na niej 
lepiej niż ludzie. Nie tylko te bezpań-
skie. Czasem właściciele specjalnie 
przychodzą tu pospacerować ze swo-
imi. Nie chcę by moje dziecko bawiło 
się między psimi odchodami i kąpało 
w wodzie ze zwierzętami. Nikt, łącz-
nie z ratownikami, nie reaguje. Psy 
często biegają bez kagańców. Jeszcze 
trochę i znów zacznę jeździć do Gol-
czewa  – mówi oburzona mieszkanka 
Nowogardu. 

Chyba już najwyższy czas zamknąć 
bramę przy Szkole Podstawowej nr 1. 
To na pewno uniemożliwi wejście na 

kąpielisko bezpańskim „Burkom”. Co 
zrobić z wybrednymi właścicielami, 
którzy traktują plażę jak wychodek 
dla swoich psów? To pytanie do 
władz miasta, a także policji.

- Na plaży brakuje też ławeczek. 
Przydałyby się, bo dobrze byłoby 
usiąść sobie wieczorem z dzieckiem. 
Po nocnych wyczynach młodzieży 
plaża wygląda jak śmietnisko. Nikt 
nie sprząta jej na bieżąco. Na te-
mat poprzedniego dzierżawcy plaży 
można mówić co się chce, ale takiego 
burdelu nie było nigdy – mówi nowo-
gardzianka.

Dwie inne mamy poinformowały 
nas o schorzeniach dzieci po kąpieli 
w jeziorze. Jedno dostało wysypki, a 
drugie nawet szkarlatyny. Ze wszyst-
kimi problemami dzwoniliśmy do 
miejskiego Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska. Obiecano, że 
problemy zostaną rozwiązane. Naj-
wyższy czas lepiej zadbać o „dawno 
zdartą” wizytówkę miasta!

Marcin Nieradka

KOMUNIKAT!
Komisariat Policji w Nowogardzie zwraca się do mieszkańców Nowogar-

du z prośbą o rozwagę podczas korzystania z NIESTRZEŻONEJ plaży miej-
skiej. Prosimy nie przynosić ze sobą wartościowych przedmiotów (telefony, 
dokumenty, pieniądze) lub zabezpieczyć je przed osobami niepowołanymi.

W przypadku kradzieży, osoby poszkodowane proszone są o powiado-
mienie Policji. 

Klaudia Gieryń 

Sąd rozstrzygnie  
o winie 

Pamiętamy głośny wypadek, do którego doszło 31 października 2008 
roku. 14-letnia Hania zginęła potrącona przez samochód marki mercedes 
nadjeżdżający od strony Stargardu – był to tragiczny koniec zabawy hallo-
ween.  

Dochodzenie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową zakończyło się 
przesłaniem sprawy do sądu. Z ekspertyzy przygotowanej przez biegłego z 
zakresu ruchu drogowego wynika, że kierująca jechała z nadmierną prędko-
ścią. Trzeba jednakże stwierdzić, że i ofiara nie jest bez winy - dziewczynka 
niespodziewanie wbiegła na jezdnię. Akt oskarżenia został skierowany do 
Sądu Rejonowego – terminu rozprawy na razie nie znamy.

LMM

Szpitalowi doradzi 
„Promis”  

Szczecińska firma doradzi nowogardzkiemu szpitalowi, jaką należy 
wykonać dokumentację, by dokończyć budowę jego nowej części.

Od kilku tygodni dyrekcja szpitala poszukiwała doradcy, który pomógłby 
określić kryteria przetargu na dokumentację. Chętnym był m.in. Dom In-
żynierski „Promis” SA i to właśnie ta firma wykona prace analizujące stan 
inwestycji. 

- My nie wykonujemy dokumentacji. Zapoznamy się z tematyką i określi-
my warunki przetargu dla firm chcących wykonać dokumentację. Będziemy 
oceniać oferty z ramienia szpitala – mówi pracownik „Promisu” Aleksandra 
Piekołaj.

Za doradztwo szczecińskiej firmie nasza gmina zapłaci około 40 tys. zł.
- Myślę, że to dobra oferta. Umowę powinniśmy podpisać w ciągu dwóch 

tygodni. Mam nadzieję, że będziemy mogli szybko ogłosić przetarg na wyko-
nanie dokumentacji – mówi Kazimierz Lembas, dyrektor nowogardzkiego 
szpitala.

Firma „Promis” nadzoruje obecnie remonty szczecińskich szpitali w 
Zdrojach i Zdunowie.

Przypomnijmy, że w maju Rada Miejska zadecydowała o przeznaczeniu 
500 tys. zł. na wykonanie dokumentacji potrzebnej do dokończenia budo-
wy nowej części szpitala. Ma to być pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia 
modernizacji placówki. Jeżeli szpital od 2012 r. nie spełni europejskich wy-
mogów, to najprawdopodobniej zostanie zamknięty. 

Marcin Nieradka
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Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Czas półkolonii
Przez dwa tygodnie miasto orga-

nizowało czas dzieciom z Nowogar-
du i wiosek. 

W naszym mieście trwają obec-
nie trzy półkolonie. Łącznie ponad 
setka dzieci przebywa w Szkołach 
Podstawowych: nr 1 i 2. Natomiast 
22 dzieci czas spędza w ośrodku na 
„Harcówce” pod okiem opiekunów 
ze świetlicy środowiskowej „Promyk”. 
Dziś rozpoczął się ostatni dzień pół-
kolonii. Przez dwa tygodnie dzieci 
spędzały czas na grach i zabawach. 
Były także wyjścia do kina, biblioteki i 
na miejską plażę. Maluchy z „jedynki” 

miały okazję zwiedzić Urząd Miasta. 
Program ich półkolonii opierał się 
o tematykę związaną z 700-leciem 
uzyskania przez Nowogard praw 
miejskich. Z tej okazji organizowano 
liczne konkursy. Dzieci odwiedziły 
także Wolin, w którym przed wieka-
mi osadę mieli wikingowie.

Głównym patronem i sponsorem 
półkolonii jest Urząd Miejski. Począ-
tek wakacji dzieci spędziły w ciekawy 
sposób. Jak będzie dalej? To zależy już 
tylko od rodziców. 

man

Półkolonia letnia w SP1
Podziękowania

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania półkolonii letniej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 składamy serdeczne podziękowania – to dzięki 
Waszej pracy i ofiarności dzieci miały zapewnione dobre warunki spędzenia 
tych kilku dni odpoczywając i bawiąc się.

- Urząd Miasta i Gminy Nowogard wraz z Burmistrzem Kazimierzem 
Ziembą i Zastępcą burmistrza Jerzym Karczmarskim,

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – S. Szymański,
- Zespół Administracyjno – Gospodarczy Szkół – M. Marchewka i M. 

Pędzik,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – T. Skibska,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – T. Ziół-

kowska,
- Firma PPH „Ewa” – E. Kasprzyk,
- Firma „Lodos” – P. Sachryń,
- Dzierżawca Ośrodka „Przy promenadzie” – Z. Gumienny,
- NZOZ „Pielęgniarstwo w Środowisku Nauczania i Wychowania” – J. 

Kosakiewicz i D. Michalak,
- Franciszek Karolewski,
Wychowawcy i obsługa administracyjna – A. Tracz, W. Michalak, J. Płosaj-

Jurek, J. Kusiak, E. Domanowska, W. Domanowska, B. Gwizd, K. Karolczuk, 
A. Piórkowski, J. Owczarek

 

Caritas informuje
Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

w Nowogardzie informuje, że osoby które chcą otrzymać żywność z Caritas 
i są zapisane na liście mogą to uczynić jeszcze tylko dzisiaj tj. w piątek i we 
wtorek 7 lipca w godzinach od 16.00 do 18.00.

Parafialny Zespół Caritas
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Drogim Rodzicom 

Barbarze i Zdzisławowi  
Górskim 

z okazji 50 rocznicy ślubu 
najserdeczniejsze gratulacje oraz 

życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia 
na dalsze lata wspólnego życia 

składają Dzieci z Rodzinami

ŻYCZeNIa

Największy sukces zachodniopomorskich maturzystów 
od czasów wprowadzenia nowej matury.

Matura zdana  
na piątkę!

W 2005 r. maturzyści z naszego 
województwa osiągnęli wyniki pla-
sujące ich na ostatniej pozycji w ta-
beli 16 polskich województw. Dziś, 
choć zestawienia jeszcze nie ma, wi-
dać już, że nasi maturzyści wypraco-
wali pozycję na pierwszą połowę ta-
beli. Wczoraj poznańska OKE orga-
nizująca maturę w województwach: 
wielkopolskim, zachodniopomor-
skim i lubuskim, podała wyniki. 
Nasi maturzyści wypadli najlepiej 
spośród trzech województw okręgu 
zarówno pod względem zdawalno-
ści, jak i poziomu wyników. Szcze-
cin zaś okazał się najlepszy w okręgu 
spośród miast liczących powyżej 
100 tys. mieszkańców. Zdało w nim 
maturę aż 85 proc. tegorocznych 
maturzystów.

Krajowy wynik to 81 proc. zda-
walności. W całym województwie 
egzamin maturalny zdało 79,4 proc. 
maturzystów. To nieco niżej od 
średniej krajowej, jednak o 2,4 proc. 
lepiej niż przed rokiem. - To kryte-
rium nie jest najważniejsze, bo sko-
ro w ubiegłym roku w XIII LO jeden 
uczeń nie zdał matury to nie ozna-
cza to, że szkoła gorzej przygotowu-
je. Liczy się poziom zdawalności, a 
ten jest wysoki. Egzamin można po-

prawić w sierpniu. Rewelacyjnie za-
chodniopomorscy maturzyści zdali 
w tym roku egzaminy z fizyk, histo-
rii, matematyki. Osiągnęli w nich od 
kilkunastu do ponad 20 proc. wyż-
szy wynik od średniej krajowej. We 
wszystkich egzaminach z wyjątkiem 
dwóch przedmiotów: języka pol-
skiego i chemii na poziomie pod-
stawowym, zachodniopomorscy 
uczniowie osiągnęli lepsze wyniki 
od krajowych. Do tego należy dodać 
aż 72 laureatów konkursów i olim-
piad. Dwukrotnie większa Wielko-
polska ma ich 60.

Niewątpliwie coś się ruszyło nie 
tylko w wynikach z matury, ale zde-
cydowanie w sprawdzianie po szkole 
podstawowej. Są pierwsze oznaki, iż 
można się spodziewać lepszych wy-
ników z egzaminu gimnazjalnego.

Pytany przez nas o to, jak patrzy 
na te zmiany współautor sukcesu 
Kurator Artur Gałęski – odpowia-
da: ,,Myślę, że uwidoczniły się już 
w sposób znaczący efekty zmian w 
nadzorze pedagogicznym oraz ol-
brzymi wkład pracy nauczycieli. 
Jestem zadowolony i szczęśliwy, że 
po ponad 18 miesiącach mojej pra-
cy w Kuratorium Oświaty widzimy, 
że większy nacisk na diagnozę i 
pragmatyczne podejście do funkcji 
nadzoru pedagogicznego oraz zde-
cydowane zwiększenie form wspar-
cia dla szkół dały efekty. Mamy 
jednak dużo do zrobienia w kwestii 
gimnazjów, to nasz słaby punkt - o 
ile szkoły podstawowe z naszego 
województwa na przestrzeni 1 roku 
w rankingu krajowym przesunęły 
się z ostatniego 16 na 9 miejsce, a 
wyniki matur plasują nas w ran-
kingu na 10 miejscu, to gimnazja 
zajmują generalnie 14 miejsce. 
Myślę, że następny rok szkolny bę-
dzie rokiem szczególnego nadzoru 
nad gimnazjami. Pamiętajmy, że 
wchodzi nowa podstawa progra-

mowa i nowy nadzór pedagogicz-
ny. W chwili obecnej przygotowuję 
urząd kuratora do potrzeb nowego 
nadzoru. Nasi wizytatorzy staną 
się kontrolerami oraz ewaluatora-
mi. Wzmocnimy nadzór w formie 
ewaluacji nad szkołami. Pierwsze 
pilotażowe ewaluacje pracy szkół 
obejmą wybrane szkoły już od 
września. Liczymy na współpracę 
z samorządami. Tu muszę wspo-
mnieć, że współpraca z gminą No-
wogard układa się wzorcowo”.

Na pytanie, jak ocenia nasze no-
wogardzkie szkoły Artur Gałęski 
odpowiada: „No cóż, generalnie nie 
jest źle ale sporo jest jeszcze do zro-
bienia. Muszę jednak powiedzieć, 
że w czasie majowej wizyty Pani 
Katarzyny Hall Minister Edukacji 
Narodowej w Nowogardzie usły-
szałem wiele ciepłych słów pod ad-
resem nowogardzkich szkół. Duże 
wrażenie na Pani Minister zrobiło 
spotkanie z nauczycielami i ucznia-
mi Szkoły Podstawowej Nr 1. Mam 
nadzieję, że w trakcie konferen-
cji poświęconej gimnazjom, która 

odbędzie się we wrześniu uda się 
ponownie zorganizować już nieco 
większe spotkanie Pani Minister w 
Nowogardzie”.

Notował LMM 

PS. Ewaluacja to systematyczne ba-
danie wartości albo cech konkretnego 
programu, planu, działania (ekspery-
mentu) bądź obiektu (programu kom-
puterowego, programu nauczania, le-
karstwa, rozwiązania technicznego) z 
punktu widzenia przyjętych kryteriów, 
w celu jego usprawnienia, rozwoju lub 
lepszego zrozumienia.

Ewaluacja jest częścią procesu podej-
mowania decyzji. Obejmuje wydawanie 
opinii o wartości działania poprzez sys-
tematyczne, jawne zbieranie i analizo-
wanie o nim informacji w odniesieniu 
do znanych celów, kryteriów i wartości.

Ewaluacja w oświacie - ocena przy-
datności i skuteczności podejmowanych 
działań dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych w odniesieniu do 
założonych celów, służącą doskonaleniu 
tych działań. Rozporządzenie MENiS w 
sprawie szczegółowych zasad sprawowa-
nia nadzoru pedagogicznego... 

(wikipedia -  LMM)

Trzech Króli

Nie stać nas na świętowanie!
Batalia o to, by 6 stycznia był dniem wolnym od pracy trwała do 1 lipca. 
Sejm odrzucił projekty ustaw w tej sprawie. Przypominamy, że głów-

nym orędownikiem tego święta był Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki - 
choć w październiku ubiegłego roku jego pomysł przepadł w Sejmie - nie 
składał broni. 

Kropiwnicki raz jeszcze zmobilizował zwolenników przywrócenia tego 
święta i w kwietniu złożył na Wiejskiej 850 tysięcy podpisów poparcia wraz 
z obywatelskim projektem ustawy. Eksperci ostrzegali: Gospodarki nie 
stać na nowe święto! Bazując na szacunkach, wyceniających koszt każde-
go wolnego dnia na około 0,4 proc. Produktu Krajowego Brutto, w maju 
Money.pl obliczył, że dla gospodarki dodatkowe święto to koszt nieznacz-
nie przekraczający 5 mld zł. Posłowie argumenty finansowe przyjęli. Zwo-
lennicy nowego święta argumentowali też, że z liczbą 12 świątecznych dni 
wolnych od pracy w roku Polacy mieszczą się w środku europejskiej stawki. 
Narodem, który ze względu na religijne i państwowe święta odpoczywa naj-
więcej -15 dni - są Portugalczycy. Najrzadziej świętują Holendrzy. W ciągu 
roku jedynie siedem razy.

LMM

Pierwszy raz od czasu wprowadzenia w Polsce zewnętrznego systemu 
egzaminowania maturzyści z naszego województwa osiągnęli najwyższe 
pierwsze miejsce w okręgu OKE Poznań ( woj.lubuskie, wielkopolskie,za-
chodniopomorskie). Jak donoszą lokalne media, m. in Kurier Szczeciński 
to wielki sukces uczniów, nauczycieli i nadzor,u czyli kuratorium.

Gratulujemy sukcesu zachodniopomorskim nauczycielom, dyrektorom i 
uczniom oraz samorządom i kuratorium - powiedziała Zofia Hryhorowicz, 
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. - Zachodniopo-
moskie wsiadło do pociągu, który na pewno nie jest osobowy.
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Wyrazy współczucia 
koleżance 

i współpracownicy 

Halinie Wasyluk 
z powodu 
śmierci 
mamy 
składają 

pracownicy i kierownictwo 
NZOZ „Leks”

koNdoleNCje

A moja żona mówi…
(o przysłowiach, które są mądrością narodów)

Czy rozpaczliwie  
potrzebujemy autorytetów?

Odwieczne zapotrzebowanie czło-
wieka na mity wiąże się bezpośrednio 
z poszukiwaniem autorytetów. Przez 
ostatnie tysiąclecie wyrosła - na bazie 
śródziemnomorskiej kultury - nasza 
narodowa tradycja, która dostarczała 
nam gotowych wzorców pozwalają-
cych zaspokoić tego rodzaju braki.

Autorytet, to „ogólnie uznana czy-
jaś powaga, wpływ, znaczenie”. Auto-
rytetem może być człowiek, instytucja, 
doktryna, pismo, itp.

Współczesna cywilizacja dopro-
wadziła do niespotykanej wcześniej 
łatwości, z jaką można zniweczyć nie-
mal wszelkie próby zmitologizowania 
(wyidealizowania) czyjejś działalności. 
Pół biedy, gdy jest to „wywlekanie” 
prawdziwych (choćby tylko częścio-
wo) „brudów”, gorzej gdy ma miejsce 
prawdziwa manipulacja. Podobnie jest 
z autorytetami, które już od dawna po-
siadały ugruntowaną pozycję w naszej 
kulturze.

Ostatnio informowani jesteśmy, że 
pojawiające się coraz częściej, poczu-
cie braku autorytetów powoduje, iż 
czujemy się tak zagubieni w otacza-
jącej nas rzeczywistości, że szukamy 
pierwszej-lepszej okazji, aby „uczepić 
się” jakichś „drogowskazów”. W ta-
kich przypadkach czyha na nas wiele 
niebezpieczeństw! (?)

Nowe „drogowskazy”, jak sporo no-
wości, często mogą zaprowadzić nas 
na „manowce”; jednak są one na tyle 
czytelne, że w zasadzie sami odpowia-
damy za konsekwencje takiego, a nie 
innego wyboru. (?) O wiele trudniej-
szej sytuacji można upatrywać w pró-
bach sztywnego trzymania się starych 
„drogowskazów”- niby już sprawdzo-
nych. No cóż... panta rhei!

Tymczasem od kilkunastu lat w 
Nowogardzie działa ewangeliczna 
wspólnota chrześcijańska należąca do 
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. 
Mieszkańcy naszego miasta i gminy, 
nawet ci, którzy nie odważyliby się 
uczestniczyć w obrzędach religijnych 
tej wspólnoty, mieli już wielo krotnie 
możliwość zaobserwowania jej poczy-
nań charytatywnych czy kulturalnych. 
Czy i jak, wykorzystują nadarzające 
się okazje?

Niedawno obserwowałem jeden z 
takich właśnie występów, który miał 
miejsce na placu Wolno ści. Zaprezen-
towała się grupa wokalno-instrumen-
talna muzyków szwedzkich i polskich 
z wspól nie opracowanym repertu-
arem utworów w stylu GOSPEL. Po-
dziwiałem zaangażowanie tych mło-

dych (w zdecydowanej większości) ar-
tystów, ale najprawdopodobniej także 
współwyznaw ców, którzy nie zwraca-
jąc uwagi na małą liczbę odbiorców (w 
sobotni wieczór) wprost delektowali 
się swymi poczynaniami. Brawo!

Jest tu jednak i inna strona meda-
lu! Jak traktować takie koncerty? Czy 
określenie „koncert” jest w takich 
przypadkach trafne i... stosowne? Wie-
le takich i innych pytań może nasuwać 
się każde mu, kto chciałby ograniczyć 
się do sfery muzycznej i wizualnej, bez 
zagłębiania się w teksty (czy podtek-
sty) prezentowanych utworów, a także 
słowa wiążącego, nawiązujących do 
wyznania wiary. Czyż nie w tym na-
leżałoby upatrywać przyczyn małej 
frekwencji?

W tym kontekście, nieco z przy-
mrużeniem oka, wspomnę o niskiej 
frekwencji podczas prezenta cji wido-
wiska poświęconego obrzędom przed-
chrześcijańskim, czyli pogańskim. 
Może prezenta cja Nowogardzkiego 
Domu Kultury (już kolejna) poczyta-
na została jako „nagabywanie” do wie-
rzeń naszych prapradziadów? Ufff... 
Zapachniało rodzimowierstwem!

Problem jest bardzo szeroki, bo do-
tyczy również podobnych (poza mu-
rami świątyni) prezentacji czynionych 
pod patronatem kościoła rzymskoka-
tolickiego. Pewne ożywienie w tym za-
kresie nale ży już (przynajmniej ja tak 
to widzę) do przeszłości. Jaka jest tego 
przyczyna? Czy powróci? A może na-
leżałoby zapytać wprost: Czy powinno 
powrócić?

Należałoby się zatem zastanowić 
nad tym, czy przysłowiowy szkopuł 
nie tkwi już w nadmiarze propozycji? 
Może mamy do czynienia z samotno-
ścią w tłumie?

Lech Jurek

Gdy pewna grupa turystów zapy-
tała gazdę siedzącego na przyzbie co 
porabia, on odpowiedział: Ni mom 
casu panocki to tylko siedze. Jak już 
mom cas to siedze i myśle…

Ja akurat miałem trochę czasu i 
zaczynałem myśleć o takich przy-
ziemnych przypadkach gdy nagle 
usłyszałem stwierdzenie żony - na-
sze więzienia resocjalizują! Zapewne 
Czytelnicy mi nie wierzą, więc wy-
jaśniam jak żona mnie przekonała. 
Wróciła właśnie z wiadomością o 
napadzie na miejscowego jubilera. 
Taka wieść rozchodzi się lotem bły-
skawicy doszła więc do pewnej pani, 
która bardzo szybko wydala wyrok: 
takich sk… to od razu do pudła! Kto 
to widział by napadać na ciężko pra-
cującego na kawałek chleba, co to się 
w tej Polsce wyprawia?

Komentarz jak najbardziej na 
miejscu – jest jednak pewien szcze-
gólik: słowa te wypowiedziała pani, 
która przed laty również złożyła 
wizytę jubilerowi, tyle że pod jego 
nieobecność i w nagrodę kilka lat 
wraz z mężem przebywali na koszt 
państwa w pensjonatach gdzie głów-
nym zajęciem było wpajanie zasad 
poszanowania cudzego mienia. Stąd 
wyciągam wniosek, że wpajano sku-
tecznie.

Ponieważ miałem jeszcze chwilę 
czasu żona zwróciła mi uwagę, że 
mają rację posłowie, którzy apelują 
do mistrzów kuchni (Makłowicz, 
Okrasa) by w swoich telewizyjnych 
kulinariach nie propagowali tłustych 
posiłków bo posiłki takowe nieko-
rzystnie wpływają na nasz organizm. 
I dodała – na umysł i pamięć szcze-
gólnie! I w tym miejscu zacytowała 
narzekania pewnej szczęśliwej bab-
ci, która była bardzo szczęśliwa na 
wieść o fakcie zostania babcią i nagle 
przestała być szczęśliwą na wieść, że 
młodzi rodzice wnuczki zamieszkają 
właśnie u niej… „Ja nie jestem przy-

zwyczajona! Uwielbiam spokój, który 
zawsze miałam. Kto to widział, by 
tłoczyć się we dwie rodziny w dwóch 
pokojach!” 

Zapomniała zniesmaczona bab-
cia, że nie wszyscy wyjadają tłuste 
potrawy Okrasy i jej młodość w jed-
nym pokoju, z rodzicami, trojgiem 
rodzeństwa i synową jednego z braci 
widzą jakby to było wczoraj…

Sejmowa restauracja słynąca z do-
brego i taniego jadła także źle wpły-
wa na umysły niektórych posłów, 
bo czym wytłumaczyć wypowiedź 
posła Brudzińskiego: Schetyna nie 
powinien uprawiać kabaretowych 
wizyt do powodzian tylko brać się za 
wypłacanie odszkodowań!

Ja akurat pamiętam wizytę pre-
miera Kaczyńskiego sprzed dwóch 
lat w tonącym pod wodą moim ro-
dzinnym Jaśle – było to pełne tragi-
zmu, warte desek Teatru Narodowe-
go wystąpienie i trwa nadal, bo Jasło 
nadal jest  zalewane, a obiecanej po-
mocy nie było i nie ma…

Tyle z pozoru nieważnych rzeczy 
napisałem i ..dalej mam czas. Przy-
czyna jest prosta – telewizja pu-
bliczna zawiesiła swoją działalność 
misyjną i wysłała swoje gwiazdy na 
wakacje. Wszak ciężko pracowały 
(te gwiazdy) by otumaniony naród 
przekonać o nieomylności naszego 
męża opatrznościowego jakim bez 
wątpienia jest nasz premier więc im 
się należy.

Uczynię to i ja – namówię szefa, 
byśmy w okresie wakacyjnym przy-
pominali artykuły z lat poprzednich 
– przypomnimy Plany Odnowy 
Miejscowości, Plany Rewitalizacji 
Miasta i Plany Zagospodarowania 
Terenów nad Jeziorem, bo są one 
o wiele ciekawsze aniżeli „Stawka 
większa niż życie” już dziesiąty raz 
na życzenie telewidzów przypomi-
nana. A podobno PRL był be...

LMM

Pieniądze  
na „Bezpieczne Wakacje”

W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego utworzone zostanie 
nowe zadanie pod nazwą „Bezpieczne wakacje – dofinansowanie działań 
Policji Zachodniopomorskiej”. 

Dotacja na zakup paliwa do radiowozów, w wysokości 10 tys. złotych, zosta-
nie przekazana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Komen-
dantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie. Będzie to wsparcie finansowe 
działań Policji w celu podniesienia bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na 
drogach poprzez nadzór nad siecią dróg krajowych i wojewódzkich na terenie 
województwa zachodniopomorskiego.   LMM 
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reklama

Turniej piłkarski w Gryfinie 

Patryk Miklas  
królem strzelców

W dniach 21-27. 06. 2009 młodzi 
piłkarze Pomorzanina Nowogard 
uczestniczyli w XVII Mini Festiwalu 
Piłki Nożnej w Gryfinie. Trampka-
rze z rocznika ‘97 trenowani przez 
Krystiana Miklasa zajęli 7 miejsce 
(wygrał zespół Unii Swarzędz). 
Młodsi w roczniku ‘98 (trener Mi-
chał Sokulski) zajęli 9 i 13 miejsce 
(zwyciężył Energetyk Gryfino). W 
przerwach miedzy meczami młodzi 
zawodnicy spędzali czas na basenie 
Laguna i grali w szachy. 

Wyniki wśród dzieci nie są najistot-
niejsze – mówi trener zespołu Mi-
chał Sokulski. Dla niektórych były to 
w ogóle pierwsze mecze w życiu. Naj-
ważniejsze, że chłopaki się ogrywają, 
uczą poruszać na swoich pozycjach. 
Zresztą mieliśmy trochę pecha, starsi 
przegrali 3 mecze jedną bramką    (w 
tym dwa  razy  z 3 drużyną turnieju). 
W roczniku ‘98 mieliśmy najmłodsze 
zespoły (za rok gdy będą grały już w 
swojej kategorii wiekowej powinno 
być dużo lepiej). Pierwszy skład (9 
miejsce) trafił do silnej grupy  (z 3 i 
4 drużyną turnieju) i odpadł z fazy 
finałowej. Zespół w całym turnieju 
przegrał tylko dwa mecze a wygrał 
siedem. 13 miejsce zajęła najmłod-
sza drużyna turnieju (zawodnicy z 

rocznika 99 i 2000), którym udało się 
zremisować jeden mecz z dobrym ze-
społem Energetyka Gryfino.

Królem strzelców turnieju rocz-
nika ‘98 został Patryk Miklas – syn 
napastnika i trenera nowogardzkie-
go klubu. Zdobył 23 bramki. Po raz 
pierwszy od 17 lat królem strzelców 
turnieju został chłopiec dwa lata 
młodszy od innych (Patryk urodzo-
ny jest w roku 2000). (Na margi-
nesie dodajmy, iż rok temu królem 
strzelców był także nasz zawodnik 
– Kamil Lewandowski (rocznik 95). 
Patryk Miklas to chłopak niezwykle 
utalentowany – mówi M. Sokulski, 
jednakże trzeba pamiętać, że na jego 
trofeum zapracowała cała drużyna

Opr. LMM.

Na zdjęciu w górnym rzedzie od lewej tramkarze rocznika ‘98: Krystian 
Miklas (trener), Robert Królik (opiekun), Kacper Królik (99), Adam Mań-
ka, Szymon Jakliński, Wiktor Kostrubiec, Hubert Fasuła, Michał Sokulski 
(trener). W dolnym rzedzie od lewej: Łukasz Chodor (99), Konrad Królik, 
Patryk Miklas (2000 – król strzelców turnieju), Patryk Olesiński (99), Jakub 
Sprysak, Karol Miklas (2000).

Treningi dla młodych piłakrzy 
w Pomorzaninie Nowogard odby-
wać się będą od 10 lipca we wto-
rek, czwartek, piątek o godz. 10. 
Chętnych seredecznie zaprasza-
my. Od 31 lipca do 5 sierpnia nasi 
trampkarze rocznik’99 wezmą 
udział w Remes Cup w Opaleni-
cy (Wielkopolska) w największym 
międzynarodowym turnieju w Eu-
ropie środokowo – wschodniej. Najstarsi zawodnicy na zdjęciu stoją od lewej: K. Miklas (trener), Bartosz 

Pietruczyk, Piotr Teodorczyk, Jakub Zdeb, Maciej Mostowski, M. Sokulski 
(trener). W dolnym rzędzie: Arjan Chodor, Paweł Królik, Bartłomiej Kuleta, 
Szymon Ryngiewicz, Sebastian Chudy. Leży Mateusz Ryngiewicz. Na zdj. 
brakuje kapitana zespołu Macieja Syferta.

Najmłodszy zespół Pomorzanina - rocznik ’99. Stoją od lewej: K. Miklas 
(trener), Michał Teodorczyk, Michał Woroniecki , Damian Żyła (2000), Ma-
ciej Bobrowski (2000), Mariusz Biegajło (kapitan), Dawid Oraczyński, Bar-
tosz Sasin, M. Sokulski (trener). W dolnym rzędzie od lewej: Maciej Luter, 
Paweł Feńczak, Patryk Ustyjańczuk, Dawid Paradziński, Jakub Karoński, 
Mikołaj Bobrowski (2000), Piotr Patyk.

Olchowo zaprasza  
do Wyszomierza!

WKS Olchowo 
organizuje piknik 

sportowo-rekreacyjny 

w dniu 5 lipca 
(niedziela) na boisku 

w Wyszomierzu.
Serdecznie zapraszamy 

dzieci i dorosłych



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8 m - Nr 49 (1786)

Młodzież z NDK  
w Lęborku 

Polacy 
z Serbami 
i Niemcami„Noc Świętojańska to pora cudów. 

To święto ognia i wody, ku czci słoń-
ca i miłości. Ta najkrótsza w roku 
noc miała szybkie tempo, jak gdyby 
nie chciała zmarnować ani jednej 
chwili z przydzielonego jej czasu. 
(...)Pradziadowie wrażliwi na znaki 
natury, jak ptaki wyczuli w kościach 
i pojmowali sercem to przedziwne 
zjawisko przesilenia letniego. Zdjęci 
nagłą wesołością rozpalali ogniska 
by skakać koło nich i tańczyć( ...).  
Dawno temu człowiek w roślinach, 
zwierzętach, kamieniach, słońcu, 
księżycu, błyskawicach widział złe 
duchy i bardzo zależało mu na ich 
przekupieniu, na przypodobaniu 
się im. Przepasywano się bylicą, 
która chroniła przed bólami głowy, 
krzyża. Wierzono, że bylica to ziele 
czarodziejskie. Tańczono dla słońca, 
zwierza, drzew, księżyca i wiatru. 
(...)”

W tym roku, nasza młodzież zo-
stała zaproszona do kolejnego mia-
sta z  widowiskiem plenerowym 
„Noc Kupały” – tym razem był to 
Lębork. Poproszono nas, abyśmy 
przybliżyli jego mieszkańcom zwy-
czaje i obrzędy związane z przesile-
niem letnim, a więc z najdłuższym 
dniem i najkrótszą w roku nocą. 

Młodzież ciężko pracowała przez 
dwa miesiące, przygotowując się do 
tego występu,  pokonując również 
naturalną w tym wieku niechęć do 
wszystkiego co dawne, archaiczne, 
do tego, co nie jest modne, ani cool. 
Wielkim wyzwaniem okazały się 
tańce ludowe. W  wyjeździe uczest-

niczyło 38 młodych artystów, z czte-
rech zespołów: teatru Fonem oraz 
zespołów tanecznych Flesz Dance, 
Daga i Feniks. 

Gdy tylko zajechaliśmy do mia-
sta spotkaliśmy się z bardzo miłym 
przyjęciem, poczęstowano nas su-
tym obiadem, później tylko mała 
próba sytuacyjna na miejskim ry-
neczku i rozpoczęliśmy widowisko. 
Nadeszliśmy znad rzeki Łeby, prze-
pięknym deptakiem – ulicą Staro-
miejską, wśród cudownych kamie-
niczek. Widowisko nasze składało 
się z dwóch części: pierwsza to część 
przedchrześcijańska, gdzie odtwo-
rzyliśmy dawne zwyczaje i  obrzę-
dy, takie jak „zamawianie wilka”, 
„palenie Żywiji” – słomianej kukły 
– symbolu chorób i chwastów zbo-
ża, z tym chochołem obchodzono 
kiedyś pola, a  potem palono go w 
sobótkowym ognisku. Było też skła-
danie ofiar z wina i  chleba, Słońcu 
i ogniowi, „palenie ziół” - symbolu 
oczyszczenia i ochrony przed złymi 
mocami. Druga część widowiska, 
to bliższa nam, swymi obrzędami i 
pieśniami część chrześcijańska. Na 
koniec przeszliśmy korowodem z 
pochodniami nad rzekę - za nami 
przeszła cała widownia, by zoba-
czyć jak wrzucamy wianki do rzeki. 
Młodzież doskonale sobie poradziła. 
Chyba się podobało, bo dostaliśmy 
zaproszenie już na drugi rok. Wido-
wisko to powtórzyliśmy 23 czerwca 
nad naszym nowogardzkim jezio-
rem.

AD

Podczas „Lata z Muzami” w No-
wogardzie będziemy gościć mło-
dzież z Serbii i Niemiec. 

Trójstronną wymianę młodzieży 
organizuje Nowogardzki Dom Kul-
tury. Serbowie i Niemcy, wspólnie z 
naszą młodzieżą będą uczestniczyć 
w warsztatach m.in. z zakresu tańca, 
teatru, teatru ognia, szczudlarstwa. 
W ostatnim dniu „Lata z Muzami”, 
podczas zamknięcia festiwalu mło-
dzi ludzie zaprezentują nowogardz-
kiej publiczności efekty wielogo-
dzinnej pracy. 

Trójstronna Wymiana Młodzieży 
to także połączenie ciężkiej pracy z 
rozrywką. Młodzież integrowała się 
będzie m.in. na dyskotekach, roz-
rywkach sportowych, ognisku, kon-
certach, projekcjach filmowych.

Kolejnym ciekawym projektem 
organizowanym przez NDK będą 
„Polsko - Niemieckie Spotkania 
ze Sztuką Malarską i Ceramiczną 
Nowogard’2009”. Młodzież będzie 
m.in. malować na wspólnym ple-
nerze. Uczestnicy będą mogli także 
uczyć się teatru ognia oraz z szczu-
dlarstwa.

Na koniec festiwalu zorganizowa-
ne zostaną wystawy: malarska, pla-
styczna oraz ceramiczna.

Projekty te realizowane są dzięki 
wsparciu udzielonemu przez Stowa-
rzyszenie Gmin Euroregionu Pome-
rania ze środków Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży. Festi-
wal „Lato z Muzami” rozpocznie się 
11 lipca. Potrwa siedem dni. 

man

W ubiegłym roku goście z Serbii zaprezentowali swoją orkiestrę i chór. 
Czym zaskoczą nas tym razem? 

foto archiwum LMM
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 Witamy wśród nas...

Syn Marty Ciepiel 
ur. 1.07.09 z Nowogardu

Córka Agnieszki 
Pacuszka ur. 26.06.09 
z Orzechowa

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Syn Małgorzaty 
Nowickiej-Zielińskiej 
ur. 29.06.09 
ze Świdwina

Syn Anny Stefańskiej 
ur. 25.06.09 ze Starych 
Wyszomierek

Syn Wioletty 
Golińskiej 
ur. 27.06.09 
z Nowogardu

Córka Anety Naumiuk 
ur. 30.06.09 z Rogowa

Syn Ewy Malewskiej 
ur. 26.06.09 
z Nowogardu

W obiektywie jana korneluka  - Spotkanie 60-latków (+ - 5)

W kinie „Orzeł” 
SEZON  
NA MISIA 2

Komedia animowana, USA 2009, 
76 min 10 zł B/O

03.07.2009 godz. 16.00
04.07.2009 godz. 16.00
05.07.2009 godz. 16.00

Polacy 
z Serbami 
i Niemcami
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Jezu, to już 10 lat minęło! 
Od lewej: Krzysztof Łuczak, Marian Rogoziński, Stanisława Leciejewska. 

10-lecie Koła PZW Tęczak w Nowogardzie

Pamiątkowa grawerowana tabli-
ca dla Ryszarda Patyka - wicepre-
zesa Koła 

Szanowni Państwo już od 10 lat razem tworzymy Koło wędkarskie Tęczak 
w Nowogardzie. 

Podziękowanie za długoletnią 
pracę dla Henryka Marca 

Nagroda za zasługi dla Stanisła-
wy Leciejewskiej 

Dyplom dla młodego sponsora 
Joanny Łuczak 

Długoletni sponsorzy naszego Koła od lewej: Marian Jeż, Firma Grygowskich, Marek Słomski

Medal za zasługi dla rozwoju ZO 
PZW dla Janka Lipskiego 

Dyplom i medal za pracę na rzecz 
Koła dla Ryszarda Palety 

Dyplom uznania za pracę społecz-
ną dla Roberta Macełki 

Dyplom uznania za długoletnia 
pracę na rzecz Koła dla Ryszarda 
Wawryczuka 
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- Panie Kurowski zdaje się, że 
miały być jakieś tańce 
- Panie Heniu, już jadą, już jadą. 

- Tadek nie depcz po stopach, bo mi but spada. 

A po tańcach koniecznie trzeba coś dobrego przekąsić i wypić. 

Podziękowania dla Tadka Kozła 
- sponsora i przyjaciela naszego 
Koła 

Tego małego dzika ja sam do wieczora zjem                     Krzychu bierz, bo nikt już nie może zjeść nawet kawałka 

Z okazji 10 lecia Koła PZW Tę-
czak wędkarze spotkali się w pry-
watnej posesji prezesa, aby uczcić 
to przy wspólnym stole. Nim jed-
nak nastał czas biesiady i tańców 
wręczono dyplomy, medale i oko-
licznościowe pamiątki dla człon-
ków Koła oraz sponsorów. 

Zarząd Koła podziękował 
okolicznościowymi dyplomami 
wszystkim, którzy w czasie tych 
10 lat wspierali jego działalność 
swoją bezinteresowną pomocą. 
Otrzymali je: Stanisława Lecie-
jewska, Ryszard Wawryczuk, 
Henryk Marzec, Zygmunt He-
land, Ryszard Patyk, Ryszard Pa-
leta, Jan Lipski, Krzysztof Łuczak, 
Robert Macełko, Tomasz Patyk, 
Arek Witkowski, Stanisław Pie-
trzycki, Zenon Chałupniczak, 
Marian Rogoziński, Tadeusz Ko-
zioł, Stanisław Piórko, Ignacy 
Marcinkiewicz, Janusz Rosołow-
ski, Piekarnia Saturn, Cukiernia 
Marysieńka, Sklep Promyk. 

Decyzja Zarządu Głównego 
PZW Medale Zasługi dla Rozwo-
ju Wędkarstwa otrzymali: Ryszard 
Patyk, Stanisława Leciejewska, 
Henryk Marzec, Jan Lipski, Ry-

szard Paleta, Krzysztof Łuczak, 
Adam Włodek. 

Srebrną odznakę PZW otrzy-
mał: Adam Włodek. 

Pamiątkowe Statuetki ufun-
dowane przez Koło PZW oraz p. 
Ryszarda Wawryczuka otrzymali: 

Stanisława Leciejewska, Zyg-
munt Heland, Ryszard Patyk, 
Adam Włodek, Henryk Marzec, 
Henryk i Andrzej Grygowscy, 
Marian Jeż, Marek Słomski. 

Po wręczeniu medali zapro-
szeni goście zasiedli do polskie-
go stołu z porządnym jadłem. A 
czego tam nie było; szaszłyki, kar-
kówka, kiełbaski, kaszanki, gulasz 
z wołowinki a na osłodę wjechał 
pieczony dzik ufundowany przez 
Waldemara Bąka. I ja tam byłem 
miód i mleko piłem, a co pod stół 
spadło krasnoludki zjedli. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Prezes 
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHomoŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w dobrej, ul. Traugutta. Cena 
do negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•	 Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 276 271.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTO-
ZBYTU na garaż lub teren pod bu-
dowę garażu na osiedlu Gryfitów w 
pobliżu ulicy Racibora. Wiadomość 
tel. 091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 
3 pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, 
holu + dwa garaże samochodowe 
w podwórzu posesji. Cena łączna 
220 tys. zł. Wiadomość tel. 091 39 
20 353 lub 697 516 145.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

• Do wynajęcia lokal w centrum No-
wogardu, 1000 zł netto. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 602 462 497.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw. Tel. 0501 77 50 25.

• Sprzedam grunty rolne 5 ha przy 
drodze asfaltowej, 5 zł/ m kw, me-
dia w drodze. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, w centrum, słoneczne, cena do 
uzgodnienia. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
przy ul. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam – działki budowlane, 
1300 m kw z wydanymi warun-
kami zabudowy – Warnkowo. 
608 529 366.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 
56, 609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 68 
m kw. Tel. 504 89 89 80.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokoje, 
68 m kw dla najemcy indywidual-
nego lub dla pracowników firmy. 
Tel. 693 255 770.

• 3 pokojowe mieszkanie 62 m kw, 
centrum miasta w bloku z bal-
konem, na parterze, ogrzewanie 
gazowe zamienię na 2 pokojowe i 
kawalerkę. Tel. 694 897 646.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 
m kw, przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 
601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro. Tel. 602 677 563.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie przy ul. Zamko-
wej. Tel. 667 094 079.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z wa-
runkami zabudowy 1200 m kw w 
Nowogardzie. Tel. 602 52 16 71.

• 2 pokojowe mieszkanie zamienię 
na 3 pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 
39 182 97.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m 
kw na działalność handlową, biuro, 
gabinet lekarski, mieszkanie przy 
ul. 700 Lecia 20B (pasaż przy Bie-
dronce). Tel. 060 62 93 753, 091 39 
20 676.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, w centrum ul. Wyszyńskiego. 
Tel. 602 630 016.

• Sprzedam ładne dwupokojowe 
mieszkanie z wyposażeniem, 39 m 
kw przy ul. Zamkowej, cena 110 tys. 
zł. Tel. 722 134 846.

• Do wynajęcia lokal w centrum No-
wogardu. Tel. 787 122 972..

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w Załomiu na os. Kasztanowym. 
Tel. 091 39 22 308, 606 271 499.

• Sprzedam, zamienię na mniejsze 
lub wynajmę mieszkanie 3 pokojo-
we w centrum. Tel. 0049 524 197 28 
96 lub 0049 (0) 176 253 10 803.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 
725 590 955 po 20.00.

•	 mieszkanie 3 pokojowe sprze-
dam lub zamienię na mniejsze. 
Tel. 601 441 763.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 721 383 983.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe na os. Bema o pow. 41,7 m 
kw, wspólnota mieszkaniowa. Tel. 
888 354 289.

• Własnościowe, dwa pokoje 4 x 
4 i 2 x 4, łazienka 2 x 2, kuchnia 2 
x 2; nowe co gazowe, instalacje, 
okna, czynsz 50 zł; cena 80 tys. Tel. 
696 167 502 po 16.00.

moTorYZaCja

• Sprzedam samochód ciężarowy 
STAR – 200, dwa małe samochody 
ciężarowe MULTIKAR, wszystkie sa-
mowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na cho-
dzie. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
lub 697 516 145.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie KUH-
MO 215x55 R 16; stan bdb. Tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam Forda 1992 r. tanio. 
Tel. 607 310 591.

• Sprzedam skuter 4 -suw, rok pro-
dukcji 2007, cena 1200 zł. Nr tel. 
668 927 749.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK 
lub podobny. Kompletny, nie prze-
rabiany. Tel. 508 351 213.

• Kupimy auta przeznaczone do 
złomowania oraz złom stalowy. 
503 790 471.

• Sprzedam mercedesa 124, rok 
prod. 1990, 2.5 d – 20 V. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 668 319 509.

• Przyczepa camp. niezarejestrowa-
na, 4 m, 1500 zł. Tel. 696 167 502 po 
16.00.

• Daewoo Nexia 1997, pojemność 
1,5 benzyna, DOHC 16 V, cena do 
uzgodnienia. Kontakt 091 39  144 
26 lub 505 622 406.

rolNICTWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-385. Tel. 
668 316 103.

•	 agrousługi, koszenie, orka, po-
plony. Tel. 503 176 331.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 3P 
oraz siewnik zbożowy Poznaniak. 
Tel. 668 316 103.

• Sprzedam żyto. Tel. 091 39 17 620.

• Sprzedam słomę presowaną w ma-
łych belkach. 782 036 086.

• Sprzedam 2 klacze i ogierka. Tel. 
091 39 501 40.

•	 koszenie i zbiór biomasy oraz 
sprzedaż drewna opałowego. Tel. 
508 50 36 50.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
603 353 789.

USŁUGI

• józef durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• dYWaNoPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 HarrY – med masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. 
Tel. 660 497 390.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowa-
nie, montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Przeprowadzki z załadunkiem i roz-
ładunkiem. Tanio. 79 1111 749.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.pl

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz. Tel. 796 517 107.

• Pokrycia i remonty dachów, komi-
nów. Tel. 511 102 684.

• Sprzedam czarną porzeczkę po 
2 zł/ kg, zbiór własny. Tel. 091 39 
21 739.

• Chcesz zarobić? Zgłoś się na zrywa-
nie porzeczek od 13.07. Tel. 091 39 
21 739.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 
39 20 303.
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  oFerTY mIeSZkaŃ

kaWalerkI: 

NOWOGARD- kawalerka o powierzchni 24 m2, III piętro  cena:  78 000 zł

mIeSZkaNIa 2 PokojoWe

RESKO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro cena:   73 000 zł

RESKO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro cena:  115 000 zł

RESKO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro cena:  119 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro cena:  140 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 51,50 m2 I piętro cena:  140 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro cena:   150 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro cena:  165 000 zł

PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2 cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 PokojoWe

ŁOBEZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter cena:  210 000 zł     

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 68 m2, II p cena:  217 000 zł

NOWOGARD-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro cena:  160 000 zł

NOWOGARD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro cena:  180 000 zł

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 58 m2, I piętro cena:  186 000 zł

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro cena:  225 000 zł 

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro cena:  228 000 zł

mIeSZkaNIe 4 PokojoWe

RESKO – 4 pokoje o powierzchni 67 m2, II piętro cena:  120 000 zł

PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter cena:  125 000 zł

DOBRA – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro cena:  199 000 zł

NOWOGARD- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie cena:  213 000 zł

NOWOGARD- okolica komfortowe o pow. 118 m2 cena:   215 000 zł

NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter cena:  230 000zł

NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro cena:  240 000 zł

UBEZPIECZENIA  HDI ASEKURACJA

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

reklama reklama

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

KOMINKI – SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1
LETNIA PROMOCJA!    OFERUJEMY:
− wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym firm polskich oraz wszystkich europejskich
− piecyki i piece ogrzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
− wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane indywidualnie
− system kominowy „MARYWIL”
− wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej dobrane do kształtu przewodu wraz z montażem
− materiały montażowe do kominków i zabudów
− przeglądy i remonty kominków, wymiana szyb i uszczelek
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm „JOTUL”, „LECHMA”, „MCZ”, „PAMA”
Oferta specjalna przy zakupie pieców – transport oraz podłączenie do przewodu 
kominkowego na terenie województwa bezpłatnie.

Kontakt: e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl, www.kominki.nowo.pl
tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep z kominkami – otwarty pn – pt 9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne 
na adres Ferma drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Elektryka oraz brygadzistę, wyma-
gane doświadczenie zawodowe 
– praca wyjazdowa. Informacja tel. 
0784 542 371 po godz. 18.00.

• Firma zajmująca się wymianą drzwi 
poszukuje na terenie Nowogardu 
i okolic przedstawicieli handlo-
wych. Mile widziane doświadcze-
nie w sprzedaży bezpośredniej. 
Wysokie zarobki. Tel. 505  290  739, 
603 433 209.

• Przyjmę pracownika do gospo-
darstwa rolnego, prawo jazdy na 
ciągnik rolniczy. Tel. 091 39 183 43, 
606 261 850.

• Budowlaniec poszukuje pracy przy 
wykończeniach. Tel. 503 790 471.

INNe

• Sprzedam wózek Roan Marita, 
wielofunkcyjny, mało używany. 
507 023 313, 661 331 971.

• Sprzedam drewno z dowozem. Tel. 
66 33 49 053.

• Sprzedam drewno z dowozem. Tel. 
889 354 058.

• Owczarki niemieckie, szczenięta, 
czarno-podpalane, pieski i suczki, 
ojciec – wnuk podwójnego zwy-
cięzy świata, matka z rodowodem 
sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Owczarki niemieckie sprzedam. Tel. 
793 933 796.

• Sprzedam roczne meble sklepowe 
(regały z ladami). Tel. 607 084 596.

• Przyjmę niepotrzebne w dobrym 
stanie meble kuchenne, regały 
pokojowe, lodówkę małą, dywan. 
Będę bardzo wdzięczny za okaza-
ną bezinteresownie pomoc. Tel. 
506 486 202.

Rady dla Pań - Ćwiczenia na uda
Proste ćwiczenia na uda. Twoje uda będą szczuplejsze i zgrabniejesze. Nie zasta-

nawiaj się dłużej i zabieraj się do ćwiczeń, dzięki nim będziesz mieć sylwetkę o jakiej 
zawsze marzyłaś.
Ćwiczenie 1
- Połóż się wygodnie na plecach.
- Nogi ułóż w rozkroku, zegnij kolana, 

złącz stopy.
- Wyciągnij ręce równolegle do tułowia.
- Unieś głowę i ramiona.
- Wytrzymaj w tej pozycji 10 sekund, 

napinając mięśnie brzucha.
- Opuść głowę i ręce, odpocznij ok. 10 

sekund.
- Ponownie unieś lekko głowę i ramiona.
- Powtórz 8-10 razy.
Ćwiczenie 2
Jest to ćwiczenie wzmacniające mięśnie 

przedniej i wewnętrznej strony uda ale 
również jest to ćwiczenie na wzmocnie-
nie mięśni brzucha.
Ćwiczenie wykonywane w Pozycji 

siedzącej.
- Nogi wyprostowane, ramiona z tyłu.
- Unieś prawą prostą nogę do góry i 

prowadź w bok i do środka.
- Palce stopy są zadarte, a kolano lekko 

odwiedzione na zewnątrz.

Wykonaj 16 powtórzeń w 3 seriach na 
każdą nogę.
Ćwicznie 3
Jest to ćwiczenie na uda ale również 

zmacnia mięśnie brzucha. To proste 
i skuteczne ćwiczenie ma podwójne 
działanie.
- Połóż się wygodnie na plecach, tak 

aby dolny odcinek kręgosłupa przylegał 
do podłoża.
- Unieś nogi i zegnij je w kolanach pod 

kątem prostym. Łydki powinny być 
ułożone równolegle do podłogi, a stopy 
prostopadle do nich.
- Unieś ramiona oraz głowę. Trzymaj ją 

tak, aby broda nie dotykała mostka.
- W tej pozycji mocno naciskaj dłońmi 

na uda (tak jakbyś je odpychała), a jedno-
cześnie napieraj udami na dłonie.
- Napnij mięśnie brzucha oraz ud i wy-

trzymaj chwilę.
- Odpocznij i powtórz ćwiczenie do 

10 razy.
Karolina Kubicka



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14 m - Nr 49 (1786)



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

153-6.07.2009 r. 

Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

USŁUGI 
TraNSPorToWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia,  że rozpoczęła zapisy 
na budowę mieszkań własnościowych 

w budynku wielorodzinnym.
- Lokalizacja  -  przy ul. Boh. Warszawy 6 („sad czereśniowy”)
- Struktura mieszkań – 1 pok, 2 pok, i 4 pok, - dwukondygnacyjne - 1 szt.
- Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010r.
Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania  

szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 261.”

SPRZEDAŻ 
drewna kominkowego

Transport

Tel. 509 930 161

Sołtys i Rada Sołecka w Wierzbięcinie 
serdecznie dziękuje sponsorom:

Burmistrz Miasta Nowogard, Adam Fedeńczak, Aneta Fedeńczak, 
Tomasz Fedeńczak, Marcin Fedeńczak, firma Lodos, piekarnia Saturn, 

piekarnia Pędziszczak, piekarnia Kajzerka w Dobrej, 
sklep Bratek w Wierzbięcinie, hurtownia M. Kinasz 

w zorganizowaniu i sponsorowaniu Dnia Dziecka

Dziękuję!!!
Kolegom i koleżankom 

handlowcom z hurtowni „SOWA” 
za okazane wsparcie 

duchowe i materialne 
oraz dla p. Romana Pabisiak, Grzegorza Klenko, 

W. Hajziuk i K. Kaczmarek

Jerzy i Małgorzata Saja
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

DOM WESELNY ULA
Organizujemy: wesela, komunie i inne imprezy okolicznościowe

ul. Leśna 1a  (os. Bema) Nowogard
Tel. 697 612 808

ZAPEWNIAMY PYSZNĄ DOMOWĄ KUCHNIĘ!
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  3.07

Rozwiązania krzyżówki nr 26.06 nadesłali: An-
drzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Józef Do-
browolski (Dąbrowa), Iwona Kochelska (Błotno), 
Andrzej Czarnowski (Osowo), Władysław Kubisz, 
Bogumiła Urtnowska (Kulice), Bogumiła Czu-
pryńska, Krystyna Wojtkiewicz, Ryszard Gutowski, 
Pelagia Feliksiak, Sylwia Rybus, Teresa  Januszonek, 
Krzysztof Kępa, Jan Nikicin (Włodzisław),Maryla 
Piątek, Jerzy Zawadzki (Orzechowo), Franciszek 

Palenica, Alicja Wypych, Stanisław Furmańczyk 
(Strzelewo), Cecylia Furmańczyk (Strzelewo), 
Jerzy Siedlecki.

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Maryla Piątek z Nowogardu,
- Stanisław Furmańczyk ze Strzelewa, 
- Andrzej Czarnowski z Osowa.

Gratulujemy! 

Rozwiązanie końcowe utworzą litery z pól oznaczonych cyframi uporządkowane od 1 do 11.

ZdradlIWe ProGI
Za progiem trzeźwości,
Próg przepaści blisko.
Co wie o tym człowiek,
Który lubi wyskok?

BajeCZka Z moraŁem
Był sobie osiołek 
I w żłoby mu dano:
Więc w jednym miał owies,
A w drugim miał siano.
Za owsem się kręcił,
Do siana się palił, 
Tak dumał i dumał, 
Aż kitę odwalił.
Nauka z tej bajki,
Się przyda i tobie:
Nie dumaj za wiele,
Gdy jesteś przy żłobie!

o PIĘkNIe WeWNĘTrZNYm
Mąż brzyduli tak mówił 
O swej żonie: „Ręczę, 
Że jej ciało nie ładne –
Kryje piękne wnętrze”.
Na te słowa, ktoś z grona 
Przyjaciół powiada:
„Cóż! Daj ją przenicować –
To jedyna rada!”

rada  
Przy piwie nie wszczynaj sprzeczki!
Zacznij z innej beczki!

kWIaT mŁodZIeŻY
Trudno zachwycać się kwiatami,
Gdy rosną między pokrzywami.

doBra NoWINa
Wiadomość się rozeszła
Z szybkością rakiety,
Wywiad jest z siebie zadowolony,
Nie zginęła bomba atomowa,
Tylko kapiszony.

aTomISTYka
By ruszyć z posady bryłę świata,
Jednego starczy dziś wariata!    
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ oSóB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik - 091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 02.07.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD.
1.Murarz 
2.Kierowca Pr.jazdy „D”
3.Technik farmaceutyczny.
4.Nauczyciel matematyki
5.Monter izolacji cieplnej    
6.Monter-hydraulik
7.Stolarz
8.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9.Nauczyciel informatyki  
10.Nauczyciel języka angielskiego
11.Kelner-barman
12.Pielęgniarka
13.Kucharz
14.Ślusarz-spawacz
15.Betoniarz-zbrojarz
16.Sprzedawca
17.Nauczyciel wych. Fizycznego
18.Nauczyciel muzyki, techniki, plastyki 

oFerTY PraCY Z rejoNU.
1.Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa - 
Międzyzdroje
2.Nauczyciel fizyki-Przybiernów
3.Pracownik ekipy sprzątającej-Łozienica
4.Pracownik produkcji (Goleniów)
5.Pakowacz drobiu (Szczecin Dąbie)
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BOSMAN   CUP  TAXI
Powyższa   nazwa  jest  to   skrót  

Mistrzostw  Europy  Taxi.   Kilka   
łat  temu przedstawiciele Browaru 
„Bosman” Szczecin wyrazili zgodę 
na firmowanie Mistrzostw Taxi   ich 
znakiem firmowym. Stwierdzili ,że 
potrzebne jest kilka lat promocji aby 
impreza rozrosła się, dopatrują się 
w niej podobieństwa do festiwalu 
„Wikingów” w Wolinie i chyba się 
nie mylą. Mistrzostwa Europy Taxi, 
które odbędą się 29 sierpnia 2009 r 
w Nowogardzie już zbliżają się do tej 
wielkości  .W  tym  dniu   rozgrywa-
nych  będzie  9  konkurencji  spor-
towych, a najliczniejszą jest piłka 
nożna w 3 kategoriach wiekowych: 
Seniorzy,Oldboje i Weterani (ukoń-
czone 50 lat). W Mistrzostwach 
wezmą udział 32 drużyny . Z Polski 
najliczniejsza (100 osobowa ) grupa 
przyjeżdża z Warszawy, 5 drużyn z 
4 korporacji Taxi. Bardzo silna pod 
względem sportowym i organiza-
cyjnym jest drużyna „Barbakan” 
Kraków reprezentacja taksówkarzy 
krakowskich. Z zagranicy najciekaw-
sza ekipa to Rosjanie ze Smoleńska 
z Olimpijczykiem Władimirem Ta-
tarczukiem w składzie. Z Rosji przy-
jedzie jeszcze   jedna   delegacja   4   
osobowa  z   miejscowości   Bałtijsk   
z   obwodu Kaliningradzkiego,   w   
charakterze   gości   i   obserwatorów 
(2   osoby   będą reprezentowały wła-
dze miasta).Swój udział potwierdzili 
Litwini, Czesi, Niemcy, Duńczycy i 
Norwegowie. Jesteśmy w trakcie roz-
mów ze Szwedami, Węgrami, Słowa-
kami, Białorusinami, i Ukraińcami. 
Na chwilę obecną zarezerwowaliśmy 
600 noclegów. W Mistrzostwach 
swój udział potwierdził wiceprezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej , któ-
ry ufundował i wręczy puchar „FAIR 
PLAY”. Przyjeżdża    Przewodniczący     

Ogólnopolskiego    Zrzeszenia  Pra-
codawców Transportu Drogowego 
,który jest właścicielem największej 
korporacji taxi w Polsce.

Patronat  medialny objął   Dzien-
nik Nowogardzki, Kurier Szczeciń-
ski, Polskie Radio Szczecin ,Telewizja 
Szczecin i TVN Warszawa.

Zainteresowana jest firma która 
chce wystawić swoje stoisko ze sprzę-
tem sportowym (mieli swoje stoisko 
na meczu Ligi Mistrzów w Mediola-
nie). Przed uroczystym otwarciem 
Mistrzostw wystąpi Orkiestra Dęta 
,a w trakcie tańczyły będą „Czirlider-
ki”. Na otwarcie mistrzostw przybędą 
posłowie, prezydenci, starostowie, 
burmistrzowie i wójtowie z kraju i za 
granicy. Przykre jest to że nie mamy 
żadnej pomocy ze strony władz Mia-
sta - dotyczy to Przewodniczącego 
szczególności Burmistrza i Przewod-
niczącego Rady Miasta, 

6 marca złożyliśmy pismo do Bur-
mistrza o udostępnienie nam stadio-
nu miejskiego do dnia dzisiejszego 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W 
roku ubiegłym na podobnej imprezie 
pomimo, że od Burmistrza mieliśmy 
zgodę na piśmie na skorzystanie z 
obiektów stadionu ,to działacze Po-
morzanina za zgodą Burmistrza 10 
dni przed imprezą wysiali trawę na 
stadionie i zdjęli bramki, po to aby 
nas nie wpuścić. W ten sposób Bur-
mistrz promuje nasze miasto w Pol-
sce i za granicą. W niedługim czasie 
przedstawimy wszystkich uczestni-
ków Mistrzostw i podział na grupy w 
piłce nożnej .My jako „Bosman   No-
wogard   wystawiamy   3   drużyny   
we   wszystkich   kategoriach wieko-
wych. W następnym roku Mistrzo-
stwa odbędą się w Oslo w Norwegii.

Andrzej Szafran

Michał Kozera

Super debiut w supercrossie!
26 czerwca 2009 na specjalnie usypanym torze pod Wejcherowem odbyły się 

po raz pierwszy w Polsce zawody w Supercrossie. Impreza bardzo popularna 
za oceanem w USA i Kanadzie przywędrowała, jak stonka, również do Polski. 
Bardzo widowiskowe zawody w szczególności dla kibiców, gdyż rozgrywane 
na torze o długości 800m, na którym rozmieszczono 16 skoków i 23 zakręty 
oraz kilka 20 metrowych prostych a wszystko można obserwować z trybun 
rozmieszczonych wokoło toru. Maszyna startowa na 12 zawodników, bieg 
trwa 20 minut. Na zaproszenie organizatora Klub „KM Cisy” reprezentował 
Michał Kozera. W biegu ćwierćfinałowym zajął czwarte miejsce, które pozwo-
liło awansować do biegu półfinałowego. W półfinale bardzo dobry start, co 
było ważne na tak krótkim torze i jako drugi mija linię mety. Bieg finałowy 
wygrywa zajmujący dotychczas 1 miejsce w Pucharze PZM Dawid Konkol 
z Człuchowa. Michał jako trzeci przekracza linię mety i puchar za trzecie 
miejsce trafia do Nowogardu. Gratulujemy!

EK

Dzień Dziecka w Wyszmierzu

Tradycyjnie Rada Sołecka nie 
zapomina o najmłodszych – z myślą 
o nich w dniu 20 czerwca zorgani-
zowano piknik pełen konkursów i 
niespodziewanych atrakcji.

Konkursy dla różnych wiekowo 
dzieci oraz konkurs dla dzieci z 
rodzicami cieszyły się wielkim zain-
teresowaniem. Przeżyciem był pokaz 
sprzętu strażackiego oraz spotkanie z 
pracownikami policji – wszak zaczęły 
się wakacje, które należy spędzać 

wesoło ale i bezpiecznie. O bezpie-
czeństwie mówili więc policjanci i 
wręczali gadżety odblaskowe.

Po piknikowych atrakcjach odprę-
żenie przy pieczonych kiełbaskach…

Sołtys Wyszomierza dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji imprezy, a szczególnie 
Strażakom z Wyszomierza, Policjan-
tom z Nowogardu i firmie Poland Fur 
Production. 

Inf. własna

WKS Sikorki

Festyn rekreacyjno-sportowy
W niedzielę, 28 czerwca WKS 

Sikorki zorganizował festyn rekre-
acyjno-sportowy. Przeprowadzono 
turnieje piłkarskie i siatkarskie, w 
których brało udział 8 drużyn.

Wyniki zawodów piłki nożnej:
1.WKS „Probud” Wyszomierz,
2.WKS Czermnica,
3.WKS Sikorki.
Królem strzelców został Daniel 

Kubski z WKS Ostrzyca.
Turniej siatkarzy:
1, WKS „Probud” Wyszomierz,

2. WKS Sikorki,
3. WKS Czermnica.
Najlepszym siatkarzem turnieju 

został Kamil Lewiński z WKS „Pro-
bud” Wyszomierz.

Podziękowania dla Sołtysa i Rady 
Sołeckiej, zawodników i mieszkań-
ców, którzy pomogli w przygotowa-
niach, a szczególne podziękowania 
dla Tadeusza Soroki i Kazimiery 
Grygowskiej.

Waldemar Kazana 
WKS Sikorki
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

6.07.2009 r. godz. 16.30

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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reklama reklama

czytaj s. 3

Czytaj s. 4 i 5

Jako patron medialny tegorocz-
nego „Lata z Muzami” postaramy 
się Państwu… ułatwić przeżywa-
nie prezentowanych koncertów i 
filmów. Nie bez przyczyny użyłem 
słowa „ułatwić”. Zaproszone zespoły 
prezentują moim zdaniem muzykę 
trudną, rzadko prezentowaną szero-
kiej rzeszy odbiorców. Do jej odbioru 
trzeba być przygotowanym.

Proszę więc na koncert zabrać 
egzemplarz „DN” i na chwilę przed 
koncertem przeczytać. Z Dziennikiem Nowogardzkim 

przed festiwalową scenę

Quo vadis 
Platformo 
Obywatelska?



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 50 (1787)

reklama

Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

29 czerwca godz. 12.15 Nowo-
gard Młynarska

Dokonano kradzieży 700 złotych 
ze sklepu z odzieżą używaną.

29 czerwca godz. 13.30 Nowo-
gard 700 – Lecia

Ze sklepu Biedronka skradziono 
artykuły spożywcze na kwotę 71 zło-
tych. Sprawczynię ukarano manda-
tem karnym w wysokości 200 zł.

29 czerwca godz. 19.45 Nowo-
gard Smużyny

Zgłoszono przywłaszczenie telefo-
nu komórkowego.

29 czerwca godz. 22.45 Nowo-
gard Żerowmskiego

Z jednej z posesji skradziono ro-
wer górski marki Grand B250 o war-
tości 200 zł.

30 czerwca godz. 12.25 Nowo-
gard Warszawska

Dwóch sprawców dokonało kra-
dzieży dwóch butelek wódki. Oby-
dwaj panowie znajdowali się pod 
wpływem alkoholu.

1 czerwca godz. 21.45 Nowogard 
Plaża miejska

Skradziono telefon komórkowy o 
wartości 200 zł.

2 czerwca godz. 11.30 trasa No-
wogard – Goleniów

Ze stojącego na parkingu baru 
Bolero Citroena Jumper skradziono, 
prawo jazdy, dowód osobisty, telefon 
komórkowy i pieniądze w kwocie 
około 700 złotych.

2 czerwca godz. 15.40 Kościuszki
Zatrzymano rowerzystę Euge-

niusz B., który miał 2,56 promila 

alkoholu w wydychanym powietrzu.
3 czerwca godz. 22.20 Nowogard 

ZK
U jednego z osadzonych ujawnio-

no susz marihuany.
4 czerwca godz. 3.17 Wojcieszyn
Z niewyjaśnionych przyczyn kie-

rujący Audi A3 stracił panowanie 
nad pojazdem, wjechał w barierkę a 
następnie dachował, w wyniku cze-
go kierowca poniósł śmierć.

4 czerwca godz. 11.30 Nowogard 
Rzeszowskiego

Włamano się do baru Haga skąd 
skradziono papierosy i pieniądze w 
kwocie 800 złotych.

4 czerwca godz. 16.00 Nowogard 
Plaża miejska

Skradziono plecak z zawartością 
telefonu komórkowego, dokumen-
tów i innych rzeczy.

5 czerwca godz. 5.20 Olchowo
Kierujący Dewoo Tico Sławomir 

S. uderzył w przeszkodę , w wyniku 
czego samochód przewrócił się na 
bok. Jak się okazało miał 1,8 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Pojazd odholowano na parking po-
licyjny.

5 czerwca godz. 21.55 Nowogard 
15 – go Lutego

Zgłoszono kradzież telefonu ko-
mórkowego i pieniędzy z kieszeni 
koszuli. Podczas penetracji terenu 
z policją poszkodowany rozpoznał 
sprawcę, który został zatrzymany do 
wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy.

Opr. Ewa Dziwisz

30 czerwca godz. 18.06 Kulice
Straż gasiła pożar śmieci przy le-

sie.
30 czerwca 19.39 Wierzbięcin
Strażacy usuwali z piwnicy posesji 

kunę, którą przekazano weterynarii.
2 czerwca godz. 10.51 Nowogard 

Bankowa
Pożar śmieci w pomieszczeniach 

byłej kotłowni.

2 czerwca godz. 13.07 trasa No-
wogard – Szczecin

Samochód osobowy Skoda Fabia 
zjechał z drogi i uderzył w drzewo, 
w wyniku czego jedna osoba została 
poszkodowana.

3 czerwca godz. 18.44 Redostowo
Straż usuwała gniazdo szerszeni z 

budynku mieszkalnego.
 Opr. Ewa Dziwisz

KOMuNiKat !!!
Komisariat Policji w Nowogardzie zwraca się do mieszkańców Nowogardu 

z prośbą o rozwagę podczas korzystania z NIESTRZEŻONEJ plaży miejskiej. 
Prosimy nie przynosić  z sobą wartościowych przedmiotów (telefony, doku-
menty, pieniądze) lub zabezpieczy je przed osobami niepowołanymi.

W przypadku kradzieży, osoby poszkodowane proszone są o powiado-
mienie Policji. 
  Klaudia Gieryń 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU  
ALIMNETACYJNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

I N F O r m U J e
iż w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 paź-

dziernika 2008r. (Dz. U z 2008r. Nr 223 poz. 1456) i wydłużeniem okresu 
zasiłkowego wnioski na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpo-
częcia roku szkolnego na rok szkolny 2009/2010 składa się w tutejszym 
Ośrodku od miesiąca 1 września do 31 października 2009r. 

Wniosek złożony po terminie (tj. 31 października 2009r.) skutkuje po-
zostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kierownik Działu
Iga Błażewicz

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU 
URODZENIA SIĘ DZIECKA

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN ZASAD PRZYZNAWANIA JED-
NORaZOWEJ ZaPOMOGi Z tYtuŁu uRODZENia SiĘ DZiECKa 
ORAZ DODatKu DO ZaSiŁKu RODZiNNEGO Z tYtuŁu uRO-
DZENia DZiECKa

Od 1 listopada 2009 roku przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka (potocznie becikowe), jak również o dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wymagane będzie przedłożenie za-
świadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała 
pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dzieci i osób, które 
wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także 
osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r. 

Zmiany powyższe wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o 
zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik 
Ustaw z dn. 31 grudnia 2008, nr 237 poz. 1654).

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Iga Błażewicz

Nowogardzki Dom Kultury 
zaprasza wszystkich zapisanych uczestników 

Warsztatowych Spotkań artystycznych 
w dniu 08.07.2009 r. (środa) na godz. 9.00 

do sali widowiskowej domu kultury. 
Serdecznie zapraszamy.

Obwodnica. 
Jeszcze tylko dziś do godz. 

14.00 można wnieść swoje 
uwagi i wyjaśnienia do doku-
mentacji i procedury budowy 
obwodnicy w Wydziale Infra-
struktury Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Szczecinie, Wały Chro-
brego 4, pokój 237 (tel. 4303-
570).

Polecamy



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

37-9.07.2009 r. 

reklama

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

ZABAWA W STRZELEWIE
Rada Sołecka w Strzelewie 

organizuje zabawę taneczną 
z loterią fantową 

dnia 11 lipca 2009 r. (sobota)
Główna nagroda – ROWER!

Loteria rozpoczyna się o godz. 16.00.
Zapraszamy!

Quo vadis  
Platformo Obywatelska?

Nowe Koło w Nowogardzie
W ubiegłą sobotę Zarzad Regionu Platformy Obywatelskiej na posiedze-

niu w Bialogardzie powołał do życia Kolo Nr 2 PO w Nowogardzie. Szefem 
nowego Koła został Sebastian Popowicz  (był kandydatem PO na burmistrza 
Nowogardu).W nowym Kole znaleźli się m. in. Artur Gałęski (członek władz 
regionalnych PO), Bożena Borowik, Renata Chomińska. 

W ostatnich wyborach europejskich PO zwyciężyła w naszym mieście i 
powiecie.

W następnym wydaniu wywiad z A.Gałęskim o planach nowego Kola i 
lokalnej sytuacji w Platformie Obywatelskiej.

LMM

Straż Miejska w Nowogardzie? 
Większość radnych popiera jej po-
wstanie. Do jej organizacji nie ma 
jednak chętnych. 

Psy bezpańskie, te z właścicielami, 
ale bez kagańca, włóczące się po plaży 
miejskiej, czy sikające do piaskownic. 
Nielegalne wysypiska śmieci, czy prze-
pełnione śmietniki. Odpływy ścieków, 
do rzek czy rowów. Handlowanie sa-
mochodami na parkingach w centrum 
miasta. To tylko część problemów, z 
którymi nasza gmina nie może sobie 
poradzić. Może w ich rozwiązaniu po-
mogłoby powstanie Straży Miejskiej? 
Okazuje się, że większość radnych 
popiera takie rozwiązanie.

Największym zwolennikiem wpro-
wadzenia Straży Miejskiej w Nowo-
gardzie był radny Rafał Szpilkowski: 
- Uważam, że Straż Miejska mogłaby 
pomóc w rozwiązaniu szeregu pro-
blemów. Czy spożywania alkoholu w 
niedozwolonych miejscach, kończąc na 
czynnościach administracyjnych, czyli 
n.p. kontroli odpowiedniego oznako-
wania posesji (sprawa b. ważna dla 
pogotowia ratunkowego) lub reagowa-

nia na sprawy takie, jak zaniedbywanie 
przez właścicieli posesji odśnieżania i 
posypywania piaskiem chodników zimą.

Szpilkowski jeszcze jak przewod-
niczący Komisji Finansowo-Gospo-
darczej zorganizował jej posiedzenie 
z udziałem komendantów Straży 
Miejskich z Goleniowa i Koszalina: - 
Doskonale rozwiązano tam problemy 
bezpańskich psów. Straż Miejska posia-
da czytniki chipów wszczepionych psom 
i natychmiast identyfikuje właściciela 
lub odstawia psa do schroniska. Mądrze 
zniechęcono cwaniaków do podrzucania 
śmieci na dzikie wysypiska – strażnicy 
zostawiali w takich miejscach kamery i 
nagrywali „delikwentów”, którzy otrzy-
mywali później solidne mandaty. Drugi 
sposób na podrzucanie śmieci jest taki, 
że strażnik zakłada gumowe rękawiczki 
i przeszukuje zawartość plastikowych 
worków. Zawsze znajdują się tam jakieś 
dokumenty, faktury, rachunki, które 
umożliwiają identyfikację winnego. 
Okazuje się też, że Straż Miejska może 
zarabiać na swoje utrzymanie n.p. po-
przez obsługę fotoradaru.

Posiedzenie komisji konkretnych 

efektów jednak nie przyniosło. Bur-
mistrz Kazimierz Ziemba nie chce 
zadeklarować poparcia dla powstania 
Straży. Uważa, że narazi to gminę na 
niepotrzebne koszty. Twierdzi, iż lepiej 
dotować nowogardzką policję.

Robert Czapla uważa, że jeśli pro-
blemu na siebie nie weźmie burmistrz, 
lub przewodniczący Rady Miejskiej, to 
najwyższy czas, by odpowiedni projekt 
uchwały przygotowała grupa radnych. 

- Uważam, że wprowadzenie Straży 
Miejskiej to dobry pomysł. Gmina 
wdraża różne programy np. ochrony 
środowiska, czy porządku publicznego. 
Później okazuje się, że nie ma środków 
by egzekwować ich przestrzeganie. 
Mamy, więc do czynienia z fikcją. Najle-
piej gdyby odpowiedni projekt uchwały 
przygotował burmistrz. To on ma urzęd-
ników, którzy są w stanie przygotować 
go rzetelnie – uważa Czapla. 

Jednym ze zwolenników stworze-
nia Straży Miejskiej jest także radny 
Krzysztof Kosiński: - Mówiłem o 
tym już w poprzedniej kadencji. Straż 
zarabiałaby na siebie, bo pod jej ju-
rysdykcją byłyby fotoradary. Wpływy 
w mandatów pozwoliłyby na spokojne 
utrzymanie. Nie oszukujmy się. Policja 

nie radzi sobie ze wszystkimi problema-
mi w naszej gminie. Już najwyższy czas 
na jakieś zmiany i usprawnienia. 

Oponentem powstania Straży Miej-
skiej jest przewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Krzywania: - Jednoosobowa 
Straż nie ma sensu. Z kolei rozbudo-
wana wiąże się z dużymi wydatkami, 
uprawnienia, w porównaniu z policją 
ma znacznie mniejsze. Chciałbym, 
aby gmina stworzyła etat dla jednego 
funkcjonariusza policji z naszego 
komisariatu. Zajmowałby się on spra-
wami typowymi dla Straży Miejskiej. 
Moim zdaniem, to byłoby najlepsze 
rozwiązanie. 

Od kilku lat Straż Miejska istnieje w 
sąsiednim Goleniowie. W piątkowym 
wydaniu „Dziennika” porozmawiamy 
z jej komendantem. Na najbliższej sesji 
Straż Gminną mają powołać radni 
Stepnicy. 

Do dyskusji, na temat potrzeby 
powstania Straży Miejskiej zaprasza-
my naszych czytelników. Pisząc do 
redakcji możecie państwo, wyrazić 
swoje zdanie, a może nawet wpłynąć 
na decyzję władzy. 

Marcin Nieradka

Straż potrzebna,  
czy nie? 
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Sobota – 11 lipiec
O godzinie 17.00 rozpoczyna się Festiwal  w Sali widowiskowej filmem „Tam 

i z powrotem:” w reżyserii Wojciecha Wójcika (sylwetkę reżysera, który odbie-
rze tegorocznego Laura Cisowego oraz film „Tam i z powrotem” zaprezentuje-
my w piątkowym wydaniu „DN”), po filmie odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
i wystawa obrazów Danuty Nawrockiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Po 
tych akcentach oficjalne otwarcie na scenie plenerowej, a po tym zobaczymy 
pierwszy koncert „Lata Z Muzami” Wystąpi Kwartet Smyczkowy „4 ONE”.

 
Kwartet smyczkowy „4 One” czyli CZTERY ONE ... to zespół bez ograni-

czeń stylistycznych. Wykonuje 
utwory muzyczne od klasyki, 
poprzez standardy jazzu, mu-
sicalu, orkiestr big-bandowych, 
muzyki filmowej, a także mu-
zyki pop i rock - w interesu-
jących aranżacjach na kwartet 
smyczkowy. 

Skład :  Zespół tworzą 4 
dziewczyny: Barbara Rompca 
- I skrzypce, Marzena Sikała 
- II skrzypce, Elżbieta Górka 
- altówka, Agnieszka Kaszuba - 
wiolonczela (obecnie zastępuje 
Anetę Brykalską która wyjechała 
na stałe do Warszawy). 

Styl: Od klasyki, poprzez standardy jazzu, musicalu, orkiestr big-bando-
wych, muzyki filmowej, teatralnej, a także muzyki pop i rock

Historia: Członkinie zespołu są absolwentkami Akademii Muzycznej w 
Gdańsku. Działają wspólnie i indywidualnie na terenie Trójmiasta. Poznały 
się i założyły zespół w 2002 roku, przygotowując wraz z Arkadiuszem Bry-
kalskim - aktorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku - spektakl „Garbaty Anioł 
Porno”, który potem był wystawiany w Teatrze Kameralnym w Sopocie. 
Razem z A. Brykalskim wystąpiły na takich festiwalach jak: Przegląd Pio-
senki Aktorskiej we Wrocławiu, VII Elbląskie Noce Teatru i Poezji, Festiwal 
Sztuki Współczesnej w Rawiczu oraz na szeregu koncertach w Trójmieście 
oraz w Polsce . Mają w repertuarze również drugi wspólny projekt - ‚Listy 
Julii’ - do muzyki Elvisa Costello, z polskim tekstem i w oryginalnej aranza-
cji Kwartetu Brodskiego. Z ciekawszych wydarzeń kwartetu to np.: - benefis 
kompozytorki Elżbiety Sikory w 2003 roku, gdzie wykonały premierowo 
„In Memoriam Ursula, III Kwartet smyczkowy „ (1998). - przedsięwzięcie 
„Frozen Leaf Project”, łączące industrialne brzmienia muzyki komputerowej 
z naturalnym brzmieniem kwartetu - wspólpraca z zespołem rockowym 
‚Mandala’ Kwartet występował na wielu koncertach sceniczych i klubowych. 
Na codzień członkinie kwartetu ‚4 One’ grają również w orkiestrach Teatru 
Muzycznego oraz Opery Bałtyckiej, a także występują w innych projektach 
i zespołach muzycznych. Muzycznie są otwarte na różnorodne propozycje i 
formy współpracy zarówno w Trójmieście, jak i poza jego granicami.

Zespołowi towarzyszył 
będzie wspomniany arka-
diusz Brykalski  - aktor i 
śpiewak. W latach 1998-99 
występował w Teatrze Mu-
zycznym im. Danuty Ba-
duszkowej w Gdyni. W latach 
2001-07 związany z Teatrem 
Wybrzeże w Gdańsku. Od 
roku 2008 aktor Starego Te-

atru w Krakowie, gościnnie występuje w teatrach Muzyczny Capitol we Wro-
cławiu oraz Wybrzeże w Gdańsku. Urodzony w  1971. Ukończył Państwowe 
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 
Grał w filmach M JaK MiŁOŚĆ, DETERMINATOR , NIANIA, 
FAŁSZERZE. POWRÓT SFORY , SAMO ŻYCIE , OJCOWiE 
Z OGŁOSZENia i KLaN.

Kolejny koncert  (dokładnej 
godziny nie podajemy, ponieważ 
inauguracja rządzi się swoimi pra-
wami) to występ zespołu z Wrocła-
wia – „ME MYSELF aND i”:

 Magdalena Pasierska - głos 
Zgas - beatbox 
Michał Majeran - głos, efekty
MaGDaLENa PaSiERSKa 

- Jest wokalistką - samoukiem. 
Podstawy edukacji muzycznej zdo-
bywała grając na pianinie w szkole 
muzycznej Fraza. Następnie studiowała wokal jazzowy we Wrocławskiej szkole 
jazzu i muzyki rozrywkowej. 

Brała udział w wielu warsztatach wokalnych z udziałem m.in. Justyny 
Steczkowskiej i Grażyny Łobaszewskiej. Podstawy technicznie zdobywała 
pod kierunkiem Marzeny Wojak. 

Uczestniczyła w wielu projektach muzycznych takich jak zespół Horn, 
Music in progress czy Sinusoidal. Jest również autorem muzyki i aranżacji do 
poezji wrocławskiego poety Chrystiana Belwita.  W kwietniu 2006 założyła 
swój pierwszy zespół Me Myself and I.

O TYM ZESPOLE MÓWI TAK: ... od dawna zastanawiałam się nad 
stworzeniem projektu wokalnego, który poprzez tworzenie muzyki głosem 
dawałby też nowe możliwości muzycznej ekspresji. Projektu, który rozwijałby 
się w stronę odnajdywania nowych środków artykulacji dźwięku, nowych 
nośników brzmienia, byłby sposobem zabawy z formą muzyczną a nawet 
próbą wyjścia poza nią. Ważnym wpływem estetycznym było dla mnie 
brzmienie human beatboxu oraz muzyka afrykańska. Wokalizy afrykańskie, 
brzmienia czarnych głosów zawsze mnie poruszały. Te dwa światy muzyczne 
(Afryka i beatbox) uświadomiły mi jak nieograniczonym instrumentem 
muzycznym jest głos ludzki.

ZGaS  - pochodzi z Głogowa. Zakorzeniony w kulturze hiphopowej 
najpierw rapował, potem śpiewał, aż w końcu, w 1999 roku zajął się human 
beatboxem. Pierwsze szlify zdobywał na podwórku z chłopakami z ekipy PRE. 
Po wyjeździe na studia do Zielonej Góry, współtworzył zespół Pokój 121. W 
2003 roku rozpoczął współpracę z wrocławską formacją Kanał Audytywny, 
która trwała aż do wydania „Płyty Skirtotymicznej”. Po zakończeniu współ-
pracy z KA poświęcił się całkowicie działalności solowej i w krótkim czasie 
uzyskał status jednego z czołowich polskich beatboxerów. Od roku 2005 
wygrywał kolejno wszystkie kontesty beatboxerskie w Polsce. W 2005 i 2006 
roku zdobył tytuł mistrza Polski w WBW (Wielkiej Bitwie Warszawskiej). 
W listopadzie 2006 roku nawiązał kontakt i współpracę z Me Myself And I. 
Sporadycznie występuje także z ekipą Fpat Wypat.

MiCHaŁ MaJERaN  - jest wokalistą, absolwentem londyńskiej Royal 
College of Music. Interesuje się różnymi rodzajami muzyki. Występował 
m.in. jako kameralista w zespołach muzyki dawnej oraz solista w zespołach 
operowych. Brał udział w wielu festiwalach muzyki poważnej. Interesuje się 
szczególnie muzyką jazzową i gatunkami pokrewnymi. Pracował jako nauczy-
ciel śpiewu oraz jako aranżer i producent muzyki reklamowej. Jako muzyk 
sesyjny - również instrumentalista - brał udział w nagraniach i koncertach 
w kraju i za granicą.

 Z Dziennikiem Nowogardzkim 

przed festiwalową scenę
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Niedziela – 12 lipca.
Na scenę plenerową zapraszamy o godzinie 20.00 i podziwiać MESAJAH. 

Mesajah to bardzo utalentowany wo-
kalista i producent grupy Natural Dre-
ad Killaz (NDK). Z inicjatywy Mesajah 
i jego brata paXona w 2003 r. powstał 
reggaeowy kolektyw, w którym bracia 
pełnią role nawijaczy i producentów. 
Pomimo tego, że reggae słuchają od 
wielu lat, pierwsze ich produkcje nie 
nawiązywały do wywodzącej się z 
Jamajki muzyki. Zaczynali od trip-hopu i dubu, a reggae, które zawsze było 
dla nich inspiracją z czasem dopiero stało się głównym nurtem w ich produk-
cjach. Jak sami wspominają  „W międzyczasie zaczęliśmy pisać teksty, które 
nagrywaliśmy do powstających na bieżąco reggaeowych riddimów”. 

W swojej muzyce mieszają różne gatunki, skrzętnie miksując reggae, 
dancehall, dub, ragga i hip hop. Nie ograniczają się jedynie do brzmień 
muzyki jamajskiej. Szukają nowych dróg, obierają nowe kierunki, nie 
zapominając przy tym o korzeniach gatunku. Braci od zawsze wo-
kalnie wspierał Yanaz, nawijacz, który zaczynał od rapowania w hip-
hopowym składzie. Pod wpływem kolegów z zespołu szybko poszerzył 
krąg swych zainteresowań o wszelakie brzmienia rodem z Karaibów.  
Mieszanka stylów i umiejętności sprawia, że twórczość prezentowana przez 
Natural Dread Killaz nie poddaje się wszelkim klasyfikacjom i szufladkowaniu. 
W iście wybuchowym stylu, nawiązując do korzeni raggae, tworzą coraz to 
nowe produkcje.

W swoim dorobku płytowym mogą pochwalić się albumem „Naturalnie” 
, wydanym w maju 2005 roku - ich debiutancki krążek szybko okrzyknię-
ty został wydarzeniem roku na polskiej scenie reggae/dancehall, a dzięki 
żywiołowości artystów i pasji do muzyki jamajskie brzmienia nabrały 
świeżości i rozpędu. Na koncie mają też wspólny klip z Dreadsquadem do 
utworu „Budzisz się rano”, zrealizowany w legendarnym studiu filmowym 
Semafor. Singiel ten promuje płytę producencką Dreadsquad – „Dread 
za dreadem”. W Popular Station Studio, które Naturalsi założyli własnym 
sumptem, wyprodukowali pierwszy w Polsce winylowy LP z różnymi 
wersjami piosenek na jednym riddimie - „Biba! Riddim”, czym wpisali 
się na karty historii polskiego reggae. Do współpracy nad tym projektem 
zaprosili obecną czołówkę reggae/dancehall z Polski i gości z zagranicy.  
Grupa zagościła na najważniejszych imprezach muzycznych, nie tylko w 
Polsce, ale i w Europie. 

Opr. LMM

PS. W niedzielę o godzinie 21.00 wystąpią goście z Serbii – ich przedstawiać 
nie trzeba – cieszyli się ogromnym aplauzem w roku ubiegłym!

„Orlik”  
rozwija skrzydła 

Widać pierwsze efekty budowy 
boiska „Orlik” 2012. na placu do gry 
zieleni się sztuczna trawa.

Po niecałych dwóch miesiącach 
pracy teren boiska jest ogrodzony 
i utwardzony. Zamontowano także 
lampy oświetleniowe. W poprzed-
nim tygodniu dowieziono kontene-
ry, w których zorganizowane będą 
szatnie i zaplecze socjalne. Pracow-
nicy przystąpili już do montażu 
sztucznej płyty. Wczoraj „czesano” 
świeżo położoną „trawę”. Zakończe-
nie prac przewidywane jest na 31 
sierpnia.

Prace budowlane rozpoczęły się 

piątego maja. Boisko powstaje przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr II. Prace wykonuje Polickie 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Lik-Bud. Policka firma za 1.083.935 
zł. zobowiązała się wykonać w na-
szym mieście kompleks wielofunk-
cyjnych boisk.

„Orlik” będzie składał się z dwóch 
boisk. Jedno z nich, o wymiarach 
30x62 m, do gry w piłkę nożną, na-
tomiast drugie, wielkości 19,1x32,1 
m, będzie wielofunkcyjne. Rozry-
sowane będą na nim linie boiska do 
koszykówki i siatkówki.

man

Komentarz
„Orlika” jeszcze nie otwarto, a już rozgorzała dyskusja, kto będzie nim za-

rządzał. Boiskiem administrować ma dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i niech tak zostanie. Przynajmniej przez pierwsze miesiące. Wątpię 
by ktoś z władz szkoły robił problemy chcącym korzystać z boiska. Zajmijmy 
się nimi, jeśli będą. Nie wyobrażam sobie, by obiektem zarządzała osoba de-
sygnowana przez Urząd Miasta. Opłacanie stróża z budżetu gminy byłoby 
nonsensem i po prostu zbędnym wydatkiem. Robienie podłoża pod konflikt, 
którego jeszcze nie widać jest typowe dla naszego miasta. Przez lata nie było 
boiska, to i kłótni o administrowanie nie było. Strach pomyśleć, co działoby 
się gdyby gmina zdecydowała się na jeszcze większą inwestycję. 

Marcin Nieradka  

KONCERT ZESPOŁU „F E E L”
AGENCJA KONCERTOWA „B A M A” oraz GOLENIOWSKI DOM 

KULTURY ZAPRASZAJĄ NA KONCERT ZESPOŁU „F E E L” 
pt.  „P O K A Ż   M I  N I E B O „ 

20  LiPCa , GODZiNa 20.00 
a M F i t E a t R 

BILETY  W CENIE : 35 złotych - osoba dorosła, 25 złotych - dziecko do lat 
13, 40 złotych - w dniu koncertu  DO NABYCIA W CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - Plac .BRAMY WOLIŃSKIEJ 1 
(od pon -pt. w godz. 11-18 oraz soboty

w godz. 10-15, tel. 091 418 95 90)
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Prokurator w „Krainie Regi” (cz. 3)

Jak redaktor W. W. Schmidt 
urządził się w pięknej „Krainie”

przy nazwie firmy swojego nazwiska, 
także w stopce Panoramy, czym łamie 
przepisy o działalności gospodarczej 
i prawie prasowym, które mówią, że 
jednoosobowe podmioty mają do 
nazwy przypisane imię i nazwisko 
właściciela i to jest dopiero pełna 
nazwa firmy. Tutaj trzeba wtrącić, 
że podobny manewr zastosowano w 
przypadku bezpłatnej „siostrzanej 
gazety” „Cityrama”, którą próbowano 
wydawać w powiecie goleniowskim. 
Jej redaktorem naczelnym został W. 
W. Schmidt, a wydawcą była tajem-
nicza Agencja Prasowa AGA PRESS. 
Dopiero jak poszperałem, okazało 
się, że to kolejna kobieta wydawca 
– Agnieszka Borgula z Gryfic, która 
zaufała naszemu Dyźmie. Gazeta po 
kilku wydaniach zniknęła z rynku. 
Zapytana o przyczyny, pani wydaw-
ca tłumaczyła, że przeinstalowują 
programy. Jak z wielką pompą gazetę 
otworzono, tak z wielkim hukiem 
została zamknięta. W przypadku re-
daktora naczelnego W. W. Schmidta 
– nie była to pierwsza klapa. Do jego 

błyskotliwej kariery w świnoujskim 
„Kurierze nad Morzem” i zamknięciu 
tej gazety w atmosferze skandalu war-
to będzie powrócić. Także do innej 
gazety, której redaktorował, a która 
padła. Po klapie „Cityramych pani 
wydawca Agnieszka Borgula wylądo-
wała w „Panoramie” jako „reporter”. 

ILE KOSZTUJE DARMOWA 
GAZETA

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się 
w końcu, ile pieniędzy starostwo wy-
dajwało na „Krainę Regi”, zamiast na 
drogi, a także ile podatników kosztują 
ogłoszenia w „bezpłatnej” Panora-
mie. Otóż za samo zamieszczanie 
plakacików o imprezkach i „spra-
wowanie” patronatu medialnego nad 
tymi imprezkami starostwo zapłaciło 
w 2008 roku firmie Planet 7 Elżbiety 
Staszczyk – 14.640 zł. Za publikację 
ogłoszeń w 2008 roku – 8.483 zł. Ale 
to nie wszystko. 

Cdn. 
Kazimierz Rynkiewicz

Część trzecią cyklu o bezpłatnym 
biuletynie pod nazwą „Kraina Regi”, 
wydawanym przez prywatną firmę za 
pieniądze publiczne trzeba poświęcić 
jej redaktorowi naczelnemu Wiesła-
wowi Wojciechowi Schmidtowi, bo 
jest on nieodłącznym składnikiem 
tej medialnej manipulacji. Manipu-
lacja polega na używaniu pieniędzy 
podatników dla celów prywatnych 
osób do osiągania i utrzymywania 
władzy politycznej. By podatnicy nie 
zorientowali się w tym procederze, 
stosowano tu nieustanny kamuflaż, 
o którego elementach pisałem w 
dwóch poprzednich odcinkach. Tych 
elementów jest więcej i dopiero po ich 
złożeniu pokaże się cały obraz powią-
zań i przeplatających się interesów 
na styku działań osób prywatnych i 
publicznych pieniędzy. 

Jakby przy okazji przyjrzałem się 
bliżej redaktorowi naczelnemu za-
równo „Krainy Regi” jak i „Panoramy 
Gryfickiej” Wiesławowi Wojciechowi 
Schmidtowi i zadałem sobie pytanie 
– jak długo jeszcze będzie on ucho-
dził w Gryficach za dziennikarza i 
postać na poły publiczną, reprezen-
tując zarazem mentalność Nikodema 
Dyzmy. Wielu daje się nabrać na 
jego elokwencję i maniery i to im 
dedykuję te analizy. Także uczciwym 
samorządowcom, którzy decydują o 
wydawaniu publicznych pieniędzy. A 
przede wszystkim mieszkańcom, by 
wiedzieli, z kim mają do czynienia. 
Czas już powiedzieć – stop! - me-
dialnym oszustom i manipulatorom 
opinii publicznej. 

NIE MA NIC ZA DARMO
Zarówno w przypadku biulety-

nu „Kraina Regi”, rzekomo samo-
rządowego, finansowanego przez 
starostwo, a de facto wydawanego 
i zarejestrowanego przez prywatną 
firmę Planet 7 Elżbieta Staszczyk, jak 
i bezpłatnej gazety „Panorama Gry-
ficka”, również wydawanego przez 
tę samą firmę,  trzeba rozumieć, co 
to znaczy darmowa gazeta. Otóż nie 
ma takiego pojęcia w sensie ekono-
micznym, bo nie ma nic za darmo. 
Owszem, odbiorca może otrzymać 
gazetę nie płacąc za nią, ale ktoś musi 
pokryć koszty jej produkcji. Jeżeli 
wydawca jest milionerem i w dodat-
ku filantropem, to dopłaca fundując 
coś ludziom. W obu powyższych 
przypadkach nie mamy do czynienia 
z milionerami, a już na pewno nie 
z filantropami. Kto więc płaci? W 
przypadku „Krainy Regi” w całości 

płacą podatnicy, czyli mieszkańcy, 
a w przypadku Panoramy Gryfickiej 
płacą w dużej części. W obu przypad-
kach zapewne nie zdając sobie z tego 
sprawy. Także z tego, do czego pe pi-
sma służą. Zabiera się więc mieszkań-
com pieniądze w formie podatków 
(czynsze, od nieruchomości, ziemi, 
pensji itp.) i finansuje coś, na co być 
może oni nie wyrazili by zgody. Tylko 
że nikt o to ich nie pyta, bo po co. A 
tym, którzy domagają się na przykład 
naprawy drogi, jak w Bieczynie, mówi 
się, że pieniędzy nie ma. Pieniądze są, 
ale idą na bezpłatne gazety, w których 
można oglądać kolorowe uśmiech-
nięte twarze lokalnych polityków. Ja 
nie spodziewam się, by o proteście w 
Bieczynie napisano w „Krainie Regi” 
lub Panoramie. Ta, owszem, poinfor-
mowała że taki protest się odbędzie, 
ale już nie raczyła być z tymi ludźmi 
i opisać ich drogową gehennę. Za 
to bez żenady wykorzysta ich pie-
niądze, by pokazać uśmiechnięte 
twarze burmistrzów i starosty. To 
jest ta manipulacja. Jakby powiedział 
Herbert – intelektualne oszustwo. Ale 
też interes.

JEST ZAPOTRZEBOWANIE NA 
DYZMĘ – WIĘC SIĘ ZJAWIA

Oszustwo to zostało zaplanowane 
od samego początku. Pan staro-
sta Kazimierz Sać miał pomysł na 
bezpłatną gazetę, by docierała do 
tłumów, bo nieuchronnie zbliżały 
się wybory. Skąd o tym wiem? Sam 
mi takie przedsięwzięcie propono-
wał, ale nie zgodziłem się, by gazeta 
była gazetą starosty na jedną lub 
dwie kadencje, bo burmistrzowie i 
starostowie przychodzą i odchodzą, 
a gazeta zostaje. To coś więcej, niż 
mijające kadencje, jeżeli oczywiście 
nie chce się czytelników traktować 
jak durniów. Ja nie chciałem. I wtedy 
pojawił się taki dziennikarski Dyzma, 
Wiesław Wojciech Schmidt, który się 
tego podjął, bo zwietrzył swoją szansę 
i łatwe pieniądze. 

CZYŻBY NIEKTÓRZY WSTY-
DZILI SIĘ SWOICH NAZWISK? 

Nikt nie wie, dlaczego ten pan nie 
rejestruje firmy i nie wydaje gazet pod 
własnym nazwiskiem. On jest tylko 
ich redaktorem naczelnym. Tak jest 
w przypadku Panoramy Gryfickiej, 
którą wydaje firma Planet 7, za której 
nazwą kryje się pani Elżbieta Stasz-
czyk z Gryfic, obecnie mieszkająca w 
Trzebiatowie. Nie wiadomo, co ma do 
ukrycia ta pani, ale nigdy nie podaje 

Bo szambo 
im się należy?

- My chcemy szambo! – krzyczą 
mieszkańcy Świerczewa. – Róbcie, 
ale nie na moim terenie. Dam wam 
nawet beczkę – odpowiada właści-
ciel dużej hodowli bydła.

Konflikt między ośmioma rodzina-
mi ze Świerczewa a Stanisławem Cie-
chanowskim trwa od kilku tygodni. 
Właściciel gospodarstwa rolnego na-
kazał mieszkańcom usunąć zbiornik 
ze ściekami ze swojej działki.

- Powiedział, że mamy zabrać szam-
bo i jego to nie obchodzi. Wcześniej 
nie widzieliśmy, że leży na terenie jego 
działki. Myśleliśmy, że wykupiliśmy po 
PGRze budynki razem z szambem.   
Gdzie teraz mamy odprowadzać 
ścieki? Burmistrz nie zaleca założenia 
szamb ekologicznych, bo twierdzi, że 
w ciągu kilku lat podłączy Świerczewo 
do głównej sieci – mówi zbulwersowa-
na mieszkanka Świerczewa.

Ziemię, na której wkopana jest 
beczka ze ściekami Ciechanowski 
wykupił sześć lat temu. 

- Ostatnio poprosiłem geodetę o 
wytyczenie granic. Gdy zobaczyłem, 
że szambo leży na moim terenie to 
się przeraziłem. Beczka jest przerdze-
wiała i dziurawa. Ścieki wyciekają do 
pobliskiego rowu. Strach podchodzić 
w pobliże szamba. Nie daj Boże by 
wpadło tam jakieś dziecko. Ja będę 
wtedy odpowiadał – twierdzi farmer. 

Mieszkańcy ośmiu rodzin nie są 

chętni do zrobienia prywatnych 
zbiorników na ścieki.

- Będę musiała wywozić ścieki 
trzy razy w miesiącu. Nasz rodzinny 
budżet tego nie wytrzyma – mówi 
mieszkanka.

Cóż mają zrobić mieszkańcy? 
Ciechanowski proponuje im roz-
wiązanie: - W gospodarstwie mam 
wielką beczkę, którą mogę oddać im 
za darmo. Niech zrobią sobie szambo 
zbiorcze, ale na swoim terenie.

Właściciel działki, na której leży 
szambo dał mieszkańcom czas do 
końca roku. Jeśli nie znajdą rozwią-
zania sam zlikwiduje obecne szambo. 

man 
Komentarz
Szambo w Świerczewie jest w fatal-

nej kondycji. Faktycznie szkodzi śro-
dowisku i zagraża bezpieczeństwu. 
Mieszkańcy powinni wstydzić się, że 
dopuścili do takich zaniedbań. Nie 
dziwię się właścicielowi działki. Sam 
nie chciałbym mieć u siebie „tykają-
cej bomby” w postaci zaniedbanego 
szamba.

Mieszkańcy powinni wziąć sprawy 
w swoje ręce. Skorzystać z propozycji 
Ciechanowskiego i wkopać jego becz-
kę na swoim terenie. Czasy socjali-
zmu minęły już dawno i nikt za nich 
problemu nie załatwi. Najwyższy czas 
dać coś od siebie. 

Marcin Nieradka
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W obiektywie Jana korneluka  - Na jagody... i pierogi

Na zakończenie powiatowych zawodów strażackich całkowicie niespodzie-
wanie przed szyk druhów poproszony został młodszy aspirant Tomasz Dwo-
recki. Komendant Powiatowy PSP Bogusław Tunkiewicz obwieścił obecnym 
na stadionie, że oto przed nami stoi szczęśliwy tatuś trzech córek. Trojaczki 
jak wiadomo trafiają się rzadko, ale trzech córek w strażackiej rodzinie jeszcze 
nie było! I tutaj nastąpiły brawa, potem gratulacje i życzenia.

Były także prezenty od strażackiej braci. Do życzeń dołącza się również 
zespół redakcyjny „DN”. LMM

Niespodzianka dla tatusia „trojaczek”
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Dobrej, ul. Traugutta. Cena do 
negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•	 Hala do wynajęcia od zaraz. Tel. 
605 276 271.

• Zamienię budynek gospodarczy 
drewniany szeroki wjazd, nadający 
się na garaż, położony przy ul. Boh. 
Warszawy w sąsiedztwie MOTOZBY-
TU na garaż lub teren pod budowę 
garażu na osiedlu Gryfitów w po-
bliżu ulicy Racibora. Wiadomość tel. 
091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położo-
ny na I piętrze w budynku przy ul. 
700 Lecia 13 m. 4, składający się z 3 
pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, holu 
+ dwa garaże samochodowe w po-
dwórzu posesji. Cena łączna 220 tys. 
zł. Wiadomość tel. 091 39 20 353 lub 
697 516 145.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 602 462 497.

• Sprzedam grunty rolne 5 ha przy 
drodze asfaltowej, 5 zł/ m kw, media 
w drodze. Tel. 516 344 450.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
przy ul. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 68 m 
kw. Tel. 504 89 89 80.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokoje, 
68 m kw dla najemcy indywidualne-
go lub dla pracowników firmy. Tel. 
693 255 770.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 
m kw, przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 
601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro. Tel. 602 677 563.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie przy ul. Zamko-
wej. Tel. 667 094 079.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z wa-
runkami zabudowy 1200 m kw w 
Nowogardzie. Tel. 602 52 16 71.

• 2 pokojowe mieszkanie zamienię na 
3 pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 
39 182 97.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw 
na działalność handlową, biuro, ga-
binet lekarski, mieszkanie przy ul. 
700 Lecia 20B (pasaż przy Biedron-
ce). Tel. 060 62 93 753, 091 39 20 676.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, w centrum ul. Wyszyńskiego. 
Tel. 602 630 016.

• Do wynajęcia lokal w centrum No-
wogardu. Tel. 787 122 972.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w Załomiu na os. Kasztanowym. 
Tel. 091 39 22 308, 606 271 499.

• Sprzedam, zamienię na mniejsze lub 
wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w 
centrum. Tel. 0049 524 197 28 96 lub 
0049 (0) 176 253 10 803.

•	 mieszkanie 3 pokojowe sprzedam 
lub zamienię na mniejsze. Tel. 
601 441 763.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum. 
721 383 983.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
os. Bema o pow. 41,7 m kw, wspólno-
ta mieszkaniowa. Tel. 888 354 289.

• Własnościowe, dwa pokoje 4 x 4 i 2 x 
4, łazienka 2 x 2, kuchnia 2 x 2; nowe 
co gazowe, instalacje, okna, czynsz 
50 zł; cena 80 tys. Tel. 696 167 502 po 
16.00.

•	 Działki budowlane Dębice gmi-
na maszewo, 18 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

•	 Sprzedam kawalerkę własnościo-
wą bezczynszową na Bema po 
kapitalnym remoncie, I piętro, 
umeblowana, kuchnia robiona na 
zamówienie z drewna, w przed-
pokoju duża szafa pod zabudowę, 
okna plastik, wysoki standard, nie 
wymaga wkładu finansowego, 
cena 80 tys. Tel. 788  986  139 lub 
788 557 042.

•	 Sprzedam kawalerkę w Stargar-
dzie Szcz,. 42 m kw, płytki, pa-
nele, kuchnia zabudowana. Tel. 
721 046 371 lub 721 046 372.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
– kawalerka 24,5 m kw, Szczecin, ul. 
Potulicka. Kom. 607 061 484.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam samochód ciężarowy 
STAR – 200, dwa małe samochody 
ciężarowe MULTIKAR, wszystkie sa-
mowyładowcze w stanie technicz-
nym sprawnym, aktualnie na cho-
dzie. Wiadomość tel. 091 39 22  329 
lub 697 516 145.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony letnie KUH-
MO 215x55 R 16; stan bdb. Tel. 
605 522 340

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub 
podobny. Kompletny, nie przerabia-
ny. Tel. 508 351 213.

• Kupimy auta przeznaczone do 
złomowania oraz złom stalowy. 
503 790 471.

• Sprzedam mercedesa 124, rok prod. 

1990, 2.5 d – 20 V. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 668 319 509.

• Przyczepa camp. niezarejestrowa-
na, 4 m, 1500 zł. Tel. 696 167 502 po 
16.00.

• Daewoo Nexia 1997, pojemność 1,5 
benzyna, DOHC 16 V, cena do uzgod-
nienia. Kontakt 091 39  144 26 lub 
505 622 406.

• Sprzedam Ford Escort Ghia, 1997 r., 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
ABS, poduszki; czarne, kombi. Tel. 
091 39 501 40.

• Sprzedam Volkswagen Golf II, 1992 
r., benzyna + gaz. Tel. 506  603  565, 
511 231 102.

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

•	 agrousługi, koszenie, orka, poplo-
ny. Tel. 503 176 331.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 3P 
oraz siewnik zbożowy Poznaniak. Tel. 
668 316 103.

• Sprzedam żyto. Tel. 091 39 17 620.

• Sprzedam słomę presowaną w ma-
łych belkach. 782 036 086.

• Sprzedam 2 klacze i ogierka. Tel. 091 
39 501 40.

•	 koszenie i zbiór biomasy oraz 
sprzedaż drewna opałowego. Tel. 
508 50 36 50.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
603 353 789.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-

towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 497 390.

•	 remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Przeprowadzki z załadunkiem i rozła-
dunkiem. Tanio. 79 1111 749.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.pl

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz. Tel. 796 517 107.

• Pokrycia i remonty dachów, komi-
nów. Tel. 511 102 684.

•	 Sprzedam czarną porzeczkę po 
2 zł/ kg, zbiór własny. Tel. 091 39 
21 739.

• Chcesz zarobić? Zgłoś się na zrywa-
nie porzeczek od 13.07. Tel. 091 39 
21 739.

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy, podłogi. 
Tel. 600 626 268.

• Koszenie traw. Tel. 091 39 17 620 wie-
czorem.

•	 Pisanie pism procesowych – spra-
wy cywilne, sprawy administra-
cyjne, podania, wnioski. Tanio! 
668 452 303.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę pracownika do gospodar-
stwa rolnego, prawo jazdy na cią-
gnik rolniczy. Tel. 091 39  183 43, 
606 261 850.

•	 Firma kosmetyczna Oriflame 
zatrudni konsultantów. Tel. 
693 876 362.

• Zatrudnię od zaraz miłą, spokojną, 
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HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
tel. 091 39 20 221

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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916-18.06.2009 r. 

aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Mieszkania nowe 
na sprzedaż i wynajem 

przy ul. 700 Lecia 11, Nowogard 
(1 pokojowe i 2 pokojowe). 

Kontakt 0606 115 410

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, 
że w budynku Starostwa Powiato-
wego w Goleniowie przy ul. Dwor-

cowej 1 
na tablicy ogłoszeń została 

podana informacja 
o przeznaczeniu do oddania 

w najem na okres trwania mandatu 
poselskiego nie dłużej niż 3 lata 

wolnego lokalu użytkowego nr 419 
położonego w b. hotelu „Cisy”  

w Nowogardzie.

DO WYNaJĘCIa 
BOXY w pawilonie 

przy 

ul. Kościelnej 1. 
Tel. 504 938 229

SPRZEDaŻ 
drewna kominkowego

Transport

tel. 509 930 161

dyspozycyjną panią do opieki nad 4 
letnią dziewczynką. Tel. 517 716 080.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Zatrudnimy płytkarzy, fachowców 
do dociepleń oraz samodzielną gru-
pę do tynków maszynowych. Tel. 
605 930 161, 503 812 539.

INNe

• Owczarki niemieckie, szczenięta, 
czarno-podpalane, pieski i suczki, 
ojciec – wnuk podwójnego zwycięzy 
świata, matka z rodowodem sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828.

• Owczarki niemieckie sprzedam. Tel. 
793 933 796.

• Sprzedam roczne meble sklepowe 
(regały z ladami). Tel. 607 084 596.

• Przyjmę niepotrzebne w dobrym 
stanie meble kuchenne, regały po-
kojowe, lodówkę małą, dywan. Będę 
bardzo wdzięczny za okazaną bezin-
teresownie pomoc. Tel. 506 486 202.

• Sprzedam automat firmy Whirpool, 
pół roku używany, cena 500 zł – do 
uzgodnienia. Tel. 790 454 752.

• Okna drewniane szt. 16, długość 
11,50, wysokość 1,50 m na przydo-
mową szklarnię odstąpię za symbo-
liczną kwotę. Tel. 091 39 207 14.

• Sprzedam kontener handlowy. Tel. 
693 404 728.

• Sprzedam drewno opałowe sosna 
odpady tartaczne pocięte w klocki, 

350 zł za przyczepę. Transport gratis. 
Tel. 514 740 538.

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 
woda (dwufunkcyjne) cena 1200 
zł mieszkanie, domek, gwarancja 
serwisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18 i 21 kw z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typVIII 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• Sprzedam betoniarkę 150 l, 1-fazową 
(230 volt). Tel. 693 732 485.

Czy wiesz, że…?
Nie zapłacisz mandatu  
zablokują konto!

Urzędy, którym Polacy zwlekają z zapłatą mandatów, zaczynają wy-
syłać do banków informacje o wierzycielach: podają imię, nazwisko, 
PESEL i kwotą, jaką są winni. Banki mają w takiej sytuacji prawa zablo-
kować konto i kartę kredytową. Do momentu aż nie spłacisz mandatu. 
Bank może zająć też rentę, emeryturę, weksel, mieszkanie, a w nim antyki, 
cenne obrazy, futro, kożuch. Wierzyciele mogą być za to spokojni o los 
swojej pościeli, kwot do 700 zł, zapasów żywności na okres 30 dni, jedynej 
krowy albo dwóch ostatnich kóz. Tego bank nie może nam zabrać. Prawda, 
że pocieszające?

Wm.pl - LMM

Szwecja zakaże seksu  
ze zwierzętami

Szwedzki rząd rozpoczął prace nad nowym projektem ustawy o ochro-
nie praw zwierząt. Zaostrzone przepisy mają zakazać …wykorzystywania 
seksualnego zwierząt przez ludzi 

Odkąd Szwecja w 1944 roku zniosła zakaz zoofilii, obcowanie płciowe ze 
zwierzętami nie jest w tym kraju przestępstwem. Ewentualne sankcje karne 
przewidziane są jedynie dla ludzi, którzy podczas stosunku „dręczą psy-
chicznie” swoich zwierzęcych partnerów bądź fizycznie się nad nimi znęcają. 
Sytuacja ta ma się jednak niedługo zmienić.

Projekt nowej ustawy, która zabroniłaby uprawiania seksu ze zwierzętami, 
zgłosił minister rolnictwa Poruszyła go, podobnie jak większość szwedzkiej 
opinii publicznej, zeszłoroczna seria reportaży w dzienniku popołudniowym 
„Expressen” poświęconych właśnie problemowi zoofilii. Dziennikarz dotarł 
do siatki handlarzy trudniących się hodowlą zwierząt przeznaczonych do 
wykorzystywania seksualnego i z nimi obcujących.  

Posłowie szwedcy alarmują, że rośnie liczba stron internetowych poświę-
conych zwierzęcej pornografii. Szwedzki Związek Weterynarzy zanotował 
natomiast wzrost seksualnej przemocy wobec zwierząt. Zakazania zoofilii 
domagały się od dawna Szwedzki Związek Rolników, organizacja Prawo 
Zwierząt, Szwedzki Związek Weterynarzy i inne zrzeszenia. Bezskutecznie.

Internet – GW.
Opr. LMM
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLi  
iNtENSiVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 06.07.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD.
1. Murarz 
2. Kierowca pr. jazdy „D”
3. Technik farmaceutyczny.
4. Nauczyciel matematyki
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Stolarz
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki 
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Kelner-barman
12. Pielęgniarka
13. Kucharz
14. Ślusarz-spawacz
15. Betoniarz-zbrojarz
16. Sprzedawca
17. Nauczyciel wych. Fizycznego
18. Nauczyciel muzyki, techniki, plastyki

OFerTY PraCY Z reJONU.
1. Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa - 
Międzyzdroje
2. Nauczyciel fizyki - Przybiernów
3. Pracownik ekipy sprzątającej - Łozienica
4. Pracownik produkcji (Goleniów)
5. Pakowacz drobiu (Szczecin Dąbie)
            

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Nowy sezon piłkarski 
– terminy

Jak informuje ZZPN w drugi weekend sierpnia rozpoczną się zmagania w 
sezonie 2009/2010 w III lidze Bałtyckiej, a runda jesienna zakończy się spo-
tkaniami 14/15 listopada. Wcześniej 11 listopada zostanie rozegrana jedyna 
(XIV) środowa kolejka spotkań. 31 października i 1 listopada nie zaplanowano 
żadnych pojedynków. 

Natomiast piłkarze IV, V ligi, klasy okręgowej i Wojewódzkiej Ligi Junio-
rów rozpoczną swoje mecze 15 sierpnia, drugą kolejkę rozegrają w środę 
19 sierpnia a potem zagrają podobnie jak trzecioligowcy i zakończą rundę 
jesienną 14/15 listopada.

Rozgrywki w A klasie rozpoczną się 23, 24 sierpnia a B klasy tydzień później, 
pozostałe terminy kolejek są podobne jak w pozostałych klasach rozgrywko-
wych, czyli runda jesienna zakończy się 14/15 listopada.

Karolina Kubicka

Z kim grać będzie  
„Pomorzanin”

Jak podaje ZZPN, skład V ligi na sezon 2009/2010 przedstawiać będzie się 
następująco:

1. Kluczevia Stargard (ew. Masovia Maszewo / Unia Dolice)*
2. Sparta Gryfice
3. Arkonia Szczecin
4. Świt Skolwin
5. Kłos Pełczyce
6. Osadnik Myślibórz
7. Odra Chojna
8. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
9. GKS Mierzyn
10. Polonia Płoty
11. Woda-Piast II Rzecko
12. Iskierka Szczecin-Śmierdnica
13. Stal Lipiany
14. Sparta Węgorzyno 
---------------------------------------
15. Pomorzanin Nowogard
16. Zorza Dobrzany
* Jeżeli ew. Kluczevia po ewentualnym barażu awansowałby do IV ligi 

to prawdopodobnie odbyłby się baraż pomiędzy drugimi drużynami klasy 
okręgowej.

Współzawodnictwo Sportowe 
Szkół Gminy Nowogard 

1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
2 – 99 pkt.

2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
4 – 95 pkt.

3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
1 - 50 pkt.

4 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Strzelewie – 46 pkt.

5 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
3 i  Szkoła Podstawowa w Orzecho-
wie – 40 pkt

6 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Długołęce – 39 pkt.

7 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Wierzbięcinie – 26 pkt.

8 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Żabowie – 3 pkt.

9 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Błotnie – 0 pkt.

Chłopcy:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 

4 – 113 pkt.
2 miejsce - Szkoła Podstawowa w 

Wierzbięcinie – 88 pkt.
3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 

2 - 74 pkt.
4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 

1 – 54 pkt.
5 miejsce –Szkoła Podstawowa w 

Orzechowie – 46 pkt
6 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 

3 – 40 pkt.
7 miejsce - Szkoła Podstawowa w 

Strzelewie - 39 pkt.
8 miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Długołęce – 36 pkt.
9 miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Żabowie – 15 pkt.

10 miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Błotnie – 12 pkt.

Biorąc pod uwagę wyniki za-
wodów odbywających się tylko 
na szczeblu gminnym klasyfikacja 
przedstawia się następująco:

Szkoły gimnazjalne:
1 miejsce – Gimnazjum nr 3 – 25 

pkt.
1 miejsce – Gimnazjum nr 1 – 23 

pkt
3 miejsce – Gimnazjum nr 2 – 21 

pkt.
Szkoły Podstawowe:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 

2 – 149 pkt.
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 

4 – 142 pkt.
3 miejsce -  Szkoła Podstawowa nr 

1 – 100 pkt
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Wierzbięcinie – 86 pkt.
5 miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Strzelewie – 85 pkt.
6 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 

3 – 81 pkt.
7 miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Orzechowie – 80 pkt.
8 miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Długołęce – 71 pkt.
9 miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Żabowie – 18 pkt.
10 miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Błotnie – 12 pkt.
Wszystkim szkołom serdecznie 

dziękujemy za liczny udział w zawo-
dach i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych!

Karolina Kubicka

W roku szkolnym 2008/2009 
po raz kolejny szkoły naszej gmi-
ny rywalizowały ze sobą w ramach 
Współzawodnictwa Sportowego 
Szkół Gminy Nowogard. We wrze-
śniu 2008r. został ustalony regula-
min, który zawiera nie tylko zasady i 
cele współzawodnictwa, ale również 
punktację, dzięki której można było 
wyłonić najlepszą szkołę podstawo-
wą i gimnazjum. Pod uwagę były 
brane wyniki z zawodów rozgry-
wanych na szczeblu nie tylko gmin-
nym (jak było w roku szkolnym 
2007/2008),ale również powiato-
wym, regionalnym i wojewódzkim. 
Zawody sportowe przeprowadzane 
były zgodnie z kalendarzem Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady.

Oto jak przedstawia się klasyfi-
kacja końcowa współzawodnictwa 
sportowego, obejmująca punkty 
przyznane za zawody sportowe od-
bywające się na szczeblach od gmin-
nego do wojewódzkiego:

Szkoły gimnazjalne:
1 miejsce – Gimnazjum nr 1 – 76 

pkt – opiekunowie Anna Łysiak, Ja-
cek Andrysiak, Janusz Raczyński, 
Bartosz Zdanowicz

1 miejsce – Gimnazjum nr 3 – 76 
pkt. – opiekunowie Wiesław Bu-
czyński, Bogdan Sobolewski 

3 miejsce – Gimnazjum nr 2 – 54 
pkt. – opiekunowie Joanna Dzikow-
ska, Inga Szymańska – Głowicka, 
Jacek Jackowski, Tomasz Szafran, 
Artur Gnych

W tym:
Dziewczęta:
1 miejsce – Gimnazjum nr 3 – 60 

pkt
2 miejsce – Gimnazjum nr 2  – 30 

pkt

3 miejsce – Gimnazjum nr 1 – 20 
pkt

Chłopcy:
1 miejsce – Gimnazjum nr 1– 

56pkt
2 miejsce – Gimnazjum nr 2  – 24 

pkt
3 miejsce – Gimnazjum nr 3  – 16 

pkt
Szkoły Podstawowe:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa 

nr 4 – 208 pkt. – opiekun Wiesław 
Buczyński

2 miejsce – Szkoła Podstawowa 
nr 2 – 173 pkt. – opiekunowie Grze-
gorz Górczewski, Jarosław Jesionka

3 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Wierzbięcinie – 114 pkt. -  opiekun 
Józef  Korkosz

4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
1 – 104 pkt. – opiekunowie Aleksan-
dra Ziółkowska, Monika Duraj, Je-
rzy Kusiak, Bogdan Wawryczuk

5 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Orzechowie – 86 pkt. – opiekuno-
wie Andrzej Pluta, Rafał Urtnowski

6 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Strzelewie – 85 pkt. – opiekun Wal-
demar Kondraciuk

7 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
3 – 83 pkt – opiekunowie Małgorza-
ta Pietruszewska, Piotr Kazuba

8 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Długołęce – 75 pkt. – opiekun Rafał 
Urtnowski

9 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Żabowie – 18 pkt. – opiekun Anna 
Kucharczyk

10 miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Błotnie – 12 pkt opiekun Tomasz 
Żelazowski 

W tym:
Dziewczęta:
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Listy Czytelników

Promenada  
nie dla wszystkich

Z podziwem patrzyłem na budowę ul. Promenada – od 1970 roku (tyle 
mieszkam w Nowogardzie) nie widziałem tak pięknie wykończonej nawierzch-
ni. Niestety wszystko zostało spartolone przez … przesadną troskę. Aby nam 
przechodniom w głowach się nie poprzewracało postawiono znaki i słupki. O 
ile znaki można zrozumieć to tym, którzy stawiali słupki zabrakło wyobraźni. 
Czy Promenadą nie mogą spacerować maluchy w wózkach? Czy na wózku 
inwalidzkim też tam nie wolno wjechać?

Czas zweryfikować poronione pomysły i udostępnić piękny deptak DLA 
WSZYSTKICH…

Jędruś
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WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA, DESKI, ŁATY

SŁUDWIA 12c

tel. 091 38 52 540
fax: 091 38 47 688

e-mail: biuro@ekotrak.pl
www.ekotrak.pl

eEKOTRAK

reklama

Czytaj s. 10

STUDIO FRYZJERSKIE 
„TYNA”

PROMOCJE !!!
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

Jak pozbyć się stresu 
przed egzaminem  
na prawo jazdy !!!

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych  

na bezpłatne konsultacje 
z trenerem umiejętności 

psychologicznych 
i interpersonalnych.

ul.  700-lecia 17, 
tel. 091 392 16 16, 666 201 202

SPOTKANIE 14.07. g. 18.00
  foto Andrzej Sawicki

Obwodnica
ciąg dalszy

Festiwalowi 
goście
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Kanikuła w pełni
Kanikuła w pełni. Zwykle czas wakacji to czas 

wyjazdów na bliższe bądź dalsze wyprawy wcza-
sowe. Miasta, w tym takie jak Nowogard nieco 
wtedy pustoszeją a przynajmniej widać było w 
nich gołym okiem, ze na ulicach ludzi mniej i 
lokalna aktywność konsumencka wyraźnie osła-
biona. Tak bywało zwykle, jednak tego lata jest 
inaczej i chyba dotychczasowa prawidłowość nie 
występuje, a nawet studenci i uczniowie spędza-
jący wakacje w domach rodzinnych sprawiają, że 
odnosi się wrażenie jakby miasto się zatłoczyło. 
Pewnie to wrażenie pogłębiają korki samochodo-
we chociaż i one jakby krótsze niż co roku.

Być może najistotniejsze przyczyny rezygnacji z letnich wyjazdów jest pa-
nująca i powszechnie komentowana drożyzna w ośrodkach wypoczynkowych. 
Fakt faktem, że w czasach wmawianego nam rzekomo panującego dobrobytu 
i pomyślności wielu, zbyt wielu nie może sobie pozwolić na letni wypoczynek.

Pozostają nam w Nowogardzie uroki własnego jeziora i atrakcje wpisane w 
cykliczne imprezy Lata z Muzami. Miejmy nadzieję, że ładunek prawdziwej 
kultury będzie mocniejszy aniżeli wynika to z prezentowanego na naszych 
łamach programu.

Z biegiem lat człowiek z pewnym żalem stwierdza, że jedną z ważniejszych 
wewnętrznych mocy staje się coraz bardziej siła przyzwyczajenia, która istotnie 
osłabia wolę walki i twórczy niepokój. Przyzwyczajamy się do trapiących nas 
niedostatków, do bylejakości, do głupoty władz, nawet przyzwyczailiśmy się do 
często krytykowanego wieloletniego burmistrza miasta. Siła przyzwyczajenia 
jeśli nawet działa pozytywnie tamując niepotrzebną agresywność czy nieuf-
ność to jednak w istocie rozleniwia, osłabia krytycyzm, a w skrajnej postaci 
może wywołać swoiste obywatelskie otępienie intelektualne. Warto więc jej się 
nie poddawać, a wakacje to dobry czas na refleksję i odpowiedzi na pytanie 
czy to nie jest aby tak, że  właściwie siła przyzwyczajenia odbije się najwy-
raźniejszym śladem na naszej nowogardzkiej rzeczywistości i czy to nie ona 
jest głównym składnikiem kształtującym mentalność lokalnej społeczności.

Marek Słomski
 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU  
ALIMNETACYJNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

I N F O r m U J e
iż w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 paź-

dziernika 2008r. (Dz. U z 2008r. Nr 223 poz. 1456) i wydłużeniem okresu 
zasiłkowego wnioski na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpo-
częcia roku szkolnego na rok szkolny 2009/2010 składa się w tutejszym 
Ośrodku od miesiąca 1 września do 31 października 2009r. 

Wniosek złożony po terminie (tj. 31 października 2009r.) skutkuje po-
zostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kierownik Działu, Iga Błażewicz

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU 
URODZENIA SIĘ DZIECKA

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN ZASAD PRZYZNAWANIA JED-
NORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 
ORAZ DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URO-
DZENIA DZIECKA

Od 1 listopada 2009 roku przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka (potocznie becikowe), jak również o dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wymagane będzie przedłożenie za-
świadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała 
pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dzieci i osób, które 
wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także 
osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r. 

Zmiany powyższe wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o 
zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik 
Ustaw z dn. 31 grudnia 2008, nr 237 poz. 1654).

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Iga Błażewicz

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” organizuje
wyjazd na badania mammograficzne do Centrum Radiologii i Diagno-

styki 
Obrazowej w Szczecin Zdroje w dniu 01.08.2009 r.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 
tel.  091-39-21-356, oraz u Lidii Bogus tel.505-393-636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

„LILA- RÓŻ” 
Fundacja „Zdrowie” widząc potrzeby konsolidacji środowiska kobiet z 
Problemami onkologicznymi podjęła cykl spotkań, rozmów, które zaowo-

cowały utworzeniem
STOWARZYSZENIA KOBIET Z PROBLEMAMI ONKOLOGICZNYMI 

pod nazwą „LILA- RÓŻ” w  Nowogardzie. Stowarzyszenie zostało zareje-
strowane w Sądzie Rejestrowym w  Szczecinie dnia 16.06.2009r.

Panie które chcą należeć do Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć 
proszone są o kontakt  z Lidią Bogus tel505-393-636
PRZYJDŻ DO NAS -CZEKAMY NA CIEBIE -NIE BĘDZIESZ SAMA

Prezes Fundacji Lidia Bogus
Nowogard, 7.07.2009 r.    

PETYCJA  
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infra-

struktury
My, niżej podpisani mieszkańcy nowogardzkiego Generała Józefa Bema 

domagamy się budowy zjazdu do miasta z planowanej i niedługo budowanej 
obwodnicy. Prosimy o ujecie zjazdu w planach budowy obwodnicy. 

Chcemy, by nasze miejsce zamieszkania było bezpośrednio skomuniko-
wane z obwodnicą. Uważamy, że powstanie zjazdu pozytywnie wpłynie na 
miasto, osiedle i przyczyni się do jego rozwoju. Nie wyobrażamy sobie by 
obwodnica przebiegała tak blisko miejsca naszego zamieszkania bez zjazdu, 
który pozwoli nam z niej korzystać.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
Z poważaniem – niżej podpisani 
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reklama

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

ZABAWA W STRZELEWIE
Rada Sołecka w Strzelewie 

organizuje zabawę taneczną 
z loterią fantową 

dnia 11 lipca 2009 r. (sobota)
Główna nagroda – ROWER!

Loteria rozpoczyna się o godz. 16.00.
Zapraszamy!

W poprzednim wydaniu „Dziennika” 
rozpoczęliśmy debatę na temat powołania 
Straży Miejskiej w Nowogardzie. Jak się 
okazuje większość klubów nowogardzkiej 
Rady Miejskiej jest skłonnych poprzeć te 
rozwiązanie. Powołanie Straży Miejskiej 
w Nowogardzie poleca także Stanisław 
Surmaj – dowódca strażników miejskich z 
Goleniowa. W mieście powiatowym Straż 
Miejska istnieje już od 1991 r. 

Rozmowa ze Stanisławem Surmajem, 
komendantem Straży Miejskiej w Go-
leniowie 

Marcin Nieradka: Jakie są plusy istnie-
nia Straży Miejskiej w Goleniowie?

Stanisław Surmaj: Uważam, że jest ich 
dużo. Straż Miejska w dużej mierze przej-
muje obowiązki policji. Zajmujemy się 
głownie porządkiem publicznym, czystością, 
bezpańskimi psami. Gdyby funkcjonariusze 
policji musieli się skupiać np. na utrzymaniu 
czystości, to zabrakłoby im czasu na inne 
sprawy. Wzajemnie się uzupełniamy i współ-
pracujemy. W roku podejmujemy około pięć 
tys. interwencji. Z tego, ponad 1,5 tys. jest 
zgłaszanych przez obywateli.

Często kończą się one karą?
- Około połowa kończy się postępowaniem 

mandatowym. Reszta to pouczenia. 
Jaki jest budżet roczny waszej Straży?
- Ponad 680 tys. zł. W Goleniowie mamy 

dziesięciu strażników i trzech dyżurnych. 
Nie możemy narzekać na wyposażenie. 
Posiadamy dwa oznakowane pojazdy. 
Mamy nawet specjalny sprzęt do łapania 
bezpańskich psów. 

Poradziliście sobie z ich plagą?
- Myślę, że to jeden z naszych dużych 

sukcesów. Sześć lat temu wprowadziliśmy 
w naszej gminie chipowanie psów. Jeśli zła-
piemy samotnego psa, chip powie nam, kto 
jest jego właścicielem. Odwozimy zwierze do 
domu, a właściciela każemy mandatem 200 

zł. Jeśli pies nie jest zachipowany znajduje się 
w schronisku. Osoby chętne do brania psów 
ze schroniska są zwolnione z płacenia za nie 
podatku. Myślę, że jest to najlepszy system 
walki z plagą bezpańskich psów. Wiele gmin 
prosi nas w tej sprawie o poradę.

W Nowogardzie mamy problem ze 
sprzedawcami samochodów, którzy 
zajmują miejsca parkingowe na pl. 
Wolności. 

- To problem, z którym walczy wiele 
miast. Niestety do tej pory nikt nie może 
znaleźć dobrego rozwiązania. Jeśli samo-
chód jest zarejestrowany w Polsce, a jego 
właściciel wykupił ubezpieczenie OC to 
może parkować, gdzie tylko mu się podoba. 
Niestety Straż Miejska nie jest uprawniona 
do kontrolowania jakichkolwiek dokumen-
tów pojazdów. To znacznie zawęża nam pole 
działania. Możemy jedynie karać kierowców 
za parkowanie w niedozwolonych miejscach. 

Straż może na siebie zarabiać za po-
mocą radaru?

- Naszym celem nie jest zarabianie, czy 
generowanie wpływów do budżetu gminy. 
Jeśli myślelibyśmy takimi kategoriami, to 
przestalibyśmy służyć społeczeństwu. W Go-
leniowie nie posiadamy fotoradaru. Chcemy 
uniknąć sytuacji, w których strażnicy chowa-
ją się w krzakach i czatują na kierowców. To 
wypacza sens istnienia Straży. Straż Miejska, 
czy jakakolwiek inna instytucja pożytku 
publicznego nie powinna na siebie zara-
biać. To po prostu nie jest prywatna firma, 
kierująca się interesem ekonomicznym. Jest 
jeszcze drugi argument przeciwko radarom. 
Od przyszłego roku na Straż Miejska będzie 
mogła kontrolować kierowców, ale tylko 
na drogach gminnych. Jaki jest, więc sens 
zakupu fotoradaru? 

Kontrolujecie szamba, sprawdzacie 
czy na posesjach znajdują się śmietniki?

- W tym roku skontrolowaliśmy już 459 

nieruchomości i sprawdziliśmy, czy posia-
dają szamba. Jeśli właściciel posesji nie po-
siada szamba karany jest mandatem. Jeżeli 
i to nie skutkuje przekazujemy sprawę do 
gminnego Wydziału Ochrony Środowiska, 
który posiada możliwości wyegzekwowania 
od właściciela budowy szamba. Jeżeli kara-
ny odmówi przyjęcia mandatu, to mamy 
prawo skierować przeciw niemu wniosek do 
sądu. Myślę, że to, iż w pewnych miastach 
funkcjonuje Straż widać już na pierwszy 
rzut oka. Nie ma tam po prostu bezpańskich 
psów, przy posesjach stoją śmietniki, które 
nie są przepełnione. Nie ma także ogłoszeń 
na słupach, których zakazujemy. 

Jaka jest największa bolączka Straży?
- Nie możemy wystawiać mandatów za 

wszystkie wykroczenia. Możemy karać np. za 
naruszenie porządku publicznego, ale za nie-
obyczajne zachowanie już nie. Nie możemy 
karać także handlujących, bez zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Tutaj większe uprawnienia ma policja. 

Ilu strażników należałoby zatrudnić 
na początku, by Straż spełniała w całości 
oczekiwania mieszkańców?

- Myślę, że powinno się zacząć od mini-
mum trzech strażników i dwóch dyżurnych. 
nie ma sensu powoływać Straży i zatrudniać 
jednego funkcjonariusza. Pożytek z niego 

byłby niewielki, bo, z kim jeździłby na inter-
wencję, czy chodził na patrole? Albo tworzy 
się straż działającą konkretnie, albo unikają-
cą trudnych tematów. Ta druga opcja jest do 
wykonania o wiele łatwiejsza. W powstanie 
Straży gmina musi sporo zainwestować. Z 
czasem koszty stają się mniejsze. 

Chodzicie ma piesze patrole?
- Tak. W siedzibie mamy tylko dwa 

niezbyt wielkie pomieszczenia. Strażnik 
powinien być przecież na mieście. Tym roku, 
na okres wakacyjny gmina przyznała nam 
dodatkowo 10 tys. zł. na nocne patrole w 
pobliżu lokali gastronomicznych. Mamy też 
wspólne patrole z policją.

Policji jednak nie zastąpicie.
- Policja robi swoje i my robimy swoje. 

Pracy mamy wiele. Tak jak wspomniałem: 
bezpańskie psy, szamba, dzikie wysypiska, 
brak śmietników. Policja sama przekazuje 
nam wiele spraw tego typu. Wzajemnie się 
uzupełniamy. Straż, nie zastąpi policji, ale 
policja nie zastąpi też Straży.

Uważa Pan, że w Nowogardzie Straż, 
by się sprawdziła? 

- Myślę, że tak. Na pewno pracy straż-
nikom, by nie zabrakło. Jeśli powoływać 
Straż, to tylko taką, która nie będzie unikać 
problemów.

Marcin Nieradka

Surmaj: U was Straż Miejska
miałaby wiele pracy
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Nowa procedura i nowy raport 
- do północnej obwodnicy!

to jest zaznaczone na mapce jako koli-
zyjne – na czerwono. 

Brak niezbędnych dokumentów w 
raporcie!

Brakuje w tym raporcie (co eliminu-
je ten raport jako dokument wiarygod-
ny) jeszcze jednej mapki z zasobami 
wody podziemnej, bo to nad nimi ma 
przebiegać obwodnica a szczególnie 
rozległy w kształcie dużego koła węzeł 
drogowy – Warnkowo. Taka mapka 
była zrobiona przez PUWiS Nowo-
gard i zamieszczona jako załącznik w 
poprzednim raporcie innego autora 
do poprzedniej procedury oceny od-
działywania na środowisko w sierpniu 
2008 r. i o dziwo, w obecnym (z czerw-
ca 2009) raporcie tak ważny fakt prze-
gapiono? Przypadek to tylko?  Brakuje 
też ekspertyz hydrogeologicznych! Jest 
jedynie na 12 str. raportu wzmianka, 
dla osób wtajemniczonych o tych zaso-
bach – jako druga warstwa - (tzw. pod-
ziemnych jeziorach czy poduszkach 
wodnych). Cyt. „Druga warstwa wodo-
nośna występuje na głębokości 35 – 40 
m w południowej cz. obrębu (Warnko-
wo – pod miejscowością Warnkowo i 
węzłem drogowym), i 28 – 30 m w jego 
cz. północnej (Karsk   i pod węzłem 
drogowym Warnkowo) pod serią glin 
morenowych. Warstwę tworzą piaski 
różnoziarniste, pospółki i żwiry. Woda 
jest pod ciśnieniem, a jej statyczne 
zwierciadło stabilizuje się na gł. 1 – 5 m 
pod powierzchnią. … z tych względów 
wykorzystywana jest do zaopatrzenia 
w wodę, (dalej) …z drugiej warstwy 
wodonośnej korzysta komunalne uję-
cie wód podziemnych w Warnkowie. 
W granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęcia w Warnkowie i w Nowogardzie 
znajduje się część projektowanego węzła 
komunikacyjnego po stronie północno 
– wschodniej drogi Nowogard – Karsk”. 

Wg. opinii naszego Stowarzyszenia, 
taka lokalizacja eliminuje całe przed-
sięwzięcie i stanowi w myśl Prawa 
Ochrony Środowiska - niedopuszczal-
nym. Właśnie z taką argumentacją 
cała poprzednia procedura „oceny …” 
z sierpnia 2008 r. jest zaskarżona do 
Generalnego  Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie z wnioskiem o 
unieważnienie „oceny” i o unieważnie-
nie całej procedury budowy obwodni-
cy północnej u Wojewody Zachodnio-
pom., do tej pory, jeszcze nie ma roz-
strzygnięcia.

Martwi też fakt mającego nastąpić 
wgłębnego zagęszczania struktury 
gleby w przebiegu obwodnicy, (pio-
nowe mineralne słupy), czy oby ono 
nie wpłynie na zaburzenie naturalnej 
struktury podziemnych wodonośnych 
pokładów wody pitnej? Cała obwod-
nica ma też przecinać wiele interesu-
jących zbiorowisk roślinnych, (zapisa-
nych wRrewaloryzacji Przyrodniczej 

gminy Nowogard Dr. Kowalskiego i 
Prof. Jasnowskiej) np. „Las Czermnic-
ki”, cenne przyrodniczo – OC – 5 czy 
ZAK „Jezioro Nowogardzie” i w bli-
skości cennych faunistycznie (raport) 
– jeziora w Karsku i Nowogardzie oraz 
przetnie cenny korytarz rzeki Dobrzy-
cy (o czym w swojej decyzji z 22 lipca 
2008 r. napisał nawet Wojewoda Zach.), 
wpływając negatywnie na bogate życie 
biologiczne i całą fitocenozę a za wol-
ność, dając im jedynie siatkę wkopa-
ną pół metra w ziemię o oczkach do 
4 cm. Przez wybudowanie obwodnicy 
północnej, bezpowrotnie powstaną 
bariery przecinające lokalne korytarze 
ekologiczne migracji zwierząt zaczyna-
jące się od Olchowa, przechodzące na 
północny zachód od Nowogardu w po-
nadlokalny systemem ESOCH. 

Nadal brak jest jakich kolwiek na-
ukowych ekspertyz hydrogeologicz-
nych, które by jednoznacznie stwier-
dzały, że budowa obwodnicy i węzła 
drogowego Warnkowo nie zagrozi 
podziemnym zasobom wody pitnej. 

A gdyby doszło do budowy – raport 
przewiduje takie  

działania jak: 
- wypłukiwanie niebezpiecznych 

związków, np. substancji bitumicznych, 
- wnoszenie do wód powierzchnio-

wych znacznych ilości … mączki wa-
piennej,

-  przedostawaniem się do wód pro-
duktów naftowych z maszyn i pojaz-
dów. 

A z raportu j/w wynika że wodono-
śne pokłady wody znajdują się już od 1 
do 5 m pod pow. Ziemi!!! 

To tylko niektóre zagrożenia, któ-
re już mogą wyeliminować wodę jako 
zdatną do picia.

Obecnie, w tej procedurze nasze 
Stowarzyszenie występuje na prawach 
strony, może monitorować cały prze-
bieg procedury a jeśli uzna za słuszne – 
zaskarżyć każdą decyzję w tej sprawie.

– Nowogard czeka! 
   A może by tak rozpocząć nieba-

wem procedurę oceny oddziaływania 
na środowisko dla obwodnicy. Jakiej? 
Może wreszcie nowogardzkich rad-
nych przekona i zdopinguje ten art. i 
zaczną kampanię na rzecz budowy ob-
wodnicy, jak eksperci na niejednej sesji 
R.M. stwierdzili - tej lepszej, właściwej, 
dla siebie i potomnych, dla chluby No-
wogardu:

  – południowej! 
Życzę im w imieniu naszego Stowa-

rzyszenia z całego serca takiej decyzji i 
oby nastąpiło to jak najszybciej 

 – Nowogard czeka! 
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 

Środowiska w Goleniowie
Koło w Nowogardzie – 

mgr inż. Eugeniusz Korneluk
część dalsza s. 8

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Szczecinie rozpoczęła 
się nowa procedura (zgodnie ze zno-
welizowanymi przepisami) – oceny od-
działywania na środowisko inwestycji – 
budowy obwodnicy Nowogardu w ciągu 
drogi krajowej nr 6 – z udziałem społe-
czeństwa. Ogłoszenie wywieszone jest 
na tablicy ogłoszeń burmistrza i każdy 
jeszcze może wnieść swoje uwagi. In-
westycja ta obecnie przebiega na etapie 
– decyzji o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej zainicjowanej przez 
inwestora GDDKiA w Szczecinie. Jest 
ona zakwalifikowana jako szczegól-
nie uciążliwa dla środowiska, stąd 
wymagany jest raport oddziaływania 
na środowisko, który wraz ze stresz-
czeniem w języku niespecjalistycznym 
w grudniu 2008 r. opracował zespół 
Mgr inż. Ryszarda Kowalskiego z pra-
cowni projektowania dróg i mostów w 
Szczecinie. Z raporu i jego streszcze-
nia (choć są dokładne ale niepełne, o 
czym poniżej piszę), możemy wycią-
gnąć jednoznaczne wnioski dlaczego 
ta inwestycja nigdy nie może powstać 
- wystarczy uważnie przeczytać. Taka 
lokalizacja obwodnicy jest niedopusz-
czalna i destrukcyjna dla wody pitnej 
dla Nowogardu i całej – dosłownie 
pięknej Krainy nowogardzkiej, rozcią-
gającej się po północnej stronie Nowo-
garu, wzdłuż „Sarniego Lasu” – który 
już setki lat temu uznany został za zie-
lone płuca dla mieszkańców Nowogar-
du a Niemcy mieli tam nawet - swoje 
sanatorium. 

Prawie 1600 drzew zinwentaryzowa-
no a ponad 600 pod piłę!

Wspomnę zaraz o kilku aspektach 
z raportu a co z serwowanym – prze-
wodnim hasłem w gazecie burmi-
strza – „jeśli zobaczysz wycinkę choć 1 
drzewa, zgłoś …” bo tu pod piłę idą do 
wycinki (z listy na której zinwentary-
zowano prawie 1600 drzew) część lasu 

koło Osiedla Bema i część Sarniego 
Lasu zakwalifikowanego przez Nadle-
śnictwo Nowogard jako – ochronnego 
leżącego w strefie do 10 km od miasta. 
Pod piłę mają iść wiekowe około 200 
letnie drzewa np. topola czarna 324 cm 
obwodu pnia, dąb szypułkowy 266 cm. 
obw. itd. np. wiekowe brzozy brodaw-
kowate, klony, jawory, lipy, modrzewie,  
jarząby, świerki i cała gama ciekawych 
krzewów. To jeszcze Niemcy robili te 
nasadzenia przy sanatorium, gdzie 
obecnie mieści się DPS – nr 2 na Smu-
żynach, gdzie mieszka - sam burmistrz 
Kazimierz Ziemba! Co by na taką po-
litykę powiedzieli niemieccy goście z 
Haide, którzy przyjechali na obchody 
700-lecia do Nowogardu, zapewne na-
dal nic o tym destrukcyjnym projekcie 
dla gminy nie wiedzą! Wiatry są tak 
skierowane (badania stacji meteo.  w 
Resku), że całe spaliny i przekrocze-
nia dopuszczalnych stężeń trującego 
dwutlenku azotu z dziesiątków koli-
stych rejonów o średnicy od 100 do 
200 m na długości całej  obwodnicy 
(załączone mapki), kierowane by były 
na strefy ochronne ujęć wód na ul. 
Wojska Polskiego i Warnkowa, miasto 
i Sarni Las wraz z jeziorem. Tak samo 
niedopuszczalne stężenia tej trucizny 
znajdowały by się na węźle drogowym 
Warnkowo, który jest ulokowany na 
specjalnej mapce pn.: ”występująca ko-
lizja przebiegu planowanej obwodnicy 
Nowogardu ze strefą ochrony pośred-
niej zewnętrznej ujęć wody”. Na mapce 
wyraźnie widać - jak trasa obwodnicy 
przebiega niebezpiecznie - zaledwie 
kilkadziesiąt metrów wzdłuż północ-
nej strefy ochronnej ujęcia wody na ul. 
Wojska Polskiego (rejon lasu), prze-
chodzi przez strefę ochrony dla ujęcia 
wody w Warnkowie, nad podziemny-
mi zasobami wody leżących między 
Karskiem a Warnkowem, czego już na 
żadnej mapce nie zaznaczono! Miejsce 

Strefa kolizyjna ujęcia wód w Warnkowie
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Listy Czytelników

SM GARDNO 

- KOMPROMITACJA WŁADZ
W dniu 1 7 czerwca 2009 r. o godz. 17.00 odbyła się trzecia cześć Walnego Zgro-

madzenia.
W trakcie którego w punkcie „Dyskusja” zabrałem głos w celu przedstawie-

nia członkom spółdzielni zagadnień, które budziły i budzą wątpliwości w funk-
cjonowaniu organów spółdzielni. 

Podczas wystąpienia zwróciłem uwagę na nieprawidłowe zarządzanie Gospo-
darką zasobami Mieszkaniowymi, a ściślej mówiąc braku organizowania prze-
targów na usługi i roboty budowlane. Wybór usługodawcy następował według  
własnego uznania Prezesa lub zastępcy Prezesa. Następna uwaga dotyczyła 
niezgodnego z prawem wypłacenia członkowi Zarządu wynagrodzenia za usługę 
wykonaną na rzecz spółdzielni ($ 59 i 60 Statutu). Ogólnikowy zapis w protokole 
z posiedzenia Zarządu nie mógł być podstawą do wypłaty w/w wynagrodzenia 
albowiem - z podkreśleniem - oświadczyłem , że protokół nie jest aktem prawnym 
jak również aktem wykonawczym na podstawie którego można dokonać wypłaty 
w/w wynagrodzenia. Oświadczam, że oprócz protokołu nie podpisywałem innego 
dokumentu w tej sprawie. Na inne uwagi i opinie już mi nie pozwolono - prze-
wodniczący zebrania pan J.Mazurek przerwał moje wystąpienie.

Natychmiast po moim wystąpieniu głos zabrała Radca Prawny Pani H. Ro-
szak, podważając moją wypowiedź w sprawie podstawy prawnej tj. wyrażając 
się w sposób arogancki. cvt...

„Panie Pawle, włosy na głowie się jeżą po usłyszeniu od pana, że pro-
tokół z posiedzenia Zarządu nie jest aktem prawnym ani wykonawczym”.
Nikt z Zarządu jak również z Prezydium walnego Zgromadzenia nie zanego-
wał wypowiedzi Pani mecenas. A powinien… W związku z powyższa sytuacją 
zwróciłem się do Krajowej Rady Spółdzielczej o opinię na następujące zagadnienia:

1. Czy protokół z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej jest AKTEM 
PRAWNYM czy AKTEM WYKONAWCZYM ? 

2. Czy powołanie przez Radę Nadzorczą na członków Zarządu pracow-
ników spółdzielni Kierownika ds. GZM oraz Głównego Księgowego jest 
dopuszczalne? 

Przedstawiam Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej rsr PP- 4/229/09 .
PS. Mam nadzieję, że Panu Prezesowi i Pani Mecenas po zapoznaniu się z w/w 

pismem przestaną się jeżyć włosy na słowie. O tych i innych nieprawidłowościach 
informowałem

Radę Nadzorczą. Niektórzy z nich ponownie kandydowali do RN.
Z poważaniem Paweł Pinkowski

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA NACZELNY OR-
GAN SAMORZĄDU SPÓŁDZIELCZEGO

Pan Paweł Pińkowski
Odpowiadając na Pana pismo z dnia 25 czerwca uprzejmie informujemy, że 

co do zasady, protokół nie jest ani aktem wykonawczym ani aktem prawnym.
Protokół to oficjalny dokument zawierający relacje z przebiegu jakiegoś zebra-

nia, obrad itp., a zwłaszcza treść powziętych uchwał, wynik głosowań nad nimi 
oraz inne wnioski obowiązujące uczestników pewnej zbiorowości.

Protokół przypomina sprawozdanie, jednak forma wypowiedzi jest w nim 
mniej swobodna, bardziej podporządkowana rygorystycznym zasadom.Proto-
kół powinien być skonstruowany wg schematu, w którym najważniejsze części 
to:

1. Data  i  miejsce zebrania, ewentualnie też kolejny numer protokołu.
2. Nazwa  grupy osób, które organizują  zebranie (komisji,  rady itd.).
3.  Wykaz osób obecnych na zebraniu (często imienny, o ile grupa nie jest zbyt 

liczna ) i nieobecnych (jeśli zebranie jest obowiązkowe). W przypadku zebrań 
bardzo licznych, np. kilkadziesiąt osób, listę dołącza się do protokołu.

4.  Porządek obrad w punktach - jeżeli obraduje się nad więcej niż jed-
ną sprawą.  Często  porządek  obrad  jest  ustalany wcześniej  i  dostarczany 
uczestnikom zebrania - wówczas stanowi on załącznik do protokołu. W ta-
kim przypadku, jeżeli zebranie dotyczy kilku spraw, porządek powinien być 
przyjęty w osobnej uchwale (najczęściej odbywa się to przez aklamację, czyli 
ogólną zgodę, czasem jednak niezbędne jest głosowanie). Dalej protokół pi-
szemy też zgodnie z tym porządkiem – stanowi on bowiem obowiązujący pla

n                                                                                                    obrad.
5.  Krótkie zreferowanie każdej z omawianych spraw, wygłoszonych na jej 

temat opinii, z uwzględnieniem zasadniczych argumentów i kontrargumentów 
przedstawianych w tej dyskusji. Wypowiedzi luźno związane z tematem obrad, 
dygresje itd. w protokole pomijamy.

6.   Możliwie najdokładniejsze przedstawienie wyników głosowań. Jaki jest 
wynik:   ile  głosów  za,   ile   przeciw,   ile  wstrzymujących,   ile   nieważnych.

7.   Po opisaniu głosowania jasno powinna być sformułowana uchwała lub 
decyzja,   podjęta   w jego  wyniku.   Poprzedzamy  to  formułą: w  wyniku gło-
sowania powzięto uchwałę.

8.  Podobnie w przypadku wniosków uchwalonych w innym trybie: ważne 
jest ich jasne sformułowanie, często ujęte w punkty i poprzedzone formułą: na 
zebraniu uchwalono, co następuje:

9. Protokół kończy się formułą: na tym zebranie (posiedzenie itd.) zakończo-
no.

10. Podpisy osoby piszącej protokół (z lewej strony z dopiskiem Protokolant) 
osoby pełniącej na zebraniu funkcję przewodniczącego zebrania (z prawej stro-
ny).

Odpowiadając na kolejne pytanie informujemy, że obowiązujące przepisy nie 
stawiają przeszkód w takim ukształtowaniu składu Zarządu. Osobną jednak 
sprawą jest odbiór społeczny. Wydaje się, że łączenie funkcji o jakich tu mowa 
nie powinno następować albowiem następuje zatarcie granic pomiędzy osobą 
sprawującego nadzór i nadzorującego, które stają się ta samą osobą.

Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
Alfred Domagalski

XV Letnie Igrzyska LZS 
Dnia 20 czerwca 2009 r. w Płotach odbyły się XV Letnie Igrzyska LZS 

gmin woj. zachodniopomorskiego.
W programie odbyło się 25 konkurencji sportowych oraz rekreacyjnych.
W Igrzyskach startowało 12 gmin woj.zachodniopomorskiego, czyli po-

nad 400 zawodników i zawodniczek.
Oto klasyfikacja drużynowa Igrzysk.
I MIEJSCE - Płoty 281 pkt
II MIEJSCE - Białogard 257
III MIEJSCE - Gryfino 256
VI MIEJSCE  - Kołbaskowo 247
V MIEJSCE  - Łobez 229
VI MIEJSCE  - NOWOGARD 204
VII MIEJSCE  - Kozielice 201
VIII MIEJSCE - Dziwnów 200
IX MIEJSCE - Golczewo 187
X MIEJSCE - Gryfice 179
XI MIEJSCE - Kamień 173
XII MIEJSCE - Trzebiatów 132
W zawodach startowała 30-to osobowa reprezentacja gminy Nowogard.
Najlepsze wyniki osiągnęli:
1)Konkurencja przenoszenie partnera:
Kamil Turski i Mateusz Wawrzyniak 2 miejsce
2)Toczenie beczki:
Aleksandra Zehner i Krzysztof Kaciupa 3 miejsce
3)Marek Krywania - wielobój VIP-ów 3miejsce
4)Toczenie kulą:
Kamil Turski i Mateusz Wawrzyniak 3 miejsce
5)Skok w dal z miejsca mężczyzn:
Mateusz Nowak 3 miejsce
6)Rzut do kosza kobiet:
Aleksandra Zehner 4 miejsce
7)Marsz magazyniera:
Mateusz Wawrzyniak i Kamil Turski 4 miejsce
8)Piłka siatkowa - 5 miejsce
9)Piłka nożna - 5 miejsce (drużyna LZS Wojcieszyn.)
Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS dziękuje wszystkim startującym zawod-

nikom za sportową postawę i ogromne zaangażowanie.
inf. Jan Tandecki

opr. Karolina Kubicka
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reklama

W obiektywie Jana korneluka  

Czy rower może 
naładować komórkę?

 Na to i inne pytania będzie można uzy-
skać odpowiedź 22 lipca o godzinie 16.00 
na Placu Wolności. W tym dniu Stowa-
rzyszenie Rowerowy Szczecin organizuje 
nietypowy Festyn Rowerowy z udziałem 
dwudziestu rowerzystów z Polski, Fran-
cji, Finlandii i Portugalii. 

Celem spotkania jest popularyzacja 
recyklingu, energii odnawialnej oraz od-
powiedzialnego kupowania. W tym celu zostanie przygotowana niezwykła 
wystawa rowerów, które potrafią nie tylko jeździć, ale tworzą muzykę czy 
robią…dywany! Dla dzieci i młodzieży będą zorganizowane konkursy i za-
bawy z możliwością wygrania drobnych nagród. Dla osób, które w ciekawy 
ale jednocześnie ekologiczny sposób przebiorą swojego jednoślada również 
czekają nagrody!

Wszystkich mieszkańców oraz  miłośników rowerów, dla których idea re-
cyklingu jest ważna serdecznie zapraszamy na festyn!

Liliana Szychowska 
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Dnia 18.07.09 odbędzie się
NOWOGARDZKI 

FESTYN TRZEŹWOŚCIOWY,
na który serdecznie zapraszamy miłośników 

zabawy na Trzeźwo do Strzelewa, 
g. 15.00 - msza św. 
g. 18.00 - zabawa 
              (świetlica sołecka w Strzelewie)

Nowogardzkie Stowarzyszenie 
Klub Abstynenta „Hania”

reklama

Zaprasza na kurs kategorii B 
w cenie 1050 zł 

materiały szkoleniowe gratis
zapisy telefoniczne po numerem 

607 890 510 lub 729 146 360
Prowadzimy również szkolenia w trybie 
indywidualnym w dogodnych terminach 
(sobota i niedziela) 
Szkolenia dodatkowe i uzupełniające – 
40 zł godzina jazdy przy ilości powyżej 5 
godzin możliwość negocjacji ceny 
SZYBKO • TANIO • SOLIDNIE • BEZSTRESOWO 

Z A P R A S Z A M Y  

Obwodnica
Termin wniesienia wniosków i uwag

Kochany czytelniku,jeśli tego chcesz jeszcze dokonać,  to tylko 17 lipca 
2009 r. (liczy się data stempla  pocztowego na przesyłce) w Urzędzie Wo-
jewódzkim w  Szczecinie na Wałach Chrobrego 4  – w Wydziale Ocen Od-
działywania na Środowisko w Pokoju nr . 330, albo osobiście u Eugeniusza 
Korneluka pod nr. tel. 600-653-124, jako przedstawiciela Stowarzyszenia. 

   Każdy obywatel gminy Nowogard, może zapoznać się z całą dokumen-
tacją obwodnicy i składać swoje wnioski i uwagi. Nie przegapcie tej jedynej 
niepowtarzalnej w tej sprawie szansy – to apel do mieszkańców gminy No-
wogard. Jeśli nie możesz tego zrobić bo pracujesz, to osobiście, nasze Sto-
warzyszenie jako urzędowa strona w sprawie, może za Ciebie wnieść uwagi 
czy wnioski, wystarczy. w  tej priorytetowej sprawie dla gminy Nowogard 
– zadzwonić pod nr tel. Kom..: 600-653-124, i pamięta,j – że  możesz zawsze 
dzwonić 24 godz. na dobę!

   Zmuszeni jesteśmy jako organ w sprawie, powiadomić czytelników D.N., 
że burmistrz Nowogardu z nie wyjaśnionych dla nas powodów zaniedbuje 
swoje obowiązki, co już narusza przepisy gminnego prawa, np. wprowadza-
jąc w błąd mieszkańców swojej gminy, że wnioski itd. w tej sprawie można 
składać 14 dni od daty napisania pisma Wojewody z datą 23 czerwca., o 
czym donieśli nam czytelnicy D.N.! 

Informujemy, że wszystkie uwagi i wnioski w tej sprawie można składać 
do 19 lipca  -  w Wydziale Infrastruktury Wojewody Zachodniopomorskie-
go. To ciekawe, że w tak ważnej sprawie -  dopiero teraz odnalazł się tak waż-
ny urzędowy dokument po interwencji naszych działaczy, który podpisała 
mgr inż. Elżbieta Piasecka  z U.W. w Szczecinie! 

Nie ma jak u mamy…
Cezary Atamańczuk z milionami od mamy? - zastanawia się „Dziennik”. 

Oświadczenie majątkowe nowego posła zostało zamieszczona na stronie 
internetowej sejmu. Znany dotąd głównie z zamiłowania do marihuany 
parlamentarzysta, do ubogich nie należy. 

Dawny polityk Platformy chwali 
się 200-metrowym domem wartym 
pół miliona złotych. Kolejne 400 tys. 
zł udało mu się oszczędzić. Ma też 
cztery nieruchomości warte w su-
mie 900 tys. zł. Porusza się pięciolet-
nim audi A6 wartym 50 tys. zł. To 
wszystko razem warte jest ponad 2 
mln zł. 

Skąd 31-letni poseł, który przez 
ostatnie trzy lata żył z pensji samo-
rządowca, ma taki majątek? - pyta 
gazeta.

Pytamy i my. Nowy poseł (zasiadł 
w ławach sejmowych w miejsce 
Sławomira Nitrasa, który wyjechał 
do Europarlamentu ) przysparza 
Platformie Obywatelskiej nowych 
kłopotów. Wprawdzie członkiem 
PO nie jest bo został z niej wyrzuco-
ny, ale partia nie może tak całkiem 
umyć rąk – przecież dorobił się 
gdy był prominentnym członkiem 
szczecińskiej Platformy!

Czekamy na ciąg dalszy…
LMM

Czy w Nowogardzie 
potrzebna jest Straż Miejska?

Polemika
W odpowiedzi na artykuł kolegi 

redakcyjnego Marcina Nieradki, w 
którym autor twierdzi, że utworze-
nie Straży Miejskiej jest panaceum 
na wszelkie bolączki gminy muszę 
stwierdzić, że nie. Moim zdaniem, 
jest to kolejny twór pożerający 
gminne pierniądze, pozbawiony 
kompetencji i bezczynny. Kilka lat 
temu byłam świadkiem powsta-
nia takowego „tworu” w Gminie 
Trzebiatów. Komendantem został 
krewny burmistrza, podówczas za-
mieszkały w środkowej części kraju 
i notabene bezrobotny. Strażnikami 
zostali rownież panowie związa-
ni z władzą gminną. Na początku 
wszystko wyglądało ciekawie. Straż 
Miejska chodziła po posesjach 
sprawdzając, czy wszyscy mają opła-
cone śmietniki oraz czy uiścili... po-
datek za pieska. Dzikie wysypiska 
śmieci, jak były tak pozostały. Dziś 

działalność szumnie tzw „Straży 
Miejskiej” ogranicza się do wyjaz-
dów służbowym samochodem na 
obiady do domu. Efekty pracy? Nikt 
ich nie rozlicza. Są bo są. We wto-
rek byłam w Dziwnowie. Tam też 
można zobaczyć pozytywne efekty 
funkcjonowania Straży Miejskiej. W 
zaparkowanym samochodzie śpi so-
bie Pan Strażnik. Mieszkaniec zna-
jący sytuację podsumowuje: „Czeka 
aż żona weźmie wypłatę”. Reasumu-
jąc. Lepszym jednak wyjściem jest 
utworzenie dodatkowego etatu dla 
policjanta, który zajmie się takimi 
problemami w gminie i do tego bę-
dzie miał większe uprawnienia niż 
strażnik. I tak wyjdzie to z zyskiem 
dla gminy, bo nie trzeba mu będzie 
chociaż kupować służbowego samo-
chodu ani inwestować w pomiesz-
czenie służbowe. Wystarczy, że zro-
biliśmy remont komisariatu. 

Ewa Dziwisz  

KONCERT ZESPOŁU „F E E L”
AGENCJA KONCERTOWA „B A M A” oraz GOLENIOWSKI DOM 

KULTURY ZAPRASZAJĄ NA KONCERT ZESPOŁU „F E E L” 
pt.  „P O K A Ż   M I  N I E B O „ 

20  LIPCA , GODZINA 20.00  A M F I T E A T R 
BILETY  W CENIE : 35 złotych - osoba dorosła, 25 złotych - dziecko 

do lat 13, 40 złotych - w dniu koncertu  DO NABYCIA W CENTRUM 
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - Plac .BRAMY WOLIŃSKIEJ 1 

(od pon -pt. w godz. 11-18 oraz soboty
w godz. 10-15, tel. 091 418 95 90)
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 Witamy wśród nas...

Syn Doroty 
Krzączkowskiej 
ur. 7.07.09 
z Chwarstnowa

Syn Eweliny Tomczak 
ur. 3.07.09 z Osiny

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Córka Magdaleny 
Staniul ur. 6.07.09 
z Osowa

Syn Kamili Dembskiej 
ur. 2.07.09 ze Szczecina

Syn Urszuli Haba ur. 
3.07.09 z Bodzęcina

Syn Magdaleny Bry-
lak ur. 8.07.09 
z Dobrej

Córka Małgorzaty 
Wolskiej ur. 4.07.09 
z Wyszomierza

Syn Joanny Ławickiej 
ur. 8.07.09 z Glewic

Syn Aleksandry 
Kaczmarek 
ur. 6.07.09 
z Nowogardu

Córka Małgorzaty 
Dębickiej ur. 9.07.09 
z Osowa

Syn Bernadety Łyp 
ur. 6.07.09 
z Krzemiennej

Córka Izabeli Nara-
nowicz-Gabskiej ur. 
2.07.09 ze Szczecina

Najwyżej oceniani  
w Radzie Powiatu:

1. - 4.33  - Korkosz Józef Dariusz 
        2. - 4.28 - Włodarczyk Wojciech 
3.- 4.22 - Lembas Kazimierz Ignacy 
4.- 3.86 - Fedeńczak Adam 
5.- 3.84 - Kołodziejek Marek Jan 
6.- 3.78 - Domaradzka Danuta Elżbieta 
7.- 3.66 - Rybicka Gizela Elżbieta 
8.- 3.60 - Siepka Zygmunt Piotr 
9.- 3.27 - Torzewski Rafał Ryszard 
10.- 3.25 - Bednarz Józef
13. - 3.19 – Heland Zygmunt 

Najwyżej oceniani politycy 
w Gminie Nowogard:

Wokół kanikuła jak pisze Marek Słomski w swoim felietonie na stronie 
drugiej, ale są obywatele którym się chce. Chce głosować i oceniać radnych. 
Głosy liczone są już w tysiącach. Biorąc pod uwagę fakt, że z jednego kom-
putera głosować można tylko raz na dobę przywiązanie niektórych do tej 
swoistej loterii jest jednak duże!

Wnioski pozostawiam Czytelnikom niczego nie sugerując.
LMM

1. Ziemba Kazimierz burmistrz - 3.05 
2. Laskowski Mieczysław  - 3.03 
3. Paśko Rafał Marcin - 2.98 
4. Kucal Sławomir Tomasz - 2.87 
5. Bociarski Michał Jan - 2.87 
6. Bielida Antoni - 2.80 
7. Czapla Robert Antoni - 2.69 
8. Kazuba Stanisław Ignacy - 2.67 
9. Jurek Lech Józef - 2.64 
10. Szkołuda Anna  - 2.50 
11. Fedeńczak Jan - 2.41 
12. Kubicki Jerzy - 2.35 
13. Wasiak Andrzej - 2.31 
14. Krzywania Marek - 2.28 
15. Wysoszyńska Krystyna - 2.25 
16. Kaczmarski Jerzy Lucjan -  2.22 
17. Augustynek Robert Bogusław - 2.14 
18. Szpilkowski Rafał Marek - 1.77 
19. Szafran Tomasz - 1.63 
20. Kłosowska Krystyna Bożena - 1.54 
21. Kosiński Krzysztof Leszek - 1.54 
22. Mularczyk Jan - 1.48 

Poplotkujmy…
Zbigniew Ziobro, który już za dwa tygodnie na pięć lat przeniesie się 

do Brukseli, nie zamierza rozstawać się ze swoją ukochaną. Były minister 
sprawiedliwości już szuka w belgijskiej stolicy ładnego mieszkania, w któ-
rym mógłby zamieszkać razem z Patrycją Kotecką - informuje Dziennik.pl. 
Już przestali się kryć ze swoją zażyłością. Zbigniew Ziobro (39 l.) i Patrycja 
Kotecka (30 l.) coraz częściej widywani są razem. Polityk PiS oddał jej na-
wet swój samochód i płaci za nią mandaty. Kto wie, być może za kilka lat 
będą najważniejszą parą w polskiej polityce.

Według „Faktu” młody polityk wreszcie będzie mógł skupić się na swoim 
rozkwitającym związku. „Każdy chyba przyzna, że blond piękności, która 
jeszcze do niedawna robiła zawrotną karierę jako wicedyrektor Agencji In-
formacji w TVP, można mu tylko pozazdrościć” - pisze tabloid. 

Niedawno poseł PiS Jacek Kurski poinformował w „Kropce nad i”, że Zio-
bro zaręczył się z Kotecką. Plotki o bliskich stosunkach byłego ministra spra-
wiedliwości z atrakcyjną dziennikarką krążyły od dawna, ale definitywnie 
potwierdził je dopiero Kurski. 

Opr. LMM
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Młodzież  
włada miastem

„Twórcza praca i zabawa – warsz-
tatów podstawa” – takimi okrzy-
kami, muzyką i śpiewem młodzież 
z Polski, Niemiec i Serbii. uczest-
nicząca w Warsztatowych Spo-
tkaniach Artystycznych wywo-
łała z Ratusza burmistrza Nowo-
gardu Kazimierza Ziembę, który, 
przekazał klucz do bram miasta. 
Od dziś do 17 lipca br., młodzież bę-
dzie brała udział w zorganizowanych 
przez Nowogardzki Dom Kultury 

warsztatach m.in.: śpiewu, tańca, 
plastyki, teatru, szczudlarstwa, filmu, 
fotografii, ceramiki itp., przygoto-
wując się tym samym do wspólnego 
projektu końcowego, który zostanie 
pokazany w ostatnim dniu warszta-
tów, podczas uroczystego zamknięcia 
Festiwalu „Lato z Muzami” Nowo-
gard’2009.

LMM,
Foto A. Sawicki

Festiwalowe gwiazdy
Prezentujemy gości, którzy będą najważniejsi w pierwszym dniu Lata z 

Muzami – honorowym Laurem Cisowym  wyróżnimy Wojciecha Wójcika 
, a na ścianie holu NDK odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca Jego 
pobyt w Nowogardzie.

Obejrzymy także wystawę prac malarskich Danuty Nawrockiej, która 
w ostatnim dniu Festiwalu pozostawi mieszkańcom odcisk swojej stopy 
przed budynkiem Domu Kultury.

Zapraszamy na spotkanie z gwiazdami. Publikowane na tych stronach 
materiały ułatwią Państwu bliższe poznanie artystów i ich dorobku.

LMM

Wojciech Wójcik 
Urodzony  1 stycznia 1943 w Warsza-

wie, polski reżyser filmowy i telewizyj-
ny, scenarzysta.

Uchodzi za specjalistę od kina sen-
sacyjnego. W 1967 ukończył studia na 
Wydziale Reżyserii Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i 
Teatralnej w Łodzi. Przez ponad dekadę 
pracował jako drugi reżyser przy dzie-
łach innych twórców, m.in. Kazimierza 
Kutza i Jerzego Kawalerowicza. Samo-
dzielnie debiutował w 1981 dramatem 
psychologicznym Okno.

Rok później nakręcił Karate po pol-
sku, film obyczajowy rozgrywający się na mazurskiej wsi. W 1985 powstał 
dramat wojenny Sam pośród swoich. W następnych latach Wójcik realizował 
niekonwencjonalne kryminały - w 1987 Prywatne śledztwo, a w 1988 Trójkąt 
Bermudzki. Ciepło przyjęty został także dramat Trzy dni bez wyroku (1991) z 
Arturem Żmijewskim w roli podopiecznego domu poprawczego próbującego 
zerwać z przeszłością.

Wielkim sukcesem okazał się zrealizowany w 1995 dla Telewizji Polskiej 
serial Ekstradycja. Po sukcesie pierwszej, sześciodcinkowej serii przygód ko-
misarza policji Olgierda Halskiego (Marek Kondrat) powstały jeszcze dwie 
następne. Na przełomie tysiącleci Wójcik wrócił do kręcenia filmów kinowych. 
W 1999 nakręcił Ostatnią misję, a w 2001 rozgrywające się w realiach PRL-u 
Tam i z powrotem. Za drugi z tych filmów zdobył nagrodę za reżyserię na 
XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Ostatnie produkcje reżysera to projekty związane z serialem Sfora.

Film „Tam i z powrotem”
Jest rok 1965. Andrzej Hoffman (Janusz Gajos) jest wybitnym lekarzem, który 

mieszka i pracuje w Łodzi. Po wojnie kilka lat spędził w więzieniu. Jedynym 
dowodem w sprawie był donos złożony Służbie Bezpieczeństwa i jego wojenna 
działalność (był łącznikiem Armii Krajowej w Anglii). Pewnego dnia podczas 
obchodu w szpitalu spotyka Piotra (Jan Frycz), którego znał jeszcze z czasów 
partyzantki. Piotr za wszelką cenę chce wyjechać z Polski, by na Zachodzie 
rozpocząć nowe, lepsze życie. Jedynym sposobem, by zerwać z „szarą” polską 
rzeczywistością, jest zdobycie jak największej liczby pieniędzy i paszportu. Jest 
tylko jedno rozwiązanie tego problemu: napad na bank. Piotr od dawna przygoto-
wywał plan napadu na konwój bankowy, jednakże do jego realizacji potrzebował 
wspólnika. Teraz pozyskał go w osobie Andrzeja, dla którego wyjazd zagranicę to 
ostatnia szansa, aby spotkać się z żoną i córką, mieszkającymi w Wielkiej Brytanii.  
Sytuacja zaczyna się coraz bardziej komplikować, gdyż władze pragną za wszelką 
cenę zmusić Andrzeja do współpracy. Funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa 
- Niewczas (Olaf Lubaszenko) szantażuje go fałszywymi zeznaniami świadków, 
które mogą zakończyć jego praktykę zawodową. W takich okolicznościach jedyne 
wyjście z tej sytuacji to kradzież pieniędzy i szybki wyjazd. Podjęcie decyzji o 
napadzie, to dopiero początek drogi ku „wolności”. Dokładne przygotowania 
mają na celu przeprowadzenie bezkrwawego i błyskawicznego rabunku. Plan 
zaczyna się wymykać spod kontroli, gdyż podczas akcji ranny zostaje jeden 
z ochroniarzy. Pogotowie zabiera go najbliższego szpitala. Lekarzem, który 
będzie go operował, jest Andrzej Hoffman. W trakcie operacji musi podjąć naj-
ważniejszą decyzję w swoim życiu - czy uratować życie ludzkie, a tym samym 
podpisać na siebie wyrok, czy też pozwolić, aby umarł jedyny świadek napadu...  
Źródło: bestfilm - LMM

NDK zaprasza
Nowogardzki 

Dom Kultury 

serdecznie zaprasza 

mieszkańców 

Nowogardu na 

spotkania  

z twórcami 

filmowymi oraz 

projekcje ich filmów, 

odbywające się  

w ramach Festiwalu 

„Lato z Muzami”. 

Zapraszamy Państwa 

do sali kinowej NDK 

w dn. 11.07.2009r.  

(sobota) na 

godz. 17.00 oraz  

17.07.2009 r. (piątek) 

na godz. 17.00. 

Wstęp bezpłatny.
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Danuta Nawrocka 
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu w pracowni prof. Mieczysława 
Wiśniewskiego w latach 1985-1990. 
Dyplom z zakresu malarstwa uzyskała 
w 1990 r. oraz podyplomowe studia   
z zakresu Pedagogiki Twórczości i 
Zdolności UMK w Toruniu w 1998 r. 
Członek ZPAP-PSU. Prowadzi Galerię 
Miejską przy Inowrocławskim Domu 
Kultury. Zajmuje się malarstwem, ry-
sunkiem i rzeźbą. Swoje prace prezen-
towała na 10 wystawach indywidual-
nych i 22 zbiorowych, środowiskowych 
i ogólnopolskich. 

Prace, które można oglądać w galerii  to mój świat. Może nie do końca bo 
zawsze się ma jakieś marzenia. Na tych obrazach przedstawiłam człowieka, 
życie, poszukiwania, nadzieje i ciepło, które każdy ma w sobie bądź go szuka - 
powiedziała Danuta Nawrocka.

Prokurator w Krainie Regi (cz. 4)

Wracając do pięknej Krainy. O tym, 
jak starostwo przeprowadziło kombina-
cję z tym pismem, by ukryć fakty przed 
mieszkańcami, już pisałem. Przypomnę 
tylko, że pismo wydawno bez niezbęd-
nego numeru ISSN, przez kilka lat nie 
podawano - kto był wydawcą. Na nasze 
zapytanie starosta odpowiedział w 2007 
r., że starostwo, raz nawet podano to w 
stopce, teraz okazało się, że firma Planet 
7 (Elżbieta Staszczyk). Wszyscy myśleli, 
że jest to pismo starostwa, ale na żadnym 
nie było o tym nawet wzmianki. Dla 
zmylenia podawano, że redakcja mieści 
się w starostwie, chociaż Sąd rejestrujący 
tytuł nie mógłby zarejestrować prywatnej 
gazety z redakcją w starostwie, ale komu 
chciało się sprawdzać. 

Otóż w przesłanej nam niedawno 
odpowiedzi na zapytanie prasowe sekre-
tarz powiatu pan Stanisław Hołubczak 
napisał, cytuję: „Powiat Gryficki zawarł 
umowę z firmą Planet 7 na wykonywanie 
adiustacji tekstów, redakcji oraz skład 
miesięcznika „Kraina Regi”, a także 
na pełnienie obowiązków redaktora 
naczelnego biuletynu przez Pana W. W. 
Schmidta” oraz dalej: „W skład kosztów 
wydawania biuletynu wchodzi umowa 
z firmą Planet 7 o wartości 1000 zł 
miesięcznie oraz koszt druku, ustalony 
w drodze przetargu w wysokości 4514 
zł za nakład 5000 szt”.  Gdy w 2007 r. 
zapytaliśmy, ile kosztowało drukowanie 
pięknej „Krainy” w 2006 roku, okazało 
się, że 43.798 zł. Jeżeli dodamy do tego 
rok 2007 i 2008 oraz koszty Planet 7 (1 
tys. zł miesięcznie przez prawie 2 lata), 
to wychodzi około 150 tys. zł, która to 
suma na przykład załatwiła by problem 
drogi do Bieczyna. Ale starostwo woli 
mieć zabawkę i się bawić. Jeżeli do tego 
dodamy 14.640 zł zapłacone Panoramie 
za „obsługę medialną” i 8.483 tys. zł za 
„publikację” w tej gazecie ogłoszeń w 
2008 r. (co stawia na głowie pomysł wy-
dawania „Krainy”), i pomnożymy przez 
3 lata, to wyjdzie nam około – bagatela 
– 200 tysięcy zł. 

Ale wróćmy do kampanii wyborczej 
2007 roku, tym razem sejmowej. W 
połowie roku redaktorem naczelnym 
Krainy został Schmidt. Już w numerze 
wrześniowym na pierwszej stronie po-
jawia się wicestarosta Konstanty Tomasz 
Oświęcimski, o którym już wiadomo, że 
będzie startować na posła z listy PO. W 
autorskim felietonie starosta Kazimierz 
Sać puszcza oko do wyborców tłuma-
cząc, że „Stać nas na posła”. Oczywiście 
„naszego”. W następnym numerze, paź-
dziernikowym, a więc przedwyborczym, 
pan Konstanty również pojawia się na 
pierwszej stronie, a starosta nawołuje do 
wyboru jednego kandydata. Oczywiście 
ustawia się w roli niezależnego arbitra, 
który apeluje w prawie że w imieniu 
całego powiatu, a przecież uważny 
obserwator sceny politycznej wie, że 
jeszcze niedawno należał do zarządu 
wojewódzkiego PO. Z kim pokłócił się 
i o co – nieważne, na swoim podwórku 

to on chciał być tym, który namaszcza i 
ustawia pionki na szachownicy.

Jakież było zdziwienie, gdy oto numer 
11, a więc w kolejności – listopadowy, 
pojawił się jeszcze przed wyborami, z 
ich zapowiedzią i hasłem: „Twój głos na 
wagę złota”. Układ trzymający Krainę 
nie wytrzymał i numer listopadowy 
wydał jako październikowy. I choćby po 
tym można ocenić, że ma to znamiona 
przestępstwa – wykorzystania pieniędzy 
podatników w kampanii wyborczej PO, 
bo z tej listy startował Konstanty To-
masz Oświęcimski. Prawie cały numer 
„Krainy Regi” jest poświęcony temu 
kandydatowi, a starosta, już bez żadnego 
kamuflażu oświadcza, że: „Ja, jak też 
wójtowie i burmistrzowie gmin nasze-
go powiatu, postanowiliśmy poprzeć 
jednego kandydata. Jest nim Konstanty 
Tomasz Oświęcimski, wicestarosta 
Powiatu Gryfickiego”. Wszystko byłoby 
w porządku, gdyby starosta uszczuplił 
swoją kilkunastotysięczną pensję i sfi-
nansował gazetkę wyborczą. Mógłby w 
niej popierać kogo chce. Ale widać jest 
skąpy i do tego przebiegły, bo sięgnął po 
pieniądze podatników. Wszystkich. To 
tak, jakby ich okradł, także tych, którzy 
nie chcieli głosować na „naszego” posła 
oraz jego kontrkandydatów, a którzy 
swoje kampanie finansowali z własnych 
pieniędzy.

A warto przypomnieć, że w tychże 
wyborach z powiatu gryfickiego star-
towali: Krzysztof Aniko (PO), Monika 
Bakalarska (LPR), Sławomir Brzozowski 
(PiS), Zygmunt Dziewguć (z listy PSL), 
Sławomir Sidor (PSL), Andrzej Wiśniew-
ski (Samoobrona) i Leszek Cieciórski 
(SLD). Starosta w białych rękawiczkach 
ograł ich wszystkich. Nawet nie wiem, 
czy się w tym zorientowali, ale to też 
tutaj mało istotne. Bezzasadne będzie 
tłumaczenie, że starosta zrobił to dla 
wyższych celów. Prawo ma chronić 
każdego obywatela i wyznacza granice 
działań urzędników, chroniąc przed 
różnej maści dobrodziejami. Chodzi o 
to, że takie numery to robiono z wy-
borcami za komuny bezkarnie, a dzisiaj 
tym powinien zająć się prokurator. Kim? 
A to jest ciekawe pytanie – starostą lub 
całym ówczesnym Zarządem Powiatu, 
który gazetkę finansował, redaktorem 
naczelnym panem Schmidtem, który 
zatwierdził ten numer do druku (art. 25, 
pkt 4. Redaktor naczelny odpowiada za 
treść przygotowywanych przez redakcję 
materiałów prasowych), czy także soli-
darnie wydawcą, co dopuszcza prawo 
prasowe? 

Pomijając co kto z tym zrobi, ja Pań-
stwu o tym piszę, byście nie mówili, że 
nie wiedzieliście. Wszak art. 6 prawa 
prasowego stanowi: Prasa jest zobowią-
zana do prawdziwego przedstawiania 
omawianych zjawisk, a w art. 10 dodano: 
zadaniem dziennikarza jest służba społe-
czeństwu i państwu. I tyle. W następnym 
odcinku pokażę, na jakie bzdury wyda-
wano Wasze pieniądze.    K. Rynkiewicz

Jak użyto pieniędzy podatników w 
kampanii wyborczej PO, czyli jak w 
białych rękawiczkach ograno kontrkan-
dydatów

Dzisiaj opiszę, do czego służyło 
bezpłatne pismo „Kraina Regi” i jak po-
służono się nim w kampanii wyborczej 
w 2007 roku. Przypomnę tylko, że jego 
wydawcą była firma Planet 7 (Elżbiety 
Staszczyk) i ta firma zarejestrowała ten 
tytuł. Zresztą w tym samym czasie, w 
jakim zarejestrowała tytuł „Panorama 
Gryficka” (ta ma numer rejestrowy 535, 
Kraina Regi – 536). Oba tytuły powstały 
na początku roku 2006, a w październi-
ku odbywały się wybory samorządowe. 
Wówczas Krainą Regi dowodził, jako 
naczelny, Przemysław Kowalewski ze 
Szczecina. Przeglądając numer Krainy 
wydany przed ówczesnymi wyborami, 
można się uśmiechnąć z politowaniem. 
Kampania wyborcza uprawiana wtedy 
w tym piśmie sprowadzała się do prostej 
agitki - który z burmistrzów jak do-
brze zrobił mieszkańcom i jakie to ma 
świetlane plany na przyszłość. Podane 
wyborcom w zgrabnym opakowaniu. 
Jednak najzabawniejszy był tytuł na 
pierwszej stronie. Pośród twarzy całego 
komitetu „Idziemy Razem”, sprawu-
jącego władzę w gminach, razem ze 

starostą, plus burmistrz Gryfic, trzy 
razy powtórzono napis „ROZLICZA-
MY SAMORZĄDOWCÓW”. Można 
zadać pytanie – kto rozlicza, ale ono 
musi być retoryczne, bo odpowiedź 
jest oczywista – rozliczają się sami we 
własnej gazetce. Była to więc oczywista 
drwina z wyborców, bo tytuł sugerował, 
że jak rozliczamy, to my ich, a tu wyszło, 
że oni się sami. 

Ale to była tylko przygrywka do 
następnych wyborów. Gdy Kowalewski 
wrócił do Szczecina, funkcję redaktora 
naczelnego przejął po nim Wiesław 
Wojciech Schmidt. Dla przypomnienia 
– również redaktor naczelny Panoramy. 

Pozwolę sobie w tym miejscu na dy-
gresję; gdy niedawno temu prokurator 
zainteresował się finansowaniem „Krainy 
Regi” oraz wezwał wszystkie gryfickie 
redakcje i wydawców do przedstawienia 
dokumentów, szczególnie poszukując 
redakcji Panoramy, pan Wiesław Woj-
ciech Schmidt zadzwonił do mnie z 
propozycją, bym podpisał dziennikarski 
protest przeciwko nękaniu prasy. Ja 
może i protest bym podpisał, tylko po 
pierwsze – nie mam nic do ukrycia, a 
po drugie – nie uważam pana Schmidta 
za dziennikarza. To o czym piszę w tym 
cyklu chyba wszystko wyjaśnia. 
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena do nego-
cjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Zamienię budynek gospodarczy drew-
niany szeroki wjazd, nadający się na 
garaż, położony przy ul. Boh. Warszawy 
w sąsiedztwie MOTOZBYTU na garaż 
lub teren pod budowę garażu na osie-
dlu Gryfitów w pobliżu ulicy Racibo-
ra. Wiadomość tel. 091 39 22  329 lub 
697 516 145.

• Sprzedam lokal mieszkalny położony na 
I piętrze w budynku przy ul. 700 Lecia 
13 m. 4, składający się z 3 pokoi, kuchni, 
spiżarni, łazienki, holu + dwa garaże sa-
mochodowe w podwórzu posesji. Cena 
łączna 220 tys. zł. Wiadomość tel. 091 39 
20 353 lub 697 516 145.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 697 
30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
602 462 497.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe przy 
ul. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 68 m 
kw. Tel. 504 89 89 80.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokoje, 68 m 
kw dla najemcy indywidualnego lub dla 
pracowników firmy. Tel. 693 255 770.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 
m kw, przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 
601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. 
Tel. 602 677 563.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie przy ul. Zamkowej. Tel. 
667 094 079.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z warunka-
mi zabudowy 1200 m kw w Nowogar-
dzie. Tel. 602 52 16 71.

• 2 pokojowe mieszkanie zamienię na 3 
pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 39 182 97.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na 
działalność handlową, biuro, gabinet 
lekarski, mieszkanie przy ul. 700 Lecia 
20B (pasaż przy Biedronce). Tel. 060 62 
93 753, 091 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
w centrum ul. Wyszyńskiego. Tel. 
602 630 016.

• Do wynajęcia lokal w centrum Nowogar-
du. Tel. 787 122 972.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w 
Załomiu na os. Kasztanowym. Tel. 091 39 
22 308, 606 271 499.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
os. Bema o pow. 41,7 m kw, wspólnota 
mieszkaniowa. Tel. 888 354 289.

• Działki budowlane Dębice gmina Ma-
szewo, 18 zł/ m kw. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam kawalerkę własnościową 
bezczynszową na Bema po kapital-
nym remoncie, I piętro, umeblowa-
na, kuchnia robiona na zamówienie 
z drewna, w przedpokoju duża szafa 
pod zabudowę, okna plastik, wysoki 
standard, nie wymaga wkładu finan-
sowego, cena 80 tys. Tel. 788 986 139 
lub 788 557 042.

• Sprzedam kawalerkę w Stargardzie 
Szcz,. 42 m kw, płytki, panele, kuch-
nia zabudowana. Tel. 721 046 371 lub 
721 046 372.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe – 
kawalerka 24,5 m kw, Szczecin, ul. Potu-
licka. Kom. 607 061 484.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam działkę budowlaną w Brzo-
zowie ok. 1000 m kw, cena wywoław-
cza 41 tys. zł. Tel. 601 800 133.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m 
kw, Bema. 606 627 663.

• 3 pokojowe mieszkanie 68 m kw, II pię-
tro, przy ul. Zamkowej, częściowo z me-
blami sprzedam. Cena 225 tys. zł Tel. 091 
3503127. 

• Sprzedam kawalerkę, 29 mkw, III piętro, 
ul. Poniatowskiego. Cena 90 tys. zł Tel. 
509 93 93 92. 

• Sprzedam działkę przemysłowo – bu-
dowlaną, 520 m kw, pod działalność 
gospodarczą: myjnia samochodowa, 
garaże; wybetonowana betonem B15 na 
20 cm, nowym, 500 m od „Lidla”, ogro-
dzona. Cena 90 tys. zł do negocjacji. Tel. 
604 679 249. 

• Do wynajęcia lokal o pow. 300 m kw, w 
centrum Nowogardu, w tej chwili jest 
tam pasaż handlowy, niski czynsz. Tel. 
601 47 29 47. 

• Kupię mieszkanie 1 lub 2-pokojowe, 
może być do remontu. Tel. 091 39 20 970. 

• Do wynajęcia lokal w centrum Nowogar-
du, o pow. od 100 do 150 m kw. tel. 0601 
472 947. 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
w centrum ul. Wyszyńskiego tel. 
602 630 0616. 

• Wynajmę kawalerkę umeblowaną, w 
centrum miasta osobie samotnej, bez 
dzieci tel. 091 39 21 809. 

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W 
NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW 
NETTO TEL: 608 047 127, 608 047 132

MOTORYZACJA

• Sprzedam fiata UNO, rok prod. 2000. 
503-835-747.

• Sprzedam samochód ciężarowy STAR 
– 200, dwa małe samochody ciężarowe 
MULTIKAR, wszystkie samowyładowcze 
w stanie technicznym sprawnym, aktu-
alnie na chodzie. Wiadomość tel. 091 39 
22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 R16; 
stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub po-
dobny. Kompletny, nie przerabiany. Tel. 
508 351 213.

• Daewoo Nexia 1997, pojemność 1,5 
benzyna, DOHC 16 V, cena do uzgod-
nienia. Kontakt 091 39  144 26 lub 
505 622 406.

• Sprzedam Ford Escort Ghia, 1997 r., peł-
ne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, po-
duszki; czarne, kombi. Tel. 091 39 501 40.

• Sprzedam Volkswagen Golf II, 1992 
r., benzyna + gaz. Tel. 506  603  565, 
511 231 102.

• Sprzedam Skoda Octawia 1,9 Sdi (diesel), 
rok 2003. Cena 19700,00 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 0603 435 922. 

• Sprzedam Ford Transit, 1996r, 2,5 poj 
siln. Tel. 784 660 924. 

ROLNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 
39 95.

• agrousługi, koszenie, orka, poplony. 
Tel. 503 176 331.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 3P 
oraz siewnik zbożowy Poznaniak. Tel. 
668 316 103.

• koszenie i zbiór biomasy oraz sprze-
daż drewna opałowego. Tel. 508 50 
36 50.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
603 353 789.

• Sprzedam owies. 793 798 472.

• Jałówkę zacieloną sprzedam.Wiadomość 
Krasnołęka kol.34, tel.09139 18 676.

• Sprzedam owies, jęczmień i owies bezłu-
skowy. Tel. 506 012 702.

• Sprzedam dwie młode mleczne krowy 
tel. 721 121 336. 

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• Poprowadzę księgi podatkowe 
PkPir, ryczałt, kadry, płace, ZUS tel. 
693 482 303 

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 207 14.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• HARRY – MED Masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. Tel. 608 658 184.

• remonty solidnie i tanio, montaż pa-
neli podłogowych, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, tynkowanie, montaż 
okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. 
Tel. 663 349 080.

• Przeprowadzki z załadunkiem i rozła-
dunkiem. Tanio. 79 1111 749.

• Usługi ogólnobudowlane. 507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pa-
nele. 506 603 565, 511 231 102.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 695 085 470.

• BrUk-lIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.pl

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz. Tel. 796 517 107.

• Pokrycia i remonty dachów, kominów. 
Tel. 511 102 684.

• Sprzedam czarną porzeczkę po 2 zł/ 
kg, zbiór własny. Tel. 091 39 21 739.

• Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 497 390.

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. Tel. 600 626 268.

• Koszenie traw. Tel. 091 39 17 620 wieczo-
rem.

• Pisanie pism procesowych – sprawy 
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OFERTY MIESZKAŃ

KAWALERKI: 
NOWOGARD- kawalerka o powierzchni 24 m2, III piętro                                           cena:  78 000 zł

mIeSZkaNIa 2 POkOJOWe

RESKO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, II piętro                                              cena:  80 000 zł
RESKO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
RESKO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena:  140 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 51,50 m2 I piętro                                         cena:  140 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                           cena:   150 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                            cena:  165 000 zł
PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2             cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 POkOJOWe

ŁOBEZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 68 m2, II p                                                               cena:  217 000 zł
NOWOGARD-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                                 cena:  160 000 zł
NOWOGARD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 58 m2, I piętro                                                         cena:  186 000 zł
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                         cena:  228 000 zł

mIeSZkaNIe 4 POkOJOWe

RESKO – 4 pokoje o powierzchni 67 m2, II piętro                                                    cena:  120 000 zł
PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
DOBRA – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NOWOGARD- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie                         cena:  213 000 zł
NOWOGARD- okolica komfortowe o pow. 118 m2                                                  cena:   215 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena:  240 000 zł
UBEZPIECZENIA  HDI ASEKURACJA

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

reklama

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

DO WYNAJĘCIA 
BOXY w pawilonie 

przy 

ul. Kościelnej 1. 
Tel. 504 938 229

SPRZEDAŻ 
drewna kominkowego

Transport

Tel. 509 930 161

Mieszkania nowe 
na sprzedaż i wynajem 

przy ul. 700 Lecia 11, Nowogard 
(1 pokojowe i 2 pokojowe). 

Kontakt 0606 115 410

cywilne, sprawy administracyjne, po-
dania, wnioski. Tanio! 668 452 303.

• Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Noclegi w centrum Kołobrzegu tel. 
692 683 475. 

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. 
i c.o. Tel. 511 102 684. 

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo do-
brych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
rolnego, prawo jazdy na ciągnik rolniczy. 
Tel. 091 39 183 43, 606 261 850.

• Firma kosmetyczna Oriflame zatrudni 
konsultantów. Tel. 693 876 362.

• Zatrudnię od zaraz miłą, spokojną, dys-
pozycyjną panią do opieki nad 4 letnią 
dziewczynką. Tel. 517 716 080.

• Zatrudnimy płytkarzy, fachowców do 
dociepleń oraz samodzielną grupę do 
tynków maszynowych. Tel. 605 930 161, 
503 812 539.

• Zatrudnię barmankę tel. 693 52 12 11. 

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy (z kilkuletnim doświadcze-
niem – uprawnienia LOTTO) tel. 
660 392 851. 

• Poszukuję doświadczonej opiekunki do 
małego dziecka tel. 0508 75 72 71. 

INNe

• Sprzedam Playstation II, 2 pady, 8 gier, 
mata do tańczenia. Cena 350 zł. Tel. 
602 524 313.

• Owczarki niemieckie, szczenięta, czarno-
podpalane, pieski i suczki, ojciec – wnuk 
podwójnego zwycięzy świata, matka 
z rodowodem sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Owczarki niemieckie sprzedam. Tel. 
793 933 796.

• Sprzedam roczne meble sklepowe (rega-
ły z ladami). Tel. 607 084 596.

• Przyjmę niepotrzebne w dobrym sta-
nie meble kuchenne, regały pokojowe, 
lodówkę małą, dywan. Będę bardzo 

wdzięczny za okazaną bezinteresownie 
pomoc. Tel. 506 486 202.

• Sprzedam automat firmy Whirpool, pół 
roku używany, cena 500 zł – do uzgod-
nienia. Tel. 790 454 752.

• Okna drewniane szt. 16, długość 11,50, 
wysokość 1,50 m na przydomową szklar-
nię odstąpię za symboliczną kwotę. Tel. 
091 39 207 14.

• Sprzedam kontener handlowy. Tel. 
693 404 728.

• Sprzedam drewno opałowe sosna od-
pady tartaczne pocięte w klocki, 350 
zł za przyczepę. Transport gratis. Tel. 
514 740 538.

• PODGRZEWACZ wody bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 li-
trowy, do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy Vail-
lant z Niemiec, cena 1000 zł, gwaran-
cja. Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł 
oraz ogrzewanie + ciepła woda (dwu-
funkcyjne) cena 1200 zł mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe gaba-
ryty, moc 18 i 21 kw z Niemiec, ekono-
miczne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 150 zł. 
Tel. 0790 540 520.

• JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący, do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało używa-
ny, cena 450 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

• BOJler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem c.o., gazowym lub węglo-
wym, firmy Vaillant z Niemiec, typVIII 
120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Sprzedam betoniarkę 150 l, 1-fazową 
(230 volt). Tel. 693 732 485.

• Sprzedam psy sznaucer miniatura. Tel. 
661 209 450.

• Rotweilery szczenięta tel. 609 325 006. 

• Sprzedam betoniarkę 250 i przecinarkę 
do kostki brukowej tel. 0501 549 756. 
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Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

USŁUGI 
TRANSPORTOWE

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia,  że rozpoczęła zapisy 
na budowę mieszkań własnościowych 

w budynku wielorodzinnym.
- Lokalizacja  -  przy ul. Boh. Warszawy 6 („sad czereśniowy”)
- Struktura mieszkań – 1 pok, 2 pok, i 4 pok, - dwukondygnacyjne - 1 szt.
- Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010r.
Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania  

szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 261.”

SPRZEDAŻ 
drewna kominkowego

Transport

Tel. 509 930 161

DOM WESELNY ULA
Organizujemy: wesela, komunie i inne imprezy okolicznościowe

ul. Leśna 1a  (os. Bema) Nowogard
Tel. 697 612 808

ZAPEWNIAMY PYSZNĄ DOMOWĄ KUCHNIĘ!

 
Zatrudnimy 

Panią na stanowisku:
Pracownik 

obsługi klienta
Wymagania:

- wykształcenie min. średnie
- dobra obsługa komputera
- komunikatywność
- prawo jazy kat “B”
Oferty prosimy składać:

rekrutacjalodos@wp.pl

Zatrudnimy pracownika
 na stanowisku:

m a g a z y n i e r
Wymagania:

- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy min. kat “b” 
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać:
rekrutacjalodos@wp.pl
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  10.07

NIeŚmIaŁeJ
Z rumieńcem żyć łatwo,
Kiedy gaśnie światło.

KOPCIUSZKÓW CI U NAS DOSTATEK
Kopciuszek przebiera groch
I jęczy: Och! Och! Och!
Za chwilę serce pęknie mi z żalu,
Bo moje siostry tańczą na balu,
A ja, sierota, groch łuskać muszę,
O biedny, biedny ze mnie Kopciuszek!
Zjawia się Dobra Wróżka
I mówi do Kopciuszka:
- Aby ci serce nie pękło z żalu
I ty zatańczysz dzisiaj na balu.
Zjawiam się w roli pocieszycielki,
Przynoszę suknię i pantofelki.
- A gdzie pończochy są dla Kopciuszka?
- Pójdziesz bez pończoch! – odrzekła Wróżka.
Kopciuszek tańczy na balu z Księciem,
Wybija północ i w tym momencie 
Z nóżki Kopciuszka spada pantofel...
Tu się zanosi na katastrofę,
Bowiem Kopciuszek, co stwierdza z żalem,
Nie umył sobie nóg przed tym balem.
Przeto ujrzawszy niemytą piętę 
Książe wygłasza morał ze wstrętem:
- Nie pomoże dobra wróżka, gdy u panny brudna nóżka!

CYT: RYBA BIERZE
Z dala od wrzawy miasta 
I krzyku gawiedzi
Szum wody jak muzyka
Najpiękniejsza dźwięczy.
Spróbujcie tak kiedyś 
O świcie nad wodę wyskoczyć,
Choć godzinkę, choć chwilę,
Kij w wodzie pomoczyć –
Wszystkie miasta powaby
Prysną, mówię szczerze,
Gdy spławik się ożywi i
- Cyt, ryba bierze!...
A potem to już amen!
Sami zobaczycie –
Z wodą, z wędką, z rybami,
Ślub na całe życie...

WIZYTA CZARUJĄCEJ
Raz czarująca przyszła do pana,
Aliści wyszła – rozczarowana. 
     

 

Rozwiązania krzyżówki 3.07  - LIPCOWE BU-
RZE - nadesłali: Sylwia Rybus, Pelagia Feliksiak, 
Agnieszka Skowrońska, Piotr Feliksiak, Weronika 
Kaczmarek, Bogumiła Urtnowska (Kulice), Teresa 
Januszonek, Adam Stefański, Janina Grudzińska, 
Franciszek Palenica, Ryszard Gutowski, Andrzej 
Leszczyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Józef Dobrowolski (Dąbrowa),Bogumi-
ła Czupryńska, Władysław Kubisz.

Wszystkich miłośników „łamania głowy” 
przepraszamy za psotnego chochlika, który 

autorowi skrócił hasło końcowe. 
W losowaniu brały również rozwiązania na-

desłane z opóźnieniem przez: Halinę Szwal (2), 
Natalię Chruściel, Józefa Górzyńskiego (2), Barbarę 
Bartosik (2),  

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Halina Szwal,
- Agnieszka Skwrońska,
- Andrzej Leszczyński.

Gratulujemy!
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik - 091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 06.07.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD.
1. Murarz 
2. Kierowca pr. jazdy „D”
3. Technik farmaceutyczny.
4. Nauczyciel matematyki
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Stolarz
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki 
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Kelner-barman
12. Pielęgniarka
13. Kucharz
14. Ślusarz-spawacz
15. Betoniarz-zbrojarz
16. Sprzedawca
17. Nauczyciel wych. Fizycznego
18. Nauczyciel muzyki, techniki, plastyki

OFERTY PRACY Z REJONU.
1. Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa - 
Międzyzdroje
2. Nauczyciel fizyki - Przybiernów
3. Pracownik ekipy sprzątającej - Łozienica
4. Pracownik produkcji (Goleniów)
5. Pakowacz drobiu (Szczecin Dąbie)
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Olchowianie w Wyszomierzu

LZS zaprasza do Trzechla
Już w najbliższą Niedziele wszystkich sympatyków zmagań sportowych  

zapraszamy do Trzechla gdzie odbędzie się Spartakiada a w niej  turniej piłki 
nożnej i siatkowej a także najmłodsi znajdą coś dla siebie.Organizatorem 
imprezy jest  Miejsko- Gminne Zrzeszenie LZS.

WKS i Rada Sołecka Olchowa zorga-
nizowała festyn sportowo-rekreacyjny 
dla swoich mieszkańców na boisku w 
Wyszomierzu.

Rozegrano turnieje piłkarskie i 
siatkarskie oraz wiele gier, zabaw i 
konkursów.

Wyniki sportowe – piłka nożna:
Zwyciężył WKS „Probud” Wy-

szomierz przed WKS Sikorki i WKS 
Długołęka. Najlepszym bramkarzem 
był Radosław Kania, a najlepszym 
strzelcem Maciek Gołdyn  - obydwaj z 
WKS „Probud” Wyszomierz.

W turnieju piłki siatkowej najlepsi 
byli zawodnicy WKS Czermnica, 
drugie miejsce zajęli chłopcy z WKS 

Sikorki, a trzecie WKS „Probud” Wy-
szomierz.  Tytuł najlepszego siatkarza 
uzyskał Grzegorz Krystkiewicz ze 
zwycięskiego zespołu WKS Czermnica.

Organizatorzy imprezy Sołtys Ol-
chowa Wiesław Olesiński i Prezes 
Stowarzyszenia WKS Andrzej Kania 
dziękują panu Leszkowi Ostrowskiemu 
za prowadzenie ogródka gastrono-
micznego i „Latające rowery”, panu 
Tadeuszowi Łukasiewiczowi za spiker-
kę, sędziom piłki nożnej i siatkowej, 
zawodnikom, kibicom i wszystkim 
osobom, które wsparły organizacyjnie, 
a sponsorom za pomoc finansową i 
gospodarczą.

Inf. własna

Zaproszenie do Długołęki
Stowarzyszenie WKS Gminy Nowogard i Rada Sołecka Długołęki zapra-

szają zawodników i kibiców wraz z rodzinami do udziału w  zmaganiach 
sportowo-rekreacyjnych na boisku „Pod laskiem”. W programie zawody 
piłkarskie i siatkowe, bieg na 800 metrów „Pamięci dla Janka” oraz gry, zabawy 
i konkursy dla każdego.

Początek w niedzielę, 12 lipca o godz. 9.30.

Pomorzanin przed sezonem

Bosman jedzie na Morawy
Kolejny już rok z rzędu członkowie 

klubu sportowego „Bosman” Nowo-
gard udają się na czeskie Morawy 
korzystając z zaproszenia na Święto 
Myśliwych. Sześciodniowy wyjazd 
nastąpi 16 lipca rano – jedziemy 
w składzie 20 osób, a w programie 
mamy zwiedzanie tamtejszych jaskiń 
oraz wycieczki do Brna i Pragi.

Święto Myśliwych to przede 
wszystkim „Pytlacka Noc” czyli noc 
kłusownikóworaz szereg imprez to-
warzyszących – pokazy ptaków łow-
nych, skoki spadochronowe, występy 

zwycięzców czeskiego „Idola”. Jest też 
turniej piłkarski oldbojów w którym 
weźmiemy udział. Złożymy wizyty 
władzom kilku miejscowości, które 
z pewnością zaowocują współpracą 
na przyszłość. Spotkamy się również 
z drużynami amatorskimi z Pragi i 
Ołomuńca, które wybierają się do 
Nowogardu na Mistrzostwa Taxi.

Nasza drużyna w ramach treningu 
jeszcze w piątek weźmie udział w 
nocnym turnieju w Golczewie.

Andrzej Szafran

Pomorzanin  Nowogard już 16 
lipca zaczyna swoje pierwsze trenin-
gi w  okresie  przygotowawczym do 
rozgrywek V ligi. Trener stawia na 
własny obiekt i fantastycznie ukształ-
towany teren, który jest idealnie 
dopasowany do przygotowania fi-
zycznego zawodników. Treningi będą 
się odbywały kilka razy w tygodniu,

Z zespołem  pożegnali się dwaj 
zawodnicy : Stefański  i  Laszkiewicz, 
który już nie występował w ostatnich 
spotkaniach Ligi Okręgowej.

Kto zastąpi tych  zawodników? Czy 
Trener Gumienny prowadzi jakieś 
rozmowy z innymi  zawodnikami? 
Czas pokaże..

W międzyczasie  Pomorzanin 
sprawdzi swoje siły w wielu  sparin-
gach z takimi zespołami jak: Ma-
sovia Maszewo, Orzeł Łożnica, Ina 
Goleniów, Gryf Kamień Pomorski, 
Sarmata Dobra. Terminy spotkań nie 
są jeszcze znane.

Karolina Kubicka

Dla PAŃ
Piękne, jędrne pośladki to marzenie wielu kobiet. Prezentujemy zestaw 

bardzo łatwych ćwiczeń, które pomogą osiągnąć pożądane rezultaty.
Pamiętaj, że tylko dokładne wykonywanie ćwiczeń przyniesie pożądany 

efekt. 
1. Kopnięcia w tył Stań w małym 

rozkroku. Stopy ustaw równolegle, a 
kolana lekko ugnij. Przenieś ciężar ciała, 
opierając dłonie na kolanie prawej nogi 
wysuniętej do przodu. Pochyl tułów, 
pamiętając, aby brzuch był wciągnięty, 
a plecy wyprostowane.

Z tej pozycji wypchnij lewą nogę w tył, 
z zaznaczoną piętą. Postaraj się unieść 
nogę na wysokość bioder, mocno napi-
nając pośladek. Wróć do pozycji wyjściowej, a następnie zmień nogę. Wykonaj 
3 serie na każdą stronę. 

2. Unoszenie ugiętej nogi w górę 
Uklęknij na podłodze, oprzyj tułów na 
przedramionach. kolana oraz łokcie 
powinny być ugięte pod kątem 90°.

Wciągnij brzuch. Ciało od bioder do 
głowy musi tworzyć linię prostą. Rozluź-
nij kręgi szyjne i patrz w dół. Następnie 
unieś nogę (ugiętą w kolanie) w górę, mocno napinając pośladek. Biodra i 
barki są ustawione równolegle. Zatrzymaj ciało w tej pozycji na moment i 
powróć do pozycji wyjściowej, a następnie zmień nogę. Wykonaj 3 serie na 
każdą stronę. 

3. Krzyżowanie nóg Oprzyj tułów na 
kolanach i przedramionach. Wciągnij 
brzuch. Rozluźnij szyję i patrz w dół. 
Unieś prawą napiętą nogę w górę, do 
poziomu bioder.

Następnie przenieś ją w bok, krzyżu-
jąc i dotykając nogą do podłogi, daleko 
za kolano, na którym oparte jest ciało. Napnij mocno pośladek i powróć do 
pozycji wyjściowej. Pamiętaj, że ciało powinno być nieruchome od głowy do 
bioder. zmień nogę. Wykonaj 3 serie na każdą stronę. 

4. Wypychanie bioder Połóż się na 
podłodze, pamiętając, aby plecy przy-
legały na całej długości do podłoża. 
Ugnij kolana i ułóż ręce wzdłuż ciała. 
Rozluźnij mięśnie szyi i patrz w górę. 
Mocno napnij pośladki i unieś biodra 
nad podłogę.

Następnie wypchnij biodra mocno w górę, unosząc równocześnie wypro-
stowaną nogę. Pamiętaj o wciągniętym brzuchu. Łopatki przylegają mocno 
do podłoża. zatrzymaj ciało przez moment w górze, jednocześnie napinając 
mięśnie pośladków i ud. Powróć do pozycji wyjściowej, a następnie zmień 
nogę. Postaraj się wykonać 3 serie na każdą stronę. 

Karolina Kubicka

Olimpia oraz Zorza w a klasie
Drugi zespół grupy 3 B klasy - Zorza Tychowo oraz Olim-

pia Nowogard, która zajęła drugie miejsce w  grupie 4 także uzyskały 
awans do  A klasy. Zespoły te miały największą ilość zdobytych punktów 
w stosunku do rozegranych spotkań spośród drugich drużyn B klasy. 

Teraz nadchodzi czas, by szczęscie jakie usmjiechnęło się do Olimpii nie 
zostało zmarnowane przez zwalczających się działaczy. Pozwólmy chłopcom 
grać…

LMM
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

13.07.2009 r. godz. 16.30

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Informujemy, że 

14 lipca 2009 r.
wtorek w godz. 10.00 - 11.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Lato z Muzami

Wojciech Wójcik 
               w roli głównej

Jak pozbyć się stresu 
przed egzaminem  
na prawo jazdy !!!

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych  

na bezpłatne konsultacje 
z trenerem umiejętności 

psychologicznych 
i interpersonalnych.

ul.  700-lecia 17, 
tel. 091 392 16 16, 666 201 202

SPOTKANIE 14.07. g. 18.00

Porozumienie  Urzędu  
Skarbowego  w Goleniowie   
z Ośrodkami  Pomocy  Społecznej  

Wydawanie  
zaświadczeń 
o dochodach 
ułatwione!  

Poszukiwana
kobieta 
- nie żyje

czytaj na stronie 2
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Kronika policyjna Informacja dla osób ubiegających się 
o świadczenia rodzinne 

– nowy okres zasiłkowy 2009/2010
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nowogardzie Dział Świadczeń Ro-
dzinnych i Funduszu Alimenta-
cyjnego przypomina, że zbliża się 
nowy okres zasiłkowy rozpoczyna-
jący się od 1 listopada 2009r. do 31 
października 2010r. W związku z 
powyższym należy skompletować 
niezbędne dokumenty:

-  zaświadczenie z Urzędu Skar-
bowego o dochodach uzyskanych 
w 2008r. przez wszystkich pełno-
letnich członków rodziny. 

- akt urodzenia dziecka oraz kse-
rokopia dowodu osobistego wnio-
skodawcy (w przypadku starania 
się po raz pierwszy w Ośrodku 
Pomocy Społecznej o przyznanie 
świadczeń rodzinnych).

- w zależności od rodzaju dodatku 
do zasiłku rodzinnego, o który bę-
dzie się ubiegała strona dodatkowe 
dokumenty zostaną wymienione w 
ulotce informacyjnej dołączonej do 
druku wniosku wydanego przez tut. 
Ośrodek. 

Terminy wypłat świadczeń ro-
dzinnych określono w ustawie na-
stępująco:

W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z kompletem dokumentów 
do dnia 30 września br., ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada. 

W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia rodzinne na 

nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z kompletem dokumentów 
w okresie od dnia 1 października 
do dnia 30 listopada br., ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 31 grudnia. 

Wnioski wydawane i przyjmo-
wane będą od 1 WRZEŚNIA 2009r. 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.30 do 15.30 w poko-
jach 8 i 9. 

W celu uzyskania informacji 
dotyczących zasad przyznawania 
i wypłacania świadczeń rodzin-
nych w nowym okresie zasiłkowym 
2009/2010 udostępnione są numery 
telefonów (czynne w godzinach pra-
cy Ośrodka Pomocy Społecznej od 
7.30 do 15.30). 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Dział Świadczeń Rodzinnych i Fun-
duszu Alimentacyjnego, ul. 3 Maja 
6, 72-200 Nowogard, pok. Nr 8 i 9, 
Tel 39-20-200 lub 39-25-268

PROSIMY O KONTAKT PRZED 
KOMPLETOWANIEM DOKU-
MENTACJI DO WNIOSKU.

WAŻNE! UWAGA:  wnioski o 
ustalenie uprawnień do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego, na nowy 
okres zasiłkowy 2009/2010, przyj-
mowane będą    w dziale świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyj-
nego OD DNIA 1 SIERPNIA 2009r. 
pok. Nr 12, Tel. 39-20-200.

Opr. Iga Błażewicz

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU  
ALIMNETACYJNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

I N F O r m U J e
iż w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 paź-

dziernika 2008r. (Dz. U z 2008r. Nr 223 poz. 1456) i wydłużeniem okresu 
zasiłkowego wnioski na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpo-
częcia roku szkolnego na rok szkolny 2009/2010 składa się w tutejszym 
Ośrodku od miesiąca 1 września do 31 października 2009r. 

Wniosek złożony po terminie (tj. 31 października 2009r.) skutkuje po-
zostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kierownik Działu, Iga Błażewicz

6 lipca (poniedziałek)
- godz. 10.15 - Kolizja drogowa w 

Błotnie. Jeden z kierowców został 
ukarany mandatem w wysokości 
300 zł. 

- godz. 12.30 – Kradzież telefonu 
komórkowego z plaży miejskiej.

7 lipca (wtorek)
- godz. 19.50 – Na ul. Bema kie-

rowca prowadził Renaut 19 bez 
uprawnień.

8 lipca (środa)
- godz. 7.50 - W altance ogrodowej 

znaleziono zwłoki mężczyzny. Wy-
kluczono zabójstwo. 

- godz. 8.05 – Kradzież tablicy 
rejestracyjnej z samochodu Opel 
Vectra zaparkowanego przy ul. Armii 
Krajowej.

- godz. 12.10 – Kradzież plecaka na 
miejskiej plaży.

9 lipca (czwartek)
- godz. 8.15 – Interwencja policji w 

sprawie pracowników prowadzących 
prace remontowe pod wpływem 
alkoholu. 

10 lipca (piątek)
- godz. 14 – Na ul. Warszawskiej 

doszło do kolizji Volkswagena Polo 
i Fiata Bravo. 

- godz. 17.40 – Kolizja na skrzyżo-
waniu ulic Kościelnej i Wyszyńskie-
go. Kierująca samochodem Peugot 
206 na prawidłowo jadącego Volks-
wagena Passata.

11 lipca (sobota)
- godz. 5.00 – Wybicie szyby w 

samochodzie Matiz zaparkowanym 
pod dyskoteką Przystań. 

- godz. 18.30 – Zderzenie BMW 
z motocyklem. Kierowca drugiego 
pojazdu został odwieziony do szpitala 
z obrażeniami ręki. 

red 

Poszukiwana nie żyje 
Od kilku dni na terenie gminy prowadzono poszukiwania zaginionej 

mieszkanki Nowogardu. Jak się okazało kobieta ta nie żyje. Więcej napisać 
nie możemy. Policja odmawia udzielenia szczegółowych informacji.

man 

KONCERT ZESPOŁU „F E E L”
AGENCJA KONCERTOWA „B A M A” oraz GOLENIOWSKI DOM 

KULTURY ZAPRASZAJĄ NA KONCERT ZESPOŁU „F E E L” 
pt.  „P O K A Ż   M I  N I E B O „ 

19  LIPCA , GODZINA 20.00 
A M F I T E A T R 

BILETY  W CENIE : 35 złotych - osoba dorosła, 25 złotych - dziecko do lat 
13, 40 złotych - w dniu koncertu  DO NABYCIA W CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - Plac .BRAMY WOLIŃSKIEJ 1 
(od pon -pt. w godz. 11-18 oraz soboty

w godz. 10-15, tel. 091 418 95 90)

Koncert zespołu FEEL 19 lipca!
Pięknie dziękujemy za współpra-

cę w zakresie promocji koncertu 
zespołu FEEL w goleniowskim am-
fiteatrze.

Tymczasem  mamy kolejną proś-
bę, otóż koncert został przesunięty 
z poniedziałku 20 lipca na nie-
dzielę 19 lipca. Godzina nie ulega 
zmianie. Tak więc 19 lipca, godzina 
20.00. Z góry dziękujemy za pomoc.

Przedstawiamy oryginalny tekst 
z GDK. Jednocześnie przeprasza-
my Czytelników dzwoniących w 
sprawie terminu koncertu.

 LMM
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Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Porozumienie  Urzędu Skarbowego  w Goleniowie   
z Ośrodkami  Pomocy  Społecznej  

Wydawanie  zaświadczeń 
o dochodach ułatwione!  

Z inicjatywy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Goleniowie, w dniu 07 
lipca 2009 r., w siedzibie Urzędu Skarbowego odbyło się kolejne spotkanie 
osób bezpośrednio zajmujących się zarówno w Urzędzie Skarbowym jak i w 
Ośrodkach Pomocy Społecznej obsługą zaświadczeń o wysokości dochodów 
(przychodów), niezbędnych do ubiegania się o zasiłki rodzinne oraz o zasiłki 
z Funduszu Alimentacyjnego.

Celem spotkania było udoskonalenie wypracowanych w ubiegłych latach 
zasad obiegu dokumentów, a tym samym ułatwienia podatnikom otrzyma-
nia - szybko i bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym - niezbędnych 
zaświadczeń.

W wyniku podjętych uzgodnień, przyjęto następujące zasady współpracy:
1) pracownicy Urzędu udostępnili wzorcowy formularz  wniosku o wydanie
zaświadczenia o dochodach (przychodach) – formularze w wersji elektro-

nicznej oraz w wersji papierowej przekazane zostały do Ośrodków w celu 
umożliwienia podatnikom wypełniania wniosków bezpośrednio w siedzibie 
OPS;

2) indywidualne wnioski podatników o wydanie zaświadczeń złożone w 
Ośrodkach Pomocy Społecznej przekazywane będą zbiorczo do Urzędu, a 
wystawione przez Urząd zaświadczenia kierowane będą bezpośrednio do OPS;

3) OPS będą kierowały zbiorcze zestawienia osób ubiegających się o zasił-
ki rodzinne oraz zasiłki z Funduszu Alimentacyjnego w celu sporządzenia 
zbiorczych informacji o dochodach (przychodach);

4) sporządzane przez Urząd informacje o wysokości dochodów (przycho-
dów) uzyskanych przez podatników, zbiorczo udostępniane będą bezpośred-
nio właściwym OPS (wymiana informacji niezbędnych w postępowaniach 
o przyznanie świadczeń będzie przebiegała wyłącznie w relacji Urzędu z 
Ośrodkiem);

5) w miarę możliwości dostarczanie dokumentów pomiędzy OPS a Urzę-
dem Skarbowym odbywać się będzie z pominięciem poczty - przez pracow-
ników Urzędu lub pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej;

6) dla podatników, którzy zechcą bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym 
otrzymać zaświadczenie o wysokości dochodów (przychodów), uruchomione 
zostaną na Sali Obsługi Podatników dodatkowe stanowiska pracy, w celu 
wydawania zaświadczeń „od ręki”, czyli w dniu złożenia wniosku.

 Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Goleniowie opracował  LMM 

Ranking „Rzeczpospolitej”

Goleniów trzeci,  
Nowogard za burtą…

W corocznym rankingu najlepiej zarządzanych gmin Nowogard nie „za-
łapał” się do sklasyfikowanej „100”. Doskonale wypadł za to Goleniów, który 
zajął 3 miejsce, tuz za nim Kołobrzeg – miejsce czwarte. Z województwa 
zachodniopomorskiego wyróżniono jeszcze Sianów (23), Połczyn Zdrój (42), 
Karlino (43) i Białogard (55)..

Komisja, której przewodniczył Jerzy Buzek podkreśliła, że w Goleniowie 
najlepiej zarządzana jest oświata, natomiast mankamentem jest pozyskiwanie 
srodków unijnych.

Na jednego mieszkańca  Goleniów pozyskał ok. 17 zł funduszy unijnych – 
„giganci” potrafili pozyskać ponad 270 złotych. Ile Nowogard?

O tym w kolejnym wydaniu „DN”
LMM

Wiadomość dobra…
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wzięło się do roboty. Ruszyły 

prace doprowadzające gaz do nowego budynku mieszkalnego przy ul. Cmen-
tarnej. Komisja Mieszkaniowa będzie miała po wakacjach „zgryz” – komu 
mieszkanie, komu?

LMM

…i zła!
Mieszkańcy ul. Leśnej na Osiedlu Bema dzwonią z zaniepokojeniem. Kil-

ka tygodni temu cieszyli się z nowych chodników – pięknie i wygodnie. A 
dzisiaj? Gdy tylko ruszyła budowa budynku szkoły chodniki znalazły się w 
niebezpieczeństwie – ciężkie samochody dokładnie je rozjeżdżają.

Szczegóły podamy w kolejnym wydaniu „DN”.
LMM

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” organizuje
wyjazd na badania mammograficzne do Centrum Radiologii i Diagno-

styki 
Obrazowej w Szczecin Zdroje w dniu 01.08.2009 r.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 
tel.  091-39-21-356, oraz u Lidii Bogus tel.505-393-636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

„LILA- RÓŻ” 
Fundacja „Zdrowie” widząc potrzeby konsolidacji środowiska kobiet z 
Problemami onkologicznymi podjęła cykl spotkań, rozmów, które zaowo-

cowały utworzeniem
STOWARZYSZENIA KOBIET Z PROBLEMAMI ONKOLOGICZNYMI 

pod nazwą „LILA- RÓŻ” w  Nowogardzie. Stowarzyszenie zostało zareje-
strowane w Sądzie Rejestrowym w  Szczecinie dnia 16.06.2009r.

Panie które chcą należeć do Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć 
proszone są o kontakt  z Lidią Bogus tel505-393-636
PRZYJDŻ DO NAS -CZEKAMY NA CIEBIE -NIE BĘDZIESZ SAMA

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Wstępem do otwarcia festiwalu była 
projekcja na sali widowiskowej jednego 
z najlepszych filmów Wojciecha Wójci-
ka pt.” Tam i z powrotem” trzymającego 
w napięciu widownię od początku do 
końca. Po projekcji, udane spotkanie 
z reżyserem poprowadził Bohdan 
Kowalski, koneser filmów ze Stargardu 
Szcz. Następnie na holu NDK, znako-
mity reżyser odsłonił tablicę pamiąt-
kową z własnym nazwiskiem, a Jerzy 
Kaczmarski wiceburmistrz Nowogardu 
wręczył Wyjątkowej Osobie polskiego 
filmu certyfikat potwierdzający przy-
znanie honorowego „Lauru Cisowego” 
Czuję się głęboko zaszczycony i jak 
patrzę na te wszystkie tablice i myślę, że 
fajnie jest być wśród przyjaciół. Dziękuję 
bardzo- powiedział wyraźnie wzruszo-
ny Wojciech Wójcik.

Kolejnym punktem pierwszego 
dnia festiwalu było otwarcie prac 
plastycznych Danuty Nawrockiej, 
absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych 
im. M. Kopernika w Toruniu. W po-

mieszczeniach Biblioteki Publicznej, 
gdzie honory gospodarza pełniła jej 
sympatyczna dyrektorka Zofia Pilarz.

Wojciech Kowalczyk, komisarz 
wystawy, przedstawił w skrócie syl-
wetkę autora: „Danka Nawrocka jest 
artystką interdyscyplinarną, zajmującą 
się malarstwem, rysunkiem, sztuką 
performance, instalacją artystyczną, 
rzeźbą, plakatem oraz projektowaniem 
wyrobów ze szkła, czyli wahacz jej 
zainteresowania jest bardzo szeroki…” 

„Dziękuję, że jesteście dzisiaj ze mną, 
ponieważ wystawa ma tytuł „Ważne 
chwile” i chcę powiedzieć przez to, że 
wszystkie te obrazy, instalacje i rzeź-
by, które dzisiaj prezentuję to są też 
ważne chwile. Również ważną chwilą 
jest ta, gdy praca opuszcza pracownię 
i następuje kontakt z Państwem, bo 
Państwo nadajecie jej nowy sens. I 
może ona trwać, jako ta ważna chwila 
w nieskończoność tak długo, jak długo 
w pamięci Państwa pozostaje, i jeżeli 
w ogóle pozostaje…”-  dodała z nutką 
melancholii oryginalna artystka.

Po zwiedzeniu wystawy, już na 
scenie plenerowej nastąpiła część 
kulminacyjna, czyli uroczyste otwar-
cie XIII odsłony Międzynarodowego 
Festiwalu Filmu- Muzyki- Malarstwa 
„Lato z Muzami”. Mirosława Przyby-
łek, dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury zarazem dyrektor festiwalu 
bardzo ciepło i serdecznie powitała 
zgromadzoną publiczność, wszystkich 
zaproszonych gości, a w szczegól-
ności młodzież artystyczną z Polski, 
Niemiec i Serbii, wykładowców oraz 
renomowanych artystów malarzy, 
biorących udział w XII Międzynaro-
dowym Plenerze Malarskim: Wandę 
Badowską – Twarowską ( Warszawa), 
Stefana Dybowskiego (Berlin), Floria-
na Kohuta (Rudzica, Podbeskidzie), 
Wojciecha Kowalczyka (Bydgoszcz), 
Danutę Nawrocką (komisarz pleneru 
Inowrocław), Ilkę Neumann (Berlin), 
Wiesławę Przybyło Cieślik (Konstan-
tynów Łódzki), Małgorzatę Seweryn 
(Katowice) i Lidię Wąsat (Gliwice). 
Po raz pierwszy oficjalnego otwarcia 
festiwalu dokonał Jerzy Kaczmarski, 
wiceburmistrz Nowogardu, który 
powiedział mi. Nowogardzki festiwal 
„Lato z Muzami” jest imprezą dla 
wszystkich, dla których kultura coś zna-
czy, a ponieważ nikt o sobie nie powie 
– nie jestem niekulturalny – z pewnością 
każdy w tych dniach znajdzie coś dla 
siebie, coś go zainteresuje, a może za-

inspiruje i wciągnie? Serdecznie witam 
wszystkich gości, którzy przyjechali na 
tą okazję do Nowogardu. Wreszcie wi-
tam i kłaniam się nisko przybyłej tutaj 
publiczności bez was byłoby smutno... 
Po czym znaną formułką otworzył ofi-
cjalnie tegoroczny festiwal. Następnie 
wręczył statuetkę Honorowego „Lauru 
Cisowego” Wojciechowi Wójcikowi 
za całokształt twórczości filmowej. 
Rzadko doznaje się takich wzruszeń 
jeszcze raz dziękuję. Mam podobny już 
jeden i stoi na honorowym miejscu. 
Ten będzie stał obok - skonkludował 
reżyser. Zaraz po tym zaprezentował 
się na scenie Kwartet smyczkowy 
„4 One” z Arkadiuszem Brykalskim 

z Gdańska oraz wrocławska grupa 
„Me, Myself And I”. Bajeczny pokaz 
sztucznych ogni oklaskiwali wszyscy 
na stojąco. Projekcjami filmów „Tam i 
Powrotem” W. Wójcika oraz „Tatarak” 
A. Wajdy zakończył się grubo po pół-
nocy ten długi lipcowy dzień festiwalu. 
Rumieńce lata nabrały kolorów, a córy 
Zeusa i Mnemosyne zadomowiły się w 
Nowogardzie przynajmniej na tydzień. 

I tak to ruszyła i kręci się, kręci lip-
cowa karuzela z muzami.

Tradycyjnie, jak co roku otwarcie 
warsztatów artystycznych było radosną 
zapowiedzią festiwalu. Dnia 8.VII-
(środa) przed ratuszem, w godzinach 
porannych zgromadziło się ok. 160 
uczestników warsztatów ubranych w 
jednolite popielate koszulki wraz z 
opiekunami, aby zamanifestować swoją 
obecność w naszym mieście. Przybyli z 
różnych stron kraju, a także z Niemiec i 
Serbii (w tym ubiegłoroczni ulubieńcy 
publiczności- 10 osobowa młodzieżo-
wa orkiestra dęta „Drustvo Srpskich 
Domačina”, którzy gromkim tutti 
dawkowali skoczne rytmy bałkańskie 
oraz zespół Pieśni i Tańca „Tipoplasti-
ka”). Przybyli także wykładowcy od 
lat zaprzyjaźnieni z Nowogardem, jak 
dr Paweł Siedlik i Karol Włodarczyk z 
łódzkiej Filmówki, którym towarzyszy-
li asystenci Mateusz Winkiel i Bartosz 
Nowak, studenci IV roku Realizacji 
Obrazu Filmowego, Wanda Badowska 
– Twarowska i Danuta Nawrocka, wy-
kładowcy na warsztatach malarskich, 
Ewa Wanat specjalistka od ceramiki, 

Małgorzata Bury – teatr ognia, Iza i 
Edyta Turowskie d/s wokalnych gospel, 
Renata Piotrowska aktorka – chore-
ografka oraz debiutujący na tegorocz-
nych warsztatach wykładowczych: 

- w zakresie fotografii Witold Wódka 
wraz z asystentem Arkadiuszem Żyłko; 

- w zakresie Teatru Agnieszka Prze-
piórka, aktorka, absolwentka PWSTIF 
w Sankt Petersburgu, Piotr Ratajczak, 
absolwent wydziału reżyserii kra-
kowskiej PWST, na stale związany z 
Teatrem Współczesnym w Szczecinie 
jako reżyser i kierownik literacki;

- w zakresie tańca Jacek Owcza-
rek –choreograf, tancerz i pedagog 
tańca współczesnego, wykładowca 

Akademii Muzycznej w Łodzi, Anna 
Skolimowska, tancerka instruktorka 
modern baletu, Krzysztof Skolimow-
ski, choreograf tancerz, improwizator, 
wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz Janina Kłodzińska prowadząca 
zajęcia malowania na szkle i jedwabiu.

Kazimierz Ziemba burmistrz Nowo-
gardu symbolicznie klucz od miasta 
tym razem przekazał na ręce najmłod-
szym uczestnikom warsztatów: dwóm 
Serbom i nowogardzianom Wice 
Wencel oraz Jakubowi Kazubie. W 
trzecim dniu warsztatów, rozmawiam 
z przypadkowo spotkanymi wykła-
dowcami i uczestnikami warsztatów o 
ich pierwszych wrażeniach z pobytu w 
naszym mieście:

Wanda Badowska – Twarowska – 
artystka malarka z Warszawy.

Prowadzę zajęcia z młodzieżą gim-
nazjalną z Nowogardu. Jestem bardzo 
zadowolona z tej grupy. Dzieci są 
uzdolnione, chętne i pracują wspa-
niale. Jak na ten wiek – zadziwiające 
i myślę, że Nowogard z nich będzie 
miał w przyszłości pociechę. Początki 
zapowiadają się super i taka powinna 
też być końcówka.

Witold Wódka- grafik z Łodzi. Z 
wykształcenia fotograf wykonujący 
projekty do wydawnictw albumowych. 
W jego żyłach zamiast krwi płyną od-
czynniki chemiczne, bowiem jak mówi 
Mo sobie: Fotografią zajmuję się całe 

Lato z Muzami

Wojciech Wójcik 
w roli głównej

Kwartet smyczkowy „4 One”
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życie. Prowadzę zajęcia z 20 osobową 
grupą młodzieży w różnym wieku z 
Polski i Serbii. Jestem pełen podziwu 
dla chęci i zaangażowania tych dzieci. 
Swoje hobby traktują poważnie i chce się 
im tym zajmować w czasie wakacji. Po-
ziom jest dość wyrównany i taki wyższy 
od średniej w tym wieku. Jestem dobrej 
myśli, a efekty będzie można oglądać na 
wystawie powarsztatowej.

Arkadiusz Żyłko - asystent.
Wiedzę teoretyczną, którą przekazu-

jemy razem z Witkiem na porannych za-
jęciach dzieciaki bardzo fajnie i szybko 
wchłaniają i przenoszą na prace, które 
wykonują. Jak mówimy o kierunkach 
światła, kolorach i kompozycji- to od 
razu widać poprawę w ich działaniach 
i tworzonych kadrach. Wszystko zoba-
czymy w dniu 17 lipca br.

Bartosz Nowak - asystent do spraw 
filmu.

Pracujemy nad obrazem kostiumo-
wym, historycznym z 1945r., w który 
zaangażowana jest cała grupa. Poza 
tym każdy z dzieciaków ma swój temat, 
który chce rozwijać, także swoje umie-
jętności. Jest dobrze.

Wojciech Frąckowiak - ucz. warsz-
tatów filmowych z II LO w Szczecinie.

Rozpoczęliśmy warsztaty mocnym 
akcentem. Jest świetna atmosfera i 
profesjonalne podejście. Wykładowcy 
wspaniali. Opłaciło się przyjechać na 
te warsztaty po raz drugi.

Magda Słomska - ucz. warsztatów 
malarskich.

Jestem po raz drugi na tych warszta-
tach jest bardzo fajnie. Często wycho-
dzimy w plener, a także do kościoła, 
inspirując się w swoich pracach archi-
tekturą sakralną.

Katarzyna Burzyńska- j.w
Bardzo nam się podoba. Jest ciekawie 

i dużo rzeczy można się nauczyć. Nie 
jest to czas stracony.

Aleksandra Jaszcz - j.w
Powiedziałabym to samo. Jest super.
Iga Furmańczyk- po raz pierwszy na 

warsztatach fotograficznych.
Jest bardzo fajnie, dużo można się 

nauczyć i dowiedzieć ciekawych rzeczy 
o sztuce fotografowania. Wykładowcy 
sympatyczni, przekazują dużo fachowej 
wiedzy.

Jakub Maziarz- po raz drugi na 
warsztatach fotograficznych.

Bardzo mi się podoba, dużo się na-
uczyłem i wcale nie żałuję wakacyjnego 
czasu. Jest super.

Przepraszam P.T. Czytelników za ten 
przydługi elaborat, ale jestem emocjo-
nalnie związany z tym festiwalem od 
samego początku t.j od 1997 r. Jako 
normalny widz, rzecznik prasowy 
także dokumentalista i żałuję tylko, 
że nie mogę dorównać barwą słowa 
Jędrzejowi Kitowiczowi, kronikarzowi 
saskich czasów, za co najserdeczniej 
przepraszam.

Marian Andrzej Frydryk

Zespół Pieśni i Tańca „Tipoplastika”

Szczecińska Rowerowa  
Pielgrzymka na Jasna Górę 

Informujemy, że Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasna Górę 
wyruszy w poniedziałek 20 lipca br. o godz. 7.00 z Bazyliki katedralnej 
pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, aby po siedmiu dniach dotrzeć do 
Jasnogórskiego Sanktuarium. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej 
formie pielgrzymowania, a szczególnie te osoby, które nie mogą sobie 
pozwolić na 16. dniowy udział w pielgrzymce pieszej. Zapisy odbywają 
się w Ognisku Brata Alberta przy ul. Świerkowej 7 w Szczecinie (Las 
Arkoński). Bliższe informacje są dostępne na stronie www.szczecinska.
pl (oraz pod numerami telefonów 091/453.80.26 - w każdy wtorek od 
15.00-20.00 i 606 68.51.49).

Szczecińska  Piesza  
na Jasną Górę

Tegoroczna będzie jubileuszowa, bo już 25. Rozpoczyna ją grupa 
pielgrzymów z Łukęcina, którzy wyruszają już 25 lipca. Następnego 
dnia wyrusza na pielgrzymi szlak Świnoujście, Kamień Pomorski i 
Mrzeżyno. Pielgrzymi z naszego miasta i okolic wyruszają w poniedzia-
łek 27 lipca po mszy św. o godz. 7.00 spod naszego kościoła. Pielgrzy-
mowanie kończy się 13 sierpnia mszą św. pod Szczytem Jasnogórskim. 
Do domu pielgrzymi wracają we własnym zakresie (PKP podstawia 
dodatkowy pociąg z Częstochowy - odjazd około godz. 21:00). Istnieje 
także możliwość powrotu do domu specjalnym autobusem.

Zapisywać można się do udziału w Pielgrzymce na stronie WWW.
szczecinska.pl oraz w dniu wymarszu poszczególnych grup a także na 
w Sanktuarium Pani Fatimskiej na Os. Słonecznym w Szczecinie. Ilu 
pielgrzymów z Nowogardu w tym roku wyruszy na pielgrzymi szlak?  

Na podstawie biuletynu opr. LMM

Z życia parafii

MB Szkaplerznej – 16 lipca
Pismo Święte wysławia piękno Góry Karmel, na której prorok Eliasz bro-

nił czystości wiary Izraela. Pod koniec XII wieku na Górze Karmel osiedli 
pustelnicy, wznosząc tam kaplicę, w której czcili Matkę Bożą. Obrali Ją sobie 
za główną Patronkę oraz wzór życia kontemplacyjnego, dlatego też zostali 
nazwani Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Uroczystość ku 
Jej czci była obchodzona w niektórych miejscach już w XIV wieku. Powoli 
rozszerzyła się na cały Zakon, jako wyraz wdzięczności braci za liczne do-
brodziejstwa udzielane Rodzinie Karmelitańskiej przez Matkę Bożą. Do 
znaków pełnej miłości opieki Maryi nad Zakonem oraz wiernymi duchowo 
z nim związanymi należy szkaplerz święty, który od chwili nadania go św. 
Szymonowi Stock w roku 1251, na przestrzeni wieków został obdarowany 
przez Kościół wieloma przywilejami. Dziś nabożeństwo szkaplerzne jest znane 
i chętnie praktykowane przez wiernych w Kościele Powszechnym. 

W naszym kościele:
W czwartek 16 lipca – wspomnienie NMP z Góry Karmel
Matka Boża z Góry Karmel jest główną patronką Zakonów Karmelitańskich. 

To święto nazywane jest świętem Matki Bożej Szkaplerznej i dlatego też jest 
szczególnie obchodzone przez tych wszystkich, którzy noszą szkaplerz. W 
naszej parafii jest kilkadziesiąt osób, które w tym roku przyjęły szkaplerz. 
Wszystkich noszących szkaplerz zapraszam na mszę św. o godz. 19.00, która 
zostanie odprawiona w intencji czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej przez no-
szenie szkaplerza. Po mszy św. modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej. Kolejni 
chętni do noszenia szkaplerza mogą zapisywać się w zakrystii i otrzymają 
szkaplerz podczas tego nabożeństwa.
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W obiektywie Jana korneluka  - Burzowe lato

Wojciech Wójcik – reżyserował 
m.in: „Tam i z powrotem”, „Karate 
po Polsku”,  „Trzy dni bez wyroku”, 
„Ekstradycję”.

Marcin Nieradka: Jak pan się 
czuje na prowincji?

Wojciech Wójcik: Bardzo dobrze. 
Z biegiem czasu zazdroszczę wam 
miejsca, w którym żyjecie. Z daleka 
lepiej widać walory życia w takim 
miasteczku. Prowincja to właśnie 
miejsce, w którym budujemy i bu-
rzymy kraj. 

Przez ostatnie 20 lat budujemy, 
czy burzymy Polskę?

- To dyskusja o tym czy myć ręce czy 
nogi. Z jednej strony wspaniale budu-
jemy. Dziękujemy, że komunistyczny 
system upadł i możemy żyć w wolnym 
kraju. Z drugiej strony mam poczucie, 
że polską kulturę rujnujemy z dnia na 
dzień. Kultura odróżniała nas od resz-

ty, nierozpoznawalnego kontynentu. 
Jeśli przywdziejmy „wdzianko Unii” 
staniemy się nijacy. Poroszę spojrzeć 
na stan publicznej telewizji. Przecież 
to komercyjna hybryda od gadających 
ryjów. Jedne mówią, że jest źle, drugie 
mówią, że jest dobrze, a wszystko to 
przeplatane reklamami podpasek. 
Tak na prawdę telewizja przestała 
być nasza. Dobrze byłoby, gdyby 
publiczna pokazywała rzeczy, które 
odróżniałyby ją od innych kanałów. 

Co jest najbardziej charaktery-
styczne dla tego miasta?

- Zabudowa. Nie jest najlepsza. 
Nowogard po wojnie nie był znisz-
czony tak jak się powszechnie uważa. 
Właściwie zniszczyła go komuna. 
Zamiast burzyć i materiały wywozić 
na odbudowę Warszawy można było 
przeprowadzić szereg remontów i 
miasto wyglądałoby inaczej. 

ciąg dalszy s. 8

Rozmowa z reżyserem Wojciechem Wójcikiem, 
gościem honorowym „Lata z Muzami”
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Z Dziennikiem przed scenę plenerową
WTOREK 14 lipca g. 20 WTOREK 14 lipca g. 21

Zabili Mi Żółwia – polski zespół 
muzyczny powstały w połowie 1997 
roku w Mazańcowicach, małej miej-
scowości koło Bielska-Białej. Został 
założony przez grupę przyjaciół. 
Muzycy łączą ze sobą muzykę punk, 
ska oraz reggae.�

 Historia 
Pierwszym koncertem zespołu 

był występ w szkole podstawowej w 
Mazańcowicach w maju 1999 roku. 
Po zagraniu przez grupę kilkunastu 
koncertów w 2000 roku, gitarzystę 
Szymona Taranowskiego zastąpił 
Kuba Wieczorek. Mniej więcej w 
tym też czasie do zespołu dołączył 
Wojtek Homa, wprowadzając do ze-
społu nowy instrument – akordeon.

W październiku 1999 roku Zabili 
Mi Żółwia po raz pierwszy zareje-
strował swój materiał, tworząc tym 
samym pierwsze demo o tytule Mor-
dercy żółwia, na którym znalazły się 
m.in. utwory: Kwiatek, Być człowie-
kiem, Serce ogrodu, Starzec.

W lutym 2001 została nagrana 
półprofesjonalnie pierwsza płyta 
zespołu, Akt I. Wydaniem i dystry-
bucją tejże płyty zajmował się sam 
zespół, realizacji nagrań dokonał na 
nie profesjonalnym sprzęcie Piotr 
„Yoyo” Jakimów.

W listopadzie 2004 menadżerem 
zespołu został Jarek Czulak, który 
znacznie zwiększył częstotliwość i 
zasięg grania koncertów.

W maju 2005 zespół zarejestrował 
nowy materiał promocyjny, zapo-
wiadający jednocześnie drugą płytę 
zespołu. Realizacji trzech nagrań o 
tytułach Wiosna, Barykady i Dlacze-
go dokonał Tomasz Zborek w biel-
skim studiu Media-Art.

30 marca 2006 Zabili Mi Żółwia 
wydali debiutancki album Uczucia 
w promocji nakładem wrocławskie-
go wydawnictwa Lou&Rocked Boys 
/ Rockers Publishing. Na płycie zna-
lazły się takie utwory jak Uczucia w 
promocji, Jaracz, Dlaczego, Baryka-
dy, Mała armia, Dezerter.

W grudniu 2006 zespół zakończył 
współpracę z Jarkiem Czulakiem. 
Do ważniejszych koncertów zagra-
nych przez grupę można zaliczyć: 
koncert na festiwalu Winter Reg-
gae w 2002 roku, występ na finale 
WOŚP w Warszawie w 2004 roku, w 
Żorach w 2008 roku oraz Czechowi-
cach-Dziedzicach w 2009 roku, wy-
stęp w warszawskim klubie Stodoła 
w lutym 2004 wraz z Habakukiem, 
Daabem i innymi, występ na festi-
walu Nie Zabijaj w Starym Oleśnie 
w lipcu 2005. Obecnie zespół kon-
tynuuje działalność koncertową w 
całej Polsce.

14 października 2008 roku na ofi-
cjalnej stronie Zabili Mi Żółwia, po-
jawił się singiel zapowiadający nową 
płytę, nazwany „Ostatni raz”. 17 
listopada 2008 roku wydano nowy 
album pod tytułem Twarzą w twarz.

Obecny skład zespołu 
- Kuba Wieczorek – gitara, 2 wo-

kal 
- Michał Wojnar – wokal 
- Wojtek Homa – akordeon, kla-

wisze, 2 wokal 
- Dominik Barnaś – gitara basowa 
- Przemek Danel – perkusja 

„Wino truskawkowe” czyli …

Wino na granicy

Reżyseria:  Dariusz Jabłoński
Scenariusz:  Dariusz Jabłoński
Andrzej Stasiuk na podstawie wła-

snego zbioru opowiadań 
Obsada:  
Jiri Machacek jako Andrzej
Zuzana Fialova jako Lubica
Marian Dziędziel jako Kościelny
Mieczysław Grąbka jako Sierżant
Jerzy Radziwiłowicz jako Ksiądz
Maciej Stuhr jako Janek
Marek Litewka jako Zalatywój
Lech Łotocki jako Lewandowski
Maria Ciunelis jako Barmanka
Cezary Kosiński jako Edek

Piękne, ciche, nasycone osobliwą 
atmosferą miejsce, u styku granic 
polskiej, słowackiej i ukraińskiej, 
to sceneria, w jakiej rozgrywa 
się filmowa adaptacja książki 
Andrzeja Stasiuka, w oryginale 
zatytułowana „Opowieści gali-
cyjskie”, a w wersji ekranowej już 
jako „Wino truskawkowe”. Reżyser 
Dariusz Jabłoński stworzył film 
zawierający w sobie pewną dozę 
magii oraz ulotnej poezji. Powstała 
historia jest na swój sposób po-
ciągająca i hipnotyczna poprzez 
swoją umowną nierzeczywistość. 
Film niesie w sobie trudną do opi-
sania atmosferę, spowijającą całą 
fabularną konstrukcję niczym nie-
dostrzegalne gołym okiem spoiwo. 
Inaczej zresztą być nie mogło, skoro 
w powyższej opowieści znalazło się 
miejsce i na miłość, i na zbrodnię, 
karę i duchy oraz tanie, truskaw-
kowe wino. Natomiast jeśli coś tu 
szczególnie razi, to z pewnością 
aktorskie wykonanie głównej roli. 

Dzieło Jabłońskiego, który wła-
ściwie debiutuje tym filmem fa-
bularnym jako reżyser, opowiada 
historię boleśnie doświadczonego 
przez życie policjanta - Andrzeja. 
Przyjeżdża on z dużego miasta na 
daleką, położoną na południu kra-
ju prowincję, aby tam zapomnieć, 
uciec od przeszłości, za którą jedno-
cześnie wciąż jednak tęskni. Mała, 
uboga mieścina, w jakiej się znalazł 
rządzi się swoimi niezmiennymi 
prawami. Nawet komendant policji 
jest od lat ten sam. Mieszkańcy, a 
w szczególności ich męska część, 
głównie popija nędzne „jabole” i 
snuje się bez sensu, w życiu kierując 
się własnym prawem i kodeksem, co 
w końcu przyczyni się również do 

tragedii. Jest też lokalna piękność, 
Słowaczka Lubica, w której kochają 
się niemal wszyscy, a ona kusi ich 
swymi wdziękami niczym Malena 
z filmu Tornatore. Niby niespecjal-
nie ciekawych, za to stosunkowo 
barwnych postaci, okazuje się być tu 
całkiem sporo i to na nich Jabłoński 
buduje dramaturgię swego filmu. 

„Wino truskawkowe” ma swoje 
mocniejsze i słabsze momenty. Bar-
dzo szybko dochodzi na przykład 
do zbliżenia Andrzeja z Lubicą i 
w tym przypadku do wybuchu 
uczucia między nimi. Wątek ten 
potem powraca, jednak cały czas 
brakuje w nim wiarygodności i 
napięcia. Również ból po stracie 
kogoś bliskiego nie jest tu wyraźnie 
udokumentowany w kreacji Jiri 
Machaceka. To właściwie najgorsza 
strona tego obrazu. Słowacki aktor 
niestety nie za wiele zdradza emo-
cji oraz prawdy granej przez siebie 
postaci. Dubbingujący go Wojciech 
Malajkat nie jest w stanie wnieść 
niczego poza poprawnym przeka-
zem w języku polskim. Główna rola 
pozostaje zatem beznamiętna, ale 
opowieść toczy się dalej. Dotyka ona 
rzeczy pierwszoplanowych w życiu 
człowieka, jak i poza nim. Miłość 
czy przyjaźń, ale także kwestie od-
kupienia, odnalezienia wewnętrz-
nej równowagi. Mamy przecież w 
filmie motyw metafizyczny, kiedy 
głównego bohatera zaczyna nawie-
dzać duch jednego z mieszkańców, 
mający krew na rękach. 

Jabłoński nie prowadzi przez cały 
czas pewnie tej fabuły, zdarzają mu 
się dłużyzny, jak i słabe wejścia 
w scenę. Pierwsze pojawienie się 
zjawy Kościejnego staje się faktem, 
zanim wywoła to efekt zaskoczenia. 
Zresztą „Wino truskawkowe” nie 
grzeszy nadmiarem narracyjnej 
brawury. Snuje się powoli i przede 
wszystkim niesie w sobie pierwia-
stek refleksyjny, aniżeli szarpie silnie 
naszymi emocjami. Z czasem owy 
nieuchwytny klimat pozostawia 
po filmie dość ciepłe i miłe wspo-
mnienie. Na pewno pomagają temu 
panoramiczne, naprawdę piękne, 
obrazy przyrody i znakomita, nace-
chowana etnicznym szlifem muzyka 
Michała Lorenca. Wcześniej trzeba 
trochę na siłę wejść w tę historię, 
może to się jednak okazać całkiem 
pozytywnym doświadczeniem. 

(Tak o filmie pisał Artur Cich-
miński, Stopklatka.pl, 20 września 
2007)
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Z Dziennikiem przed scenę plenerową
ŚRODA 15 lipca g. 20 ŚRODA 15 lipca g. 21

CZWARTEK  16 lipca g. 21

Zespół VESPA

Alicja - wokalizy, saksofon, czaro-
wanie publiki 

Szymon  a.k.a. „Porek” - trąbka, 
rechot, nos (ale nie nosek) 

Maciek - gitara, zarost, mimika 
Krzaq - bas, obciach, wieśniactwo 
Artur - bębny, królewskie pocho-

dzenie 
Przemek - klapy, zegarmistrzostwo, 

szczerba 

VESPA to dancingowy blichtr 
tanich garniturów, spod których w 
najgorszym stylu wyzierają (nie-
gdyś) białe koszule; to wąskie czarne 
krawaty, pamiętające studniówki 
naszych rodziców, lśniąca sekcja dęta 
i muzyka, która nijak nie pasuje do 
obowiązujących trendów. Szczycąca 
się mianem „najgorszego zespołu 
w Polsce” Vespa to jedna z niewielu 
w kraju grup, która uprawia ska, 
swobodnie wplatając w nie elementy 
pijanego swingu i leniwego rockste-
ady. Chociaż w przypadku Vespy 
trudno wyznaczać jakieś konkretne 
ramy gatunkowe, bardzo cienka i 
ruchoma jest również granica mię-
dzy żenującym słuchacza kiczem i 
wątpliwymi umiejętnościami mu-
zyków a ich daleko posuniętymi 
aspiracjami. Z jednej strony melodie 
rodem z „Czterdziestolatka” z drugiej 
niedostatki techniczne przykrywane 
punkowym „może nie umiemy grać 
(a śpiewać na pewno), ale i tak jest 
zajebiście”. Nieudolnie swingująca 
sekcja dęta, odrobina jamajskiego 
wesela ze złotej ery kartonowych 
perkusji i piątka przystojnych męż-
czyzn skrytych w cieniu czarującej 
wokalistki.

Vespa powstała w połowie lat 
90. na gruzach legendarnych już 
szczecińskich zespołów Żaróweczki 
i Green Indian Tears. Wtedy też 
skrystalizowały się podstawy ideolo-
giczne działalności grupy: radykalny 
zwierzętarianizm oraz szatanizm w 
wydaniu cepeliowym. Vespa szyb-
ko zyskała sobie popularność w 
Szczecinie i okolicach; począwszy 
od debiutanckiego występu w nie-
istniejącym już Oszołomie zawsze 
byli gwarantem dobrej zabawy i 
histerycznych reakcji fanek. Po roku 
działalności poszerzyli skład o sek-
cję dętą (dwa saksofony i trąbka) i 
ruszyli na podbój Polski. W 1997 
r. nakładem niezależnej wytwórni 
QQRYQ ukazał się debiutancki ma-
teriał, zatytułowany „Vespa”. Okazał 

się prawdziwym podziemnym hitem 
wydawniczym: sprzedano ok. 19 tys. 
egzemplarzy. Taki wynik jest dziś w 
stanie zawstydzić niejednego artystę, 
funkcjonującego w oficjalnych kana-
łach - Vespie udało się tego dokonać 
w obrębie tzw. sceny niezależnej. 
Utwór „Skuterowy gang” trafia na 
listy przebojów, Vespa gra dużą trasę 
koncertową u boku Turbo. Jednak 
zaczęła się też zła passa zespołu: za 
sprawą rockenrolowego trybu życia 
w składzie doszło do poważnych nie-
porozumień. Po gruntownych zmia-
nach personalnych zespół zaczyna 
działać jako Tadeusz Kumela & Osy. 
W tym okresie jej liderem zostaje 
tytułowy Tadeusz - znany szczeciń-
ski artysta uliczny, od lat bawiący 
niemieckich turystów, wygrywanymi 
na klarnecie polkami, połączonymi 
z eksperymentalnym performance 
śmiało nawiązującym do przejmo-
wania Pomorza Zachodniego przez 
polsko-radzieckie wojska w 1945 r. 
Vespa rejestruje jeszcze demo, ma-
jące być zapowiedzią kolejnej płyty, 
po czym zawiesza działalność. Po 
dwóch latach za namową Jimmy Jazz 
Records muzycy rozpoczynają pracę 
nad drugim albumem, która trwa z 
przerwami do końca 2003. Płyta „Bu-
jaj się...” ukazała się na wiosnę 2004 
i natychmiast została okrzyknięta 
najlepszym polskim albumem ska. 
Zespół z powodzeniem wymieszał 
klasykę gatunku (Skatalites, Accept, 
Laurel Aitken, Kiss) ze swingiem 
i rocksteady, nie ignorując jednak 
wagi słów w swych kompozycjach, 
które to były owocem współpracy 
grupy z tekściarzem, ukrywającym 
się pod pseudonimem Czereśniak. 
Dodać należy, że już teraz - głównie 
dzięki „Bujaj się...” - porównywanym 
do najlepszych polskich autorów 
tekstów: Staszewskiego, Kozidrak, 
czy Maleńczuka.

Po w nieskończoność powtarza-
nych przez ostatnie lata zapowie-
dziach rejestracji nowej płyty Vespa 
zarzeka się, że obiecywany od paru 
lat premierowy album został wreszcie 
ukończony. Tytuł trzeciego już peł-
nowymiarowego materiału zespołu 
to „Potwór” a jego premiera przewi-
dziana jest na jesień 2007. Znajdzie 
się na nim 14 utworów, które mają 
wstrząsnąć fundamentami polskiego 
szołbiznesu i sprawić, że publiczność 
raz na zawsze zapomni o koszmarze 
z B. Kozidrak i K. Cugowskim w roli 
głównej.

Jeszcze nie wieczór( (2008) 

Produkcja: Polska 
gatunek: Dramat, Obyczajowy  
 data premiery: 2009-05-15 (Pol-

ska) , 2009-05-15 (Świat)  
reżyseria Jacek Bławut 
scenariusz Jacek Bławut , Jacek 

Piotr Bławut  
zdjęcia Wojciech Staroń 
czas trwania: 96 
dystrybucja: Fundacja Film Polski

Film „Jeszcze nie wieczór”, laureat 
Srebrnych Lwów na ubiegłorocznym 
Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni. Główną nagrodę 
na tym samym festiwalu otrzymał 
grający w filmie główną rolę męską 
Jan Nowicki.

Film jest debiutem fabularnym 
Jacka Bławuta, autora wielu filmów 
dokumentalnych. Jest opowieścią o 
miłości, przemijaniu i aktorach, któ-
rzy - mimo podeszłego wieku - jesz-
cze raz decydują się stanąć na scenie i 
zmierzyć się z własnymi słabościami.

Do Domu Aktora Weterana przy-
jeżdża aktor Jerzy (Jan Nowicki), 
któremu towarzyszą Małgorzata (w 
tej roli Sonia Bohosiewicz) i Stu-
dent (Antoni Pawlicki). Jerzy jest 
człowiekiem bardzo dynamicznym 
i hałaśliwym, więc jego przyjazd 
burzy spokojne, codzienne życie 
pensjonariuszy.

Jerzy postanawia, że namówi sędzi-
wych aktorów do wystawienia “Fau-

sta”. Spektakl ma być zaprezentowany 
w... pobliskim zakładzie karnym. 
Próby i przygotowania do spektaklu 
pomagają aktorom ponownie odkryć 
radość życia - zarówno prywatną, 
jak i zawodową, płynącą z kontaktu 
z widownią.

W filmie „Jeszcze nie wieczór” 
możemy zobaczyć wielu wspaniałych 
aktorów m.in. Danutę Szaflarską, Be-
atę Tyszkiewicz, Ninę Andrycz, Irenę 
Kwiatkowską, Lecha Gwita, Romana 
Kłosowskiego i Fabiana Kiebicza.

Jacek Bławut przyznaje, że pomysł 
na film narodził się już 13 lat temu. 
Reżyser żałuje dziś, że nie wszyscy 
znakomici aktorzy, których chciał 
do niego zaangażować, doczekali 
zdjęć. – główną rolę miał grać Leon 
Niemczyk.

X MEN 
– GENEZA WOLVERINE
Jest to kolejna ekranizacja znanej już serii mutantów-Menów.
Tym razem reżyser wraca do początku – mutant chce wiedzieć  skąd się 

wziął. Wśród szlachetnych mutantów znalazł się Wolverine’a, czyli Rosomak. 
Bohater serii „X-Men” obdarzony jest niezwykłą siłą i zdolnością szybkiego 
samoleczenia ran. W momentach niebezpieczeństwa z jego dłoni wysuwają 
się metalowe szpony, które dla przeciwnika są zabójczą bronią. Wolverine nie 
zna swojej przeszłości, wydaje mu się jedynie, iż może być efektem ekspery-
mentu. Jego celem jest poznanie własnej historii. Film z całą serią efektów 
specjalnych, kręcony w plenerach Nowej zelandii, Australii i dopiero ostatnie 
sceny w Kanadzie. Dobry na nocną porę…

Obsada:
Hugh Jackman - Logan/Wolverine 
Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool 
Liev Schreiber - Victor Creed / Sabretooth 
Dominic Monaghan - Barnell Bohusk / Beak 
Danny Huston - William Stryker
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Urząd Miejski w Nowogardzie • Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Stanowisko pracy 
Inspektor w wydziale inwestycji i remontów

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  ka-
nalizacyjnych,

2. minimum trzyletni staż pracy,
3. znajomość problematyki z zakresu zamówień publicznych i prawa budowla-

nego,
4. umiejętność obsługi komputera, 
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
Zadania wykonywane na stanowisku:
1. przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przetargowej i in-

nej dokumentacji formalno-prawnej dla zadań ujętych w planie,
2. zapewnienie wykonawstwa i nadzoru nad robotami,
3. rozliczenie finansowe wykonawców robót,
4. odbiory robót i przekazywanie obiektów do eksploatacji,
5. nadzór nad obiektami inwestycyjnymi w okresie rękojmi oraz odbiory pogwa-

rancyjne,
6. prowadzenie dokumentacji – umowy, zlecenia, protokoły odbioru robót, 
7. przygotowywanie sprawozdań z działalności w zakresie prowadzenia inwesty-

cji.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny
2. życiorys – curriculum vitae
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktual-

nym      
 zatrudnieniu
4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach 
6. oryginał kwestionariusza osobowego
7. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywa-

nia pracy na wskazanym stanowisku 
8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe       

9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyra-
żam zgodę  na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”

10. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynno-
ści  prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku inspektora w wydziale inwestycji i 
remontów wynosi do 3000 zł brutto. 

Kandydat na wskazane stanowisko powinien posiadać obywatelstwo polskie być 
obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podsta-
wie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kandy-
dat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka pol-
skiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jed-
nostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracowni-
kach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) zobowiązane są do odbycia służby 
przygotowawczej, trwającej       3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu 
kończącego służbę przygotowawczą.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 23 lipca 2009r. 
do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z 
dopiskiem: „nabór na stanowisko inspektora w wydziale inwestycji i remontów” 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Nie ma możli-
wości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  Dodatkowych 
informacji o naborze udzielać będzie kierownik wydziały Inwestycji i remontów 
Pan Adam Czernikiewicz  nr tel. (091)3926241.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni 
na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do nabo-
ru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie oraz na tablicy ogłoszeń. Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega 
możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki  na czas określony a następ-
nie  na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

A ludzie?
- Nikt ze starszych nie jest urodzo-

nym nowogardzianinem. Większość 
przyjechała po wojnie z Warszawy, 
Krakowa, Łodzi, czy z kresów. Ta 
zbitka ożywiła te miejsca. Dlatego 
tak chętnie jeździ się do Nowogardu, 
Ińska, Szczecina, czy Wrocławia. 
„Kundlizm”, o którym pisał Wańko-
wicz jakby ominął trochę te miejsca.

Jak jest nowogardzki festiwal?
- Najważniejsze jest to, że razem 

z nim powstała tradycja. Chwała 
organizatorom za to, że przy zmienia-
jących się kolejnych opcjach politycz-
nych ten festiwal trwa. To na prawdę 
rozpoznawalna impreza. To stwarza 
tzw. „nawyk kulturowy”.  

Co by pan zmienił?
- Wszyscy dzielimy biedę. Najbar-

dziej brakuje mi sali kinowej, z lepszą 
jakością projekcji, dźwięku. Czuje się 
niedoinwestowanie.

Zrobił pan świetny film „Tam i z 
powrotem” i serial „Na dobre i na 
złe”. To duża różnica?

- Kolosalna. Takie jednak jest życie. 
Musi być ogień i woda, ciepło i zim-
no. Najważniejsze by praca dawała 
satysfakcję i byśmy wkładali w nią 
zaangażowanie. Jeżeli mógłbym wy-
bierać, to nie robiłbym seriali. 

Który swój film najbardziej pan 
lubi?

- Nie mam takiego. O wszystkich 
myślę krytycznie, bo wiem, czego im 
brakuje. Pan Wajda twierdzi, że jeżeli 
ze scenariusza uda się wycisnąć 40 
proc., to powstanie dobry film. Mnie 
się to nigdy nie udało. 

Skąd zainteresowanie tematyką 
kryminalną, sensacyjną?

- Za pomocą filmów sensacyjnych, 
kryminalnych, mający wartką akcję, 
mogę przemycić wiele poglądów na 
życie i ludzi. W tej formie omijam 
także dydaktykę, pouczanie, mądrze-
nie się. W filmach nie chcę mówić 
widzom: „jestem mądrzejszy, macie 
mnie słuchać, bo ja mam najlepszą 
receptę na życie”. Jestem maniakiem 
czytania gazet. I to nie pierwszych 
czy drugich stron, ale notek kryminal-
nych. Ostatnio interesuje się śmiercią 
Olewnika. Wydarzenia, z nią zwią-
zanie to gotowy scenariusz na film. 

Robi pan nowy film. O czym 
będzie?

- Mało, kto uwierzy, ale film nazy-
wa się „Randka w ciemno”. Czasem 
zdarza się tak, że trzeba zrobić coś, 
co nie jest moją właściwością. Nowy 
film jest o młodych ludziach, którzy 
spotykają się przez przypadek. To 
opowieść o uczuciu, miłości, świecie 
współczesnym. O młodych, którzy 
wyjeżdżają do Londynu za chlebem, 
o blichtrze itd. Mimo, że film nie bę-
dzie sensacyjny będzie jednak „mój”. 

Jest komercyjny, ale jeżeli producenci 
liczyli na bombonierkę z belgijską 
czekoladką, to się pomylili. Muszę z 
czegoś żyć, płacić rachunki itd. i cza-
sem sięgam po takie projekty.

Od dwóch lat państwo dotu-
je produkcje filmowe. To dobry 
pomysł, by uniknąć narzucanych 
przez producentów zmian do sce-
nariusza?

- Państwo nigdy nie sfinansuje w 
całości filmu. Wyjątkiem jest „Katyń”, 
ale to film o szczególnej tematyce. 
Tym bardziej, że świat na ten temat 
kłamie do dziś. Tak długo jak państwo 
będzie zaangażowane tylko częściowo, 
utrwalony zostanie prosty związek ka-
pitałowy. Jeżeli państwo daje 30 proc., 
a 70 proc. prywatny producent, to 
wiadomo, kto musi mieć rację. Jeste-
śmy daleko od ideału takiego jak np. 
we Francji. Tam projekty komercyjne 
państwo finansuje częściowo, a filmy, 
które dotyczą kultury finansowane 
są w całości. 

Państwo mogłoby się wtedy stać, 
niesprawiedliwym cenzorem. W 
Polsce nie przyznano pieniędzy 
na realizację filmu o Westerplatte 
jedynie, dlatego że scenariusz nie 
podobał się człowiekowi z mini-
sterstwa.

- Wszystko zależy od ludzi. Jakiś 
kretyn, który nigdy nie przeczytał 
żadnego scenariusza zrobił z igły wi-
dły. W scenariuszu nie było niczego, 
co uwłacza polskiemu żołnierzowi, 
legendzie Sucharskiego, czy legendzie 
Westerplatte. Ten kretyn spowodował, 
że państwo wycofało się okrakiem 
z całego przedsięwzięcia. Później 
przywrócono finansowanie, ale nie-
przyjemny zapach nad filmem będzie 
unosił się do samej realizacji. Nie chcę 
oceniać samego projektu, ale zarzuty 
pod jego adresem były po prostu ab-
surdalne. Pan prezydent chciał mieć 
film o Monte Casino, a pan premier 
nie chciał być gorszy i wymyślił film 
o Westerplatte. Ani z jednego, ani z 
drugiego nie wyszło nic. Jest to dowo-
dem na to, w jak kołtuńskim i głupim 
kraju żyjemy.

Za komuny kino było w lepszej 
kondycji. Paradoks historii?

- Wtedy wszystko opierało się na 
zespołach filmowych. Działali w 
nich reżyserzy, którzy wzajemnie się 
wspierali. Dokonywano porządnej 
selekcji. Dziś decydują prawa rynku. 
Trzeba upieprzyć kolegę by nie mógł 
iść do przodu, bo jest konkurentem 
przy podziale budżetu.

W pańskich filmach grał Lew 
Rywin. Nakręci pan o nim film?

- Nie. Pewnie by sobie tego nie ży-
czył. Poza tym byłby to film o upadku 
olbrzyma, a takich nie lubię.

Rozmawiał Marcin Nieradka
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Dobrej, ul. Traugutta. Cena do 
negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 
697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
Tel. 602 462 497.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
przy ul. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 
m kw, przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 
601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro. Tel. 602 677 563.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie przy ul. Zamko-
wej. Tel. 667 094 079.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z wa-
runkami zabudowy 1200 m kw w 
Nowogardzie. Tel. 602 52 16 71.

• 2 pokojowe mieszkanie zamienię na 
3 pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 
39 182 97.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw 
na działalność handlową, biuro, ga-
binet lekarski, mieszkanie przy ul. 
700 Lecia 20B (pasaż przy Biedron-
ce). Tel. 060 62 93 753, 091 39 20 676.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, w centrum ul. Wyszyńskiego. 
Tel. 602 630 016.

• Do wynajęcia lokal w centrum No-
wogardu. Tel. 787 122 972.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w Załomiu na os. Kasztanowym. 
Tel. 091 39 22 308, 606 271 499.

•	 Działki budowlane Dębice gmi-
na maszewo, 18 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

•	 Sprzedam kawalerkę własnościo-
wą bezczynszową na Bema po 
kapitalnym remoncie, I piętro, 
umeblowana, kuchnia robiona na 
zamówienie z drewna, w przedpo-
koju duża szafa pod zabudowę, 
okna plastik, wysoki standard, 
nie wymaga wkładu finansowego, 
cena 80 tys. Tel. 788  986  139 lub 
788 557 042.

•	 Sprzedam kawalerkę w Stargar-
dzie Szcz,. 42 m kw, płytki, pa-
nele, kuchnia zabudowana. Tel. 
721 046 371 lub 721 046 372.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
– kawalerka 24,5 m kw, Szczecin, ul. 
Potulicka. Kom. 607 061 484.

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną w Brzozowie ok. 1000 m kw, 
cena wywoławcza 41 tys. zł. Tel. 
601 800 133.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 
m kw, Bema. 606 627 663.

• 3 pokojowe mieszkanie 68 m kw, II 
piętro, przy ul. Zamkowej, częściowo 
z meblami sprzedam. Cena 225 tys. 
zł Tel. 091 3503127. 

• Sprzedam kawalerkę, 29 mkw, III 
piętro, ul. Poniatowskiego. Cena 90 
tys. zł Tel. 509 93 93 92. 

• Sprzedam działkę przemysłowo 
– budowlaną, 520 m kw, pod dzia-
łalność gospodarczą: myjnia samo-
chodowa, garaże; wybetonowana 
betonem B15 na 20 cm, nowym, 500 
m od „Lidla”, ogrodzona. Cena 90 tys. 
zł do negocjacji. Tel. 604 679 249. 

• Do wynajęcia lokal o pow. 300 m kw, 
w centrum Nowogardu, w tej chwi-
li jest tam pasaż handlowy, niski 
czynsz. Tel. 601 47 29 47. 

• Kupię mieszkanie 1 lub 2-pokojowe, 
może być do remontu. Tel. 091 39 
20 970. 

• Do wynajęcia lokal w centrum No-
wogardu, o pow. od 100 do 150 m 
kw. tel. 0601 472 947. 

•	 Sprzedam mieszkanie 2-pokojo-
we, w centrum ul. Wyszyńskiego 
tel. 602 630 0616. 

• Wynajmę kawalerkę umeblowaną, 
w centrum miasta osobie samotnej, 
bez dzieci tel. 091 39 21 809. 

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR 
KW NETTO TEL: 608 047 127, 608 
047 132

• Pokój do wynajęcia tel. 725 590 955 
po. 20.00. 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
bezczynszowe, ogrzewanie gazowe, 
po generalnym remoncie, na parte-
rze. Cena 150 tys. zl. Tel. 660 905 198. 

• Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 86 m 
kw, do remontu, w starym budow-
nictwie sprzedam. Cena 160 tys. zł. 
tel. 697 412 804 lub 691 140 542. 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
66 mkw. Cena 2600 zł/ m kw. Tel. 
662 120 052. 

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 3-pokojowe, 66 mkw. 
Tel. 501 77 50 25. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447. 

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam fiata UNO, rok prod. 2000. 
503-835-747.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub 
podobny. Kompletny, nie przerabia-
ny. Tel. 508 351 213.

• Sprzedam Skoda Octawia 1,9 Sdi 

(diesel), rok 2003. Cena 19700,00 zł 
do uzgodnienia. Tel. 0603 435 922. 

• Sprzedam Ford Transit, 1996r, 2,5 poj 
siln. Tel. 784 660 924. 

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 3P 
oraz siewnik zbożowy Poznaniak. 
Tel. 668 316 103.

•	 koszenie i zbiór biomasy oraz 
sprzedaż drewna opałowego. Tel. 
508 50 36 50.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
603 353 789.

• Sprzedam owies. 793 798 472.

• Jałówkę zacieloną sprzedam.Wiado-
mość Krasnołęka kol.34, tel.09139 
18 676.

• Sprzedam owies, jęczmień i owies 
bezłuskowy. Tel. 506 012 702.

• Sprzedam dwie młode mleczne kro-
wy tel. 721 121 336. 

• Sprzedam grykę do siewu lub na po-
plony – 3 tony. Tel. 661283 305. 

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• Poprowadzę księgi podatkowe 
PkPir, ryczałt, kadry, płace, ZUS 
tel. 693 482 303 

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilita-
cja u pacjenta w domu. Tel. 607 621 
257.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowa-
nie, montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Przeprowadzki z załadunkiem i roz-
ładunkiem. Tanio. 79 1111 749.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.pl

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz. Tel. 796 517 107.

• Pokrycia i remonty dachów, komi-
nów. Tel. 511 102 684.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 497 390.

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy, podłogi. 
Tel. 600 626 268.

• Koszenie traw. Tel. 091 39 17  620 
wieczorem.

•	 Pisanie pism procesowych – spra-
wy cywilne, sprawy administra-
cyjne, podania, wnioski. Tanio! 
668 452 303.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Noclegi w centrum Kołobrzegu tel. 
692 683 475. 

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-
kan. i c.o. Tel. 511 102 684. 

•	 Sprzedam czarną porzeczkę 2 zł/
kg, czerwoną – 1 zł/kg. Zbiór wła-
sny. Tel. 091 39 21 739. 

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

•	 Firma kosmetyczna Oriflame 
zatrudni konsultantów. Tel. 
693 876 362.

• Zatrudnimy płytkarzy, fachowców 
do dociepleń oraz samodzielną gru-
pę do tynków maszynowych. Tel. 
605 930 161, 503 812 539.

•	 Zatrudnię barmankę tel. 693 52 12 
11. 

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
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HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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916-18.06.2009 r. 

aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Mieszkania nowe 
na sprzedaż i wynajem 

przy ul. 700 Lecia 11, Nowogard 
(1 pokojowe i 2 pokojowe). 

Kontakt 0606 115 410

DO WYNaJĘCIa 
BOXY w pawilonie 

przy 

ul. Kościelnej 1. 
Tel. 504 938 229

Zaprasza na kurs kategorii B 
w cenie 1050 zł 

materiały szkoleniowe gratis
zapisy telefoniczne po numerem 

607 890 510 lub 729 146 360
Prowadzimy również szkolenia w trybie 
indywidualnym w dogodnych terminach 
(sobota i niedziela) 
Szkolenia dodatkowe i uzupełniające – 
40 zł godzina jazdy przy ilości powyżej 5 
godzin możliwość negocjacji ceny 
SZYBKO	•	TANIO	•	SOLIDNIE	•	BEZSTRESOWO	

Z A P R A S Z A M Y  

HACCP   •   BHP
 - szkolenia

 - prowadzenie dokumentacji
 - doradztwo 

tel. 509 561 159
mgr inż. Katarzyna Skrobisz

 
Zatrudnimy 

Panią na stanowisku:
Pracownik 

obsługi klienta
Wymagania:

- wykształcenie min. średnie
- dobra obsługa komputera
- komunikatywność
- prawo jazy kat “B”
Oferty prosimy składać:

rekrutacjalodos@wp.pl

Zatrudnimy pracownika
 na stanowisku:

m a g a z y n i e r
Wymagania:

- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy min. kat “b” 
- uprawnienia na wózki widłowe
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać:
rekrutacjalodos@wp.pl

dawcy (z kilkuletnim doświadcze-
niem – uprawnienia LOTTO) tel. 
660 392 851. 

• Poszukuję doświadczonej opiekunki 
do małego dziecka tel. 0508 75 72 
71. 

• Poszukuję opiekunki dla dzieci. Tel. 
606 998 623. 

• Zatrudnimy emeryta bez zobowią-
zań, najchętniej samotnego, na pół 
etatu, wiek do 60 lat. Wiadomość 
telefon po godzinie 19.00. 0696 
757 393. 

• Zatrudnię recepcjonistkę – bar-
mankę w Hotelu „OSKAR” Tel. 
602 474 266. 

INNe

• Owczarki niemieckie, szczenięta, 
czarno-podpalane, pieski i suczki, 
ojciec – wnuk podwójnego zwy-
cięzy świata, matka z rodowodem 
sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Owczarki niemieckie sprzedam. Tel. 
793 933 796.

• Sprzedam roczne meble sklepowe 
(regały z ladami). Tel. 607 084 596.

• Sprzedam automat firmy Whirpool, 
pół roku używany, cena 500 zł – do 
uzgodnienia. Tel. 790 454 752.

• Okna drewniane szt. 16, długość 
11,50, wysokość 1,50 m na przydo-
mową szklarnię odstąpię za symbo-
liczną kwotę. Tel. 091 39 207 14.

• Sprzedam kontener handlowy. Tel. 
693 404 728.

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18 i 21 kw z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typVIII 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• Sprzedam betoniarkę 150 l, 1-fazo-
wą (230 volt). Tel. 693 732 485.

•	 Sprzedam psy sznaucer miniatu-
ra. Tel. 661 209 450.

•	 rotweilery szczenięta tel. 
609 325 006. 

• Sprzedam betoniarkę 250 i przeci-
narkę do kostki brukowej tel. 0501 
549 756. 

• Sprzedam kajak 2-osobowy, z wio-
słami. Tel. 503 346 825. 

• Sprzedam akwarium, poj. 300l itrów 
+ pompka i filtr. Cena do uzgodnie-
nia. 665  779  656 dzwonić po dzie-
więtnastej. 

• Sprzedam hulajnogę spalinową w 
dobrym stanie. Cena do uzgodnie-
nia. 665  779  656 dzwonić po dzie-
więtnastej. 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 06.07.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD.
1. Murarz 
2. Kierowca pr. jazdy „D”
3. Technik farmaceutyczny.
4. Nauczyciel matematyki
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Stolarz
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki 
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Kelner-barman
12. Pielęgniarka
13. Kucharz
14. Ślusarz-spawacz
15. Betoniarz-zbrojarz
16. Sprzedawca
17. Nauczyciel wych. Fizycznego
18. Nauczyciel muzyki, techniki, plastyki

OFerTY PraCY Z reJONU.
1. Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa - 
Międzyzdroje
2. Nauczyciel fizyki - Przybiernów
3. Pracownik ekipy sprzątającej - Łozienica
4. Pracownik produkcji (Goleniów)
5. Pakowacz drobiu (Szczecin Dąbie)
            

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Nowy skład Zarządu 
Klubu „Olimpia”

We wtorek 07.07.2009 r  na wniosek części Członków Ludowego Klubu 
Sportowego ,,Olimpia” Nowogard na stadionie w Wierzbięcinie odbyło się 
Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Podczas zebrania w miejsce: Mirosławy Wnuczyńskiej, Pawła Kaczmarka, 
Romana Golemy i Eweliny Dembińskiej (złożyli rezygnację) wybrano nowych 
członków Zarządu Klubu. Jedynie Jacek Ninard nie podał się do dymisji.

Nowy skład Zarządu Klubu:
Marcin Nieradka - Prezes
Roman Golema - Wiceprezes
Przemysław Saja - Wiceprezes
Daniel Kubski - Członek
Jacek Ninard - Członek
Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej. W miejcse Anny Kaczmarek 

i Sławomira Bielskiego (również złożyli rezygnację) wybrano nowe osoby.
Nowy skład Komisji Rewizyjnej:
Jacek Szewc - Przewodniczący
Dariusz Stachowiak - Członek
Paweł Kuś - Członek
Podczas zebrania przyjęto również dwie zmiany w Statucie Klubu:
- zmieniona została siedziba Klubu;
- zmieniony został zapis mówiący o ważności oświadczeń w zakresie praw 

i podejmowania różnych zobowiązań.
Karolina Kubicka

LKS „Pomorzanin”  
– sparingi

Znane są już daty  spotkań meczów sparingowych Pomorzanina:

18 lipiec - Sęp Brzesko(O) - Pomorzanin Nowogard (mecz na wyjeździe)
22 lipiec - Pomorzanin Nowogard - Kluczevia Kluczewo(V) (u nas)
25 lipiec - Orzeł Łożnica(A kl.) - Pomorzanin Nowogard ( prawdopodobnie 

mecz odbędzie się w Przybiernowie)
29 lipiec - Pomorzanin Nowogard - Ina Goleniów(IV) (u nas)
1 sierpień - Pomorzanin Nowogard - Sarmata Dobra (IV)(miejsce nie 

ustalone)
8 sierpień - Pomorzanin Nowogard  - Masovia Maszewo(O) (miejsce nie 

ustalone)
Karolina Kubicka

Kibice Pomorzanian

Flagi wizytówką zespołu
W ostatnich  dniach na stronie internetowej http://www.pomorzanin.

nd.pl/ poświęconej fanom Pomorzanina Nowogard została przeprowadzona 
ankieta dzięki której zostały wyłonione dwie najlepsze flagi z pośród 9 pro-
jektów. Kibice ,chcą aby flagi te były wizytówką zespołu na najbliższe lata i 
pokazywały, że Nowogard ma wiernych fanów.

Aby  zdobyć takie flagi są potrzebne fundusze których niestety młodzi ki-
bice nie mają.Jeśli ktoś byłby zainteresowany pomocą prosimy o nawet mi-
nimalną wpłatą na konto :38 1090 1492 0000 0001 0695 4502 (temat:Flagi 
Pomorzanina)lub można kierować pytania do administratorów strony po-
danej  wyżej. Każdy grosz się liczy!

Miejmy nadzieję,  że w nowym  sezonie na stadionie w Nowogardzie za-
wisną nowe flagi.

Karolina Kubicka

Spartakiada LZS w Trzechlu  
W miniony weekend na boisku  w Trzechlu  odbyła się kolejna Spartakia-

da LZS.Mogliśmy obejrzeć zmagania zawodników w dwóch dyscyplinach : 
Piłka Nożna i  Siatkówka

Siatkówka:
W rozgrywkach  brało udział 5 ze-

społów:Trzechel,Szczytniki, Słajsino, 
Wojcieszyn, Wołowiec z czego 3ze-
społy awansowały do ścisłego finału 
rozgrywając mecz „każdy z każdym”

Wyniki Finałowe:
1.Trzechel - Szczytniki - 1:2
2.Słajsino - Szczytniki - 2:1
3.Słajsino - Trzechel - 2:0
Tabela końcowa:
1miejsce - LZS Słajsino
2miejsce - LZS Szczytniki 
3miejsce - LZS Trzechel 
Piłka Nożna:
Także do zawodów przystąpiło 

5 zespołów:Świętoszewo, Trzechel, 
Słajsino, Wołowiec, Wojcieszyn

Wyniki Finałowe:
1. Świętoszewo - Trzechel - 2:0
2.Trzechel - Słajsino - 2:3
3.Świętoszewo - Słajsino - 0:0
Tabela końcowa:
1miejsce - LZS Świętoszewo
2miejsce - LZS Słajsino 
3miejsce - LZS Trzechel
Ogranizator - Miejsko Gminna 

Zrzeszenie LZS które zaprasza na 
kolejna Spartakiadę tym razem  do 
Słajsina.

Karolina Kubicka
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20.07.2009 r. godz. 16.30

reklamareklama

20.07.br. godz. 16.00

ZAPISY CODZIENNIE, rozpoczęcie 20 lipca 2009 g. 16.00

Zapraszamy do Oddziału Banku BPH:
GOlenióW, Plac lotników 2
Usługi finansowe Partner Banku BPH SA 
nOWOGArd, ul. 5 Marca 10 , tel. 091 392 33 22

Informujemy, że 

14 lipca 2009 r.
wtorek w godz. 10.00 - 11.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Weź na kolana kota…
Kto weźmie do domu dwa małe kotki ? Sympatyczne maleństwa potrzebują 

opieki, bo same niestety jeszcze nie dadzą sobie rady. Bawiły się beztrosko na 
jezdni wśród samochodów…

Informacje pod telefonem  885 434 755 lub 660 445 235.
LMM
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90-LECIE POLICJI 
Zapraszamy Państwa na POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA 

POLICJI, które odbędą się 24 lipca 2009 roku w Nowogardzie 

 
Program imprezy: 

 godz. 12:00 – Uroczysta Gala w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu 

Kultury 

 godz. 13:00-16:00 – Dzień Otwarty Komisariatu 

 

Dodatkowe atrakcje: 

 pokaz sprzętu policyjnego (radiowozy, motory, autobus do konwojowania 

osób, umundurowanie, itd.) 

 namiot prewencyjny 

 pokazy Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony 

Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Straży Leśnej oraz Wojska 

Polskiego 

 wystawa fotograficzna 

 znakowanie rowerów oraz innych wartościowych przedmiotów 

dla wszystkich chętnych!!! 

 

ZAPRASZAMY!!! 

90-LECIE POLICJI
Zapraszamy Państwa 

na POWIATOWE OBCHODY 
ŚWIĘTA POLICJI, 

które odbędą się 24 lipca 2009 roku 
w Nowogardzie

Program imprezy:
• godz. 12:00 – Uroczysta Gala w sali widowiskowej Nowogardzkiego 

Domu Kultury
• godz. 13:00-16:00 – Dzień Otwarty Komisariatu
 Dodatkowe atrakcje:
• pokaz sprzętu policyjnego (radiowozy, motory, autobus do konwojo-

wania osób, umundurowanie, itd.) 
• namiot prewencyjny
• pokazy Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Leśnej oraz Wojska Polskiego
• wystawa fotograficzna
• znakowanie rowerów oraz innych wartościowych przedmiotów dla 

wszystkich chętnych!!!

Tragedia  
w Olchowie!

Końcówka „Orlika”

W czwartek, o godz. 11.15 doszło 
do bardzo groźnego wypadku na 
„krajowej szóstce”.

Włączający się do ruchu kierowca 
Opla Frontera (Zbigniew Sz. Lat 49) 
wymusił pierwszeństwo i uderzył w 
jadącego z dużą prędkością Volkswa-
gena Golfa Golfem (Seweryn K. lat 
26). Kierowców szybko przewieziono 
do szpitala w Nowogardzie. 

- Kierujący Golfem Seweryn K. lat 
26 oraz kierujący Oplem zostali prze-
wiezieni do szpitala w Nowogardzie 
na obserwację. Doznali oni ogólnych 
obrażeń ciała – informuje nadkomi-
sarz Wiesław Ziemba z goleniowskiej 
policji. 

Najbardziej ucierpiała jednak 
pasażerka Golfa (Jolanta K. lat 49) 
– jest w stanie ciężkim. Od razu po 
wypadku pogotowie podjęło wobec 

niej czynności ratunkowe i przetrans-
portowało do szpitala w Gryficach. 

- W wyniku zderzenia pojazdów 
ciężkich obrażeń ciała doznała pasa-
żerka Golfa – twierdzi Ziemba. 

W zderzeniu znacznie bardziej 
ucierpiał samochód Volkswagen 
Golf. 

- Ze wstępnej analizy wynika, iż za-
winił kierowca Frontery, który z drogi 
podporządkowanej nieodpowiednio 
włączył się do ruchu – ocenił zastępca 
komendanta nowogardzkiej policji 
Mariusz Nowak, który dowodził 
akcją policji. 

Utrudnienia w ruchu trwały oko-
ło dwie godziny, ale policja szybko 
zorganizowała objazdy. Okoliczności 
wypadku badane są goleniowską 
policję.

Marcin Nieradka

By nie brać dwa razy 
Rodzice nowonarodzonych dzie-

ci mogą ubiegać się o „becikowe” 
pod  warunkiem, że nie pracują za 
granicą. 

Ubiegający się o zapomogę (tysiąc 
złotych) oprócz wniosku muszą 
wypełnić także oświadczenie. Żaden 
z członków nie może przebywać za 
granicą w celach zarobkowych i nie 
pobierać tam świadczeń emerytalno-
rentowych. Pojęcie rodziny jest jed-
nak dość szerokie. Czy w grę wchodzi 
np. ciocia pracująca za granicą?

- Chodzi jedynie o rodziców i ich 
dzieci. Pod uwagę brana jest, więc 
jedynie najbliższa rodzina – wyjaśnia 
pracownik nowogardzkiej opieki 
społecznej.

A co jeśli osoba składająca wniosek 
zatai prawdę i ukryje członka rodziny 
pracującego za granicą?

- Każdą osobę jesteśmy w stanie 

sprawdzić. Wystarczy, że zwrócimy 
się z zapytaniem do Urzędu Mar-
szałkowskiego i dowiemy się, czy 
wnioskodawca ma członków rodziny 
pracujących za granicą. Taki przypa-
dek w Nowogardzie do tej pory się nie 
zdarzył – mówi pracownik opieki. 

Środki na zapomogę pochodzą z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Resort wprowadził takie 
przepisy by osoby zarabiające za 
granicą nie pobierały podwójnych 
świadczeń socjalnych.

- Jeżeli, ktoś przez lata ukrywał 
prawdę biorąc zapomogę w Polsce 
i za granicą, to zostanie wezwany 
do zwrotu. Rodzice pracujący poza 
granicami najczęściej korzystają z 
tamtejszych zasiłków, bo są po prostu 
wyższe – informuje pracownik działu 
świadczeń rodzinnych.

man
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Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Budżetowe cięcia

Czy jesienią upadnie  
rząd Tuska?

Prof. Adam Glapiński, doradca ekonomiczny prezydenta, w rozmowie 
z dziennikiem „Polska”, wyraził opinię, że rząd Donalda Tuska upadnie 
jesienią. 

Zdaniem Glapińskiego przed upad-
kiem uchroniłby się tylko wówczas, 
jeżeli doszłoby do jakiejś wielkiej 
koalicji, np. z PiS. W dojrzałej de-
mokracji, jak np. w Niemczech, CDU 
potrafiło się dogadać z SPD. Ale u 
nas takie porozumienie chyba by nie 
wyszło. A bardzo chętnie widziałbym 
taki dwuletni sojusz między dwoma 
głównymi partiami, którego celem 
byłaby walka z kryzysem, oświadczył 
doradca prezydenta. 

Jego zdaniem w takim przypadku 
może wreszcie przeprowadzono 
by reformę finansów publicznych. 
Poprawiłaby się ściągalność po-
datków, w tym VAT, doszłoby do 
przynajmniej ograniczonej reformy 
KRUS i ścięto by część wydatków na 
administrację. 

To bolesne i trudne, ale rządzenie 
to też podejmowanie męskich, twar-
dych decyzji, a nie tylko uśmiechanie 
się w blasku fleszy. Na pewno nie 
można ciąć wydatków na badania 
i naukę, czyli to, co może napędzać 
naszą gospodarkę. Nie można też 
rozpoczynać wielkiego programu 
prywatyzacji, bo wyprzedawanie 
spółek za 20-30 proc. ich wartości 
jest niegospodarnością i głupotą. 
Ale w innych sprawach jest pole do 

kompromisu. - Tylko trzeba chcieć - 
powiedział Glapiński.

Zacytowałem wypowiedź doradcy 
ekonomicznego prezydenta w toku 
sejmowej debaty o nowelizacji budże-
tu na rok obecny czyli 2009. Ponieważ 
posłowie koalicji czyli PO i PSL de-
batę delikatnie mówiąc „olali” swoje 
5 minut wykorzystuje opozycja czyli 
posłowie PiS i Lewicy. Wprawdzie ich 
zajadłość wypacza sens pytań ale po 
odrzuceniu całej barwności wyłania 
się dramatyczny wręcz obraz finan-
sów państwa – pieniędzy w budżecie 
brakuje dosłownie na wszystko. My 
jako prasa lokalna zajmiemy się 
wpływem zmian budżetu krajowego 
na nasz budżet gminny.

Napiszemy nie po dyskusji, a do-
piero po ostatecznych zmianach jakie 
przyjmie parlament.

Już dzisiaj można powiedzieć, że 
pieniędzy dla gminy będzie mniej 
(mniejsze wpływy podatkowe, mniej-
sze dotacje i subwencje, wstrzymanie 
finansowania w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich, mniej na oświatę 
itp.). O  rządzeniu gminą w czasach 
kryzysu porozmawiamy z burmi-
strzem Kazimierzem Ziembą po jego 
powrocie z urlopu…

LMM

„Kompromitacja władz” 
– odpowiedź Czytelnika

W art. „Kompromitacja władz” 
(DN nr 51) p. Paweł Pińkowski  zdo-
był się na odwagę i ujawnił strzępek 
nieprawidłowości w działaniach 
władz SM „Gardno”. List swój pod-
parł przykładem kompromitującym 
postawę radczyni pracującej pod po-
trzeby swego chlebodawcy.

Autor listu przemilcza jednak 
fakt, że od 2002 r. był zastępcą pre-
zesa Smoliry i brał aktywny udział w 
tworzeniu folwarcznych metod wła-
dania spółdzielnią, których w końcu 
sam padł ofiarą.

Przekręty  podniesione przez p. 
Pińkowskiego były również tema-
tem zapytań obrad I części Walnego 
Zgromadzenia w dniu 9 czerwca. 
Tamże prezes Smolira pokpił pod-
niesione zarzuty, a przewodniczący 
zebrania p.  Ryszard Zagórski przed-
stawił zgoła odmienną wersję wyda-
rzeń obciążając autora listu próbą 
naruszenia zakazu konkurencji , wy-
stawiając mu kiepską laurkę.

Spółdzielcy wiedzą, że jeden jest 
wart drugiego. Gdyby p. Pińkow-
skiemu faktycznie zależało na  na-
prawie spółdzielczej rzeczywistości 
winien był jako Zastępca Prezesa 
ujawnić na Walnym Zgromadzeniu 
prawdę o przekrętach na szczytach 
władzy i poddać się weryfikacji. Po-
nieważ na ten krok się nie zdobył i 
potulnie złożył rezygnację z pełnio-
nej funkcji należy przyjąć, że uznał 
zarzut Prezesa Smoliry iż „stracił 
jego zaufanie” (sic!). Mówiąc wprost 
Prezes go wykorzystał i odtrącił two-
rząc nowy „dwór” – co zresztą jasno 
wynika z opinii szefa spółdzielczej 
krajówki.

Myślę, że swoim wystąpieniem na 
łamach prasy były Zastępca Prezesa 
chciał poprawić swoją reputację – 
ale czy mu się to udało?

Członek SM „Gardno”
(personalia do wiadomości 

redakcji)

Przyjadą Nowicki i Błatwut
Podczas ostatniego dnia „Lata z Muzami” w Nowogardzie zagoszczą 

aktor Jan Nowicki i reżyser Jacek Bławut.
Te dwie osobistości świata filmowego promować będą swój najnowszy film: 

„Jeszcze nie wieczór”. Film był już wyświetlany na nowogardzkim festiwalu i 
rywalizuje w konkursie o nagrodę publiczności. Jeżeli zaskarbi sobie uznanie 
widzów i wygra, to zostanie wyświetlony w piątek o godz. 17 na sali kinowej 
w NDK.

man 
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W dniu imienin

Pani 
Heni 

Gaszewskiej
wszelkiego dobra, 

radości, 
pogody ducha

życzą 
bliscy sąsiedzi

ŻYCZeNIa

Osiedle Radosław

Piękny plac zabaw 
już nie wystarcza…

Na Osiedle Radosław trafiłem po informacjach o nowym placu zabaw 
jaki mieszkańcom zafundowała SM „Gardno”. Pozytywne opinie , a u nie-
których nawet zachwyty nie były na wyrost. Plac jest piękny i funkcjonalny, 
urządzenia urozmaicone i co ważne bezpieczne.

Plac ogrodzony estetycznym drewnianym płotkiem, a przy nich gustowne 
ławki na których mogą siadać opiekunowie małych dzieci. Nawierzchnia 
wysypana grubą warstwą piasku  sprawia wrażenie plaży. Brawo!  Na 
tym mogłem poprzestać pokazując całość na zdjęciach. Mogłem ale nie 
poprzestanę…

Rozmowa z mieszkańcami wyka-
zała, że mają oni inne  wyobrażenie 
o Osiedlu. Nie chcą by osiedle było 
zbiorowiskiem bloków spełniających 
rolę noclegowni. „Spędzamy tutaj 
bardzo dużo czasu. Są tutaj nie tylko 
mieszkańcy w „sile wieku” ale także 
emeryci i renciści, są nie tylko małe 
dzieci – mówi jeden z mieszkańców.- 
i kontynuuje: plac zabaw jest bardzo 
potrzebny i dobrze, że go zbudowano. 
Ale to jest plac dla maluchów. Co 
mają robić dzieci nastoletnie i mło-
dzież? Odpowiedź otrzymujemy  w 
godzinach wieczornych – plac zabaw 
kusi, a urządzenia służą trochę innym 
celom niż świadczy ich przeznaczenie. 
Potrzeba czegoś więcej, by osiedle nie 
było noclegownią”.

Potem rozmówca pokazał mi plac 
obok i chyba się rozmarzył: Nasze 
osiedle ma wyjątkowe warunki – bu-
dynkami mieszkalnymi otoczony jest 
ogromny plac. Można go wykorzystać. 
Tutaj można zrobić boisko piłkarskie, 
tutaj znajdzie się miejsce na boisko 
koszykówki lub siatkówki albo kort 

tenisowy. Nie są to moje wymysły. 
Świat idzie z postępem i nie mam 
pretensji do Zarządu spółdzielni, 
że nie myślano o tym 20 lat temu. 
Gdyby ktoś wtedy myślał to dzisiejszy 
plac zabaw nie  byłby patelnią. Niech 
redaktor poczeka do godz. 13-ej. W 
upalny dzień z placu trzeba uciekać 
lub czynić z niego plac do opalania. 
Nie ma tutaj ani jednego drzewka…

Na zdjęciach widać, że osiedle ma 
piękny plac, który trzeba wykorzy-
stać. Pytanie – kto to ma zaplanować 
i wykonać, kto sfinansować i wreszcie 
najważniejsze – kto tym będzie się 
opiekował na co dzień. Już wiele pla-
ców prezentowałem jako przykład, że 
budowa ich nie miała sensu. Przed 
podjęciem każdej decyzji potrzebny 
jest dokładny plan, mało plan – po-
trzebna jest WIZJA!

I to jest apel mieszkańców Osiedla 
do radnych – twórzcie wizję miasta. 
Nie tylko w takiej sprawie jak plac 
zabaw…

LMM

W kinie „Orzeł”
DZIEWCZYNA 
Z MONAKO 

 
Komediodramat, 
Francja, 2009, 
95 min, 12 zł, 
od lat 15

18.07.2009 godz. 19.00
19.07.2009 godz. 19.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

517-20.07.2009 r. 

20.07.br. godz. 16.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 m - Nr 53 (1790)

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Henryka Kuklewskiego
wieloletniego sołtysa Krasnołęki.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 

składają Burmistrz Nowogardu, 
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowogardzie oraz sołtysi

koNdoleNCje

Nowogardzki Dom Kultury serdecznie zaprasza mieszkań-
ców Nowogardu do sali kinowej NDK w dniu  17.07.2009 r. 
(piątek) na godz. 17.00 na projekcję filmu wybranego przez 
publiczność festiwalową za najlepszy oraz na spotkanie z re-
żyserem i aktorem. Wstęp bezpłatny.

Lato z Muzami

Tak brzmi „urzędowe” zaproszenie NDK na zakończenie festiwalu „Lata 
z Muzami”

My ze swej strony informujemy, że zakończenie to nie tylko film i zapro-
szone gwiazdy – to także wystawa (czyt. str 7), odciski stóp malarzy przed 
wejściem do NDK oraz ostatni już koncert na scenie – wystąpi zespół AKU-
RAT (czytaj poniżej).

Potem dla jednych lampka szampana, dla drugich refleksja, że Festiwal 
dopiero za rok. Reszta wakacji bez imprez…

LMM

Pożegnanie ze sceną plenerową

Zabawi nas zespół 
AKURAT!

AKURAT to najprawdopodobniej 
najradośniejszy polski zespół.

Ich płyty i koncerty pełne są 
niczym nieskrępowanej energii i 
radości, a także zabawy - zarówno 
słowem jak i dźwiękiem.

Pomimo kryzysu gospodarczego, 
pogody w kratkę i politycznych 
wojen, AKURAT patrzy na życie 
optymistycznie i tym optymizmem 
zaraża coraz większe tłumy fanów. 

Pewne jest to, że AKURAT wypra-
cował swój własny, rozpoznawalny 
styl, a jego twórczość najłatwiej 
opisać używając słów: rock + reggae 
+ ska + energia + niebanalne teksty.

AKURAT od kilku lat niestrudze-
nie koncertuje w całej Polsce, kilka-
naście razy odwiedzał też zagranicę. 
Jest prawdziwą gwiazdą rynku nieza-
leżnego i bywalcem wielkich festiwali 
muzycznych (nie tylko w kraju).

Zespól powstał w Bielsku-Białej. Po 
wielu personalnych zmianach, w tym 
także wokalisty, wykrystalizowała się 
grupa profesjonalnych i doświadczo-
nych muzyków.

Obecnie zespół tworzą: Piotr Wró-
bel i Wojciech „Yellow” Żółty (wo-
kale, gitary), Przemysław „Pastuch” 
Zwias (saksofon, flet), Ireneusz 
Wojnar (bas) i Krzysztof „Flipper” 
Krupa (perkusja). 

Zawodowa kariera AKURAT roz-
poczęła się od trzech koncertów 

na Przystanku Woodstock (1998, 
1999, 2001). Następnie grał między 
innnymi w Jarocinie, na Hunter 
Fest, Przystanku Olecko, FAMA-ie, 
Regałowisku czy Hrahovce, Punk do 
Police, Skateboard Fest, Mish & Mash 
Party w Czechach. 

Pierwszy album „Pomarańcza” od 
razu podbił serca słuchaczy, a prze-
boje: „Hahahaczyk”, „Espania (jem 
pomarańczę)” czy „Lubię mówić z 
Tobą” weszły do żelaznego kanonu 
koncertów AKURAT. 

Następnie ukazały się: „Prowin-
cja” oraz „Fantasmagorie”, z których 
piosenki: „Wiej-ska”, „Do prostego 
człowieka” i „Fantasmagorie” przez 
długie tygodnie okupowały listy 
przebojów w całej Polsce. 

W 2008 ukazała się OPTYMISTY-
KA – najnowsza płyta AKURAT. 
Płyta pełna niespodzianek z przebo-
jami „Żółty Wróbel” i „Język ciała” 
ukazała AKURAT jako zespół w pełni 
dojrzały i profesjonalny który nic nie 
stracił ze swej młodzieńczej wital-
ności. Gra ostrzej niż na początku, 
zdecydowanie rockowo, jednak nadal 
sięga po figury rytmiczne rodem ze 
ska i reggae. Żywiołowi wokaliści i 
gitarzyści, dobrze brzmiące dęciaki i 
sprawna sekcja rytmiczna, stanowią 
o sile zespołu, którego każdy kolejny 
singiel wędruje w górę list przebojów.

Po stronach internetowych 
biegał LMM

Zespół „Zabili mi żółwia”  i szał nastolatek...

Zespół „Vespa” nie rozbujał publiczności. 
foto LMM
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Nie ma, nie ma już mistrzów sceny,
tych aktorów z tamtych lat.
Nie ma, nie ma już tych peleryn,
które kryły pejzaż, ład.
Nie ma, nie ma już wielkich mimów,
białych Rzymów, kwietnych róż.
Nie ma, nie ma już monologów
godnych bogów, sztucznych mórz.
nie ma tych demonów, tych antraktów,
tamtych aktów i tych dam,
chociaż dramat, 
proszę państwa, jest ten sam.

Tak, jak malował pan Cezanne

Rozmowa z Florianem Kohutem - jednym z najlepszych pejzażystów kra-
jowych, impresjonistą naszych czasów.

Posłużyłem się tym nostalgicznym cytatem A. Osieckiej, aby wyrazić 
swój żal za nieuchronnie przemijającym czasem i to, że nie ma już takich 
malarzy jak twórca (trochę z innej epoki) motywu stracha polnego - Flo-
rian Kohut. Znamy się prawie 20 lat. Pierwszy wywiad, który przepro-
wadziłem z Florkiem ukazał się w druku kilka ładnych lat temu i jest na 
stronie internetowej. Z artystą rozmawiam w czwartym dniu festiwalu na 
deptaku niedaleko restauracji „Przystań”. Właśnie maluje fragment je-
ziora przy zachodzącym słońcu: podpływają łabędzie, baraszkuje dzikie 
ptactwo, przystają zaciekawieni przechodnie, wyrażając swoje rozmaite 
komentarze, najczęściej pozytywne. Tak prawdopodobnie wyglądały kie-
dyś autentyczne plenery malarskie, tak malowali francuscy impresjoniści i 
tak malował Nikifor Krynicki, a dziś to prawie egzotyczny obrazek.

w dniu 17 lipca(piątek) o godzinie 
17-tej będzie miało miejsce otwar-
cie Twojej wystawy na holu Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, na którą 
już teraz zapraszamy wszystkich 
czytelników. Kilka słów o Twoich 
pracach.

F.K: Przywiozłem ze sobą prace 
ze swoich kilkuletnich zbiorów- ole-
je, pastele, akwarele. Jest to jedyna 
okazja, żeby mieszkańcy Nowogardu 
mogli je obejrzeć. Zapraszam także 
do ich kupna. Ceny do negocjacji. 
Jestem malarzem, z którym można 
się dogadać. Źle byłoby, gdybym miał 
sztywne ceny. Najczęściej mają je ma-
larze pracujący na etatach. Ja, żyję z 
malarstwa i cieszę się, że moje obrazy 
„trafiają pod strzechy” jak powiedział 
to kiedyś Mickiewicz. Okazja jedyna 
i niepowtarzalna, tym bardziej, że 
część moich obrazów jest malowana 
w plenerze i wrażliwi mieszkańcy 
Nowogardu będą mogli oglądać przy-
rodę, nowogardzką widziana oczami 
malarza z podbeskidzkich okolic.

MAF: Czy w swojej twórczości 
wzorujesz się na francuskich, bądź  
angielskich pejzażystach?

F.K: Nikogo nie naśladuję. Cieszę 
się, że moja sztuka, moje malarstwo 
jest rozpoznawalne. Dla mnie to co 
polskie jest najważniejsze i najpięk-
niejsze. Nie ulegam zachwytom i 
urokom zagranicznych krajobrazów, 
chociaż zwiedziłem pół świata. Malo-
wałem w Turcji i Hiszpanii, we Wło-
szech, na Węgrzech, na Sycylii, ale 
Polska jest dla mnie najpiękniejsza. 
Nie ulegam modom i współczesnym 
trendom. Jest to docenianie przez 
znawców sztuki i podoba się ludziom.

F.K, M.A.F: jednym głosem na 
zakończenie miłej rozmowy - Za-
praszamy serdecznie wszystkich czy-
telników i do zobaczenia na wystawie     
w piątek 17 lipca o godzinie 17-tej w 
Nowogardzkim Domu Kultury. Grze-
chem śmiertelnym byłoby pominięcie 
takiej okazji.

Marian Andrzej Frydryk

Marian Andrzej Frydryk: Po raz 
trzeci gościsz w Nowogardzie na XII 
już plenerze malarskim, który nie-
odłącznie towarzyszy festiwalowi. 
W tych pięknych okolicznościach 
przyrody zapytam się o prozę życia. 
Nie masz takiej renomy, jak będący 
na topie i wykreowani przez media 
wielcy artyści typu Sasnal czy Opał-
ka, chociaż byłeś w swoim czasie 
częstym gościem u Manna i Materny 
w ich autorskim programie. Utrzy-
mujesz siebie i swoją rodzinę z pracy 
rąk oraz wielkiego talentu, jednym 
słowem żyjesz ze sztuki. Na czym 
polega Twój sekret?

Florian Kohut: Po prostu tworzę. 
Wszystkie moje obrazy są malowane 
w plenerze. Ja to nazywam wiatrem 

malowane. W mojej twórczości wi-
dać bezpośredniość malowania w ple-
nerze, dlatego dużo moich obrazów 
zakupywanych jest przez kolekcjo-
nerów nie tylko polskich, ale przede 
wszystkim zagranicznych. Z czego się 
bardzo cieszę. Ostatnio dużo prac zo-
stało zakupionych do Tokio i Francji. 
A tak w ogóle są na całym świecie. 
Powiem nieskromnie- wierzę w to, 
że kiedyś będą bardziej docenione, 
dlatego, że moja twórczość jest praw-
dziwa, czysta, nie jest malowana z fo-
tografii, a bezpośrednio w przyrodzie. 
Zawsze zostawiam cząstkę serca pod 
warstwą farby. To jest najważniejsze. 
Kocham impresjonizm. Codziennie 
wychodzę w plener.

MAF: Na zakończenie festiwalu 
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do WYNajĘCIa 
BOXY w pawilonie 

przy 

ul. Kościelnej 1. 
Tel. 504 938 229

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a, 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy na wykonanie 

docieplenia ściany budynku 
w Nowogardzie przy ul. Żeromskiego 4b wraz z renowacją balkonów.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składniki ceno-

twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w termi-
nie do dnia 30.07.2009r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 31.07.2009r. o godz. 11.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
• prowadzenie dodatkowych negocjacji
• odwołanie przetargu bez podania przyczyn
• swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 

w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod  nr 091 39 25 261.

Zarząd Powiatu Goleniowskiego
podaje do publicznej wiadomości, że 
w budynku Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 na 
tablicy ogłoszeń została podana infor-
macja o przeznaczeniu do sprzedaży 
w drodze przetargu, nieruchomości 
zabudowanej  garażami oraz budyn-
kami gospodarczymi Nr 91/4 o pow. 
484 m2 , położonej w obrębie 3 mia-
sta Nowogard przy ul. 3 Maja 44. 
Dodatkowe informacje dotyczące 
warunków sprzedaży nieruchomości  
można uzyskać w  Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami  (po-
kój 203 II piętro) lub tel. (091) 418-05-
12 wew. 238.

WZ-ELECTRO
HURTOWNIA 

ELEKTRYCZNA
* Kable, przewody, 
* oprawy oświetleniowe
* źródła światła 
* osprzęt instalacyjny 
  automatyka przemysłowa

WARNKOWO 6
Serdecznie zapraszamy

Poniedziałek - Piątek: 8-17           
Sobota: 8-14

Tel./Fax 091 39 21 070
WWW.WZ-ELECTRO.PL

P.H. HURTPOL, ul. Młynarska 1a, Nowogard   

zatrudni   magazyniera   
Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie na podobnym 
stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 091 579 29 18.
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 Witamy wśród nas...

Córka Garbieli 
Plebańskiej 
ur. 15.07.09 
z Nowogardu

Córka Małgorzaty 
Cichockiej ur. 9.07.09 
z Nowogardu

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Syn Moniki Łukasik 
ur. 15.07.09 
z Żelmowa

Syn Anny Stasiak 
ur. 9.07.09 
z Nowogardu

Syn Ewy Ciołek-Pater 
ur. 14.07.09 z Tuczy

Syn Joanny 
Mączyńskiej 
ur. 15.07.09 z Polic

Syn Beaty 
Fiałkowskiej 
ur. 13.07.09 
z Nowogardu

Syn Katarzyny 
Jurkowskiej 
ur. 15.07.09 
z Węgorzyna

Syn Anny Dominiczak 
ur. 9.07.09 
ze Szczecina

W obiektywie     - Zbigniew Zapasiewicz  
jana korneluka            ur. 13.09.1934 r.,      zm. 14.07.2009 r.

Był w Ndk w Nowogardzie 5.08.1997 r. i wpisał się do mojej księgi pamiątkowej.
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ODMIEŃMY LOS ARKA 
Fundacja na Rzecz osób Niewi-

domych i Niepełnosprawnych ‚’PO-
MÓŻ I TY’’ zwraca się z uprzejmą 
prośbą o pomoc finansową na rzecz 
naszego podopiecznego 14  letniego 
Arkadiusza Kukawskiego, który przy-
szedł na świat z niewykształconymi 
kończynami górnymi i dolnymi. Aby 
mógł prawidłowo rozwijać się i samo-
dzielnie wykonywać codzienne czyn-
ności, Arek wymaga zaopatrzenia 
ortopedycznego w protezy rąk i nóg, 
których koszt znacznie przekracza 
możliwości rodziny. Wzywamy lu-
dzi dobrej woli, gdyż dzięki Państwa 
pomocy możemy spełnić marzenia 
chłopca i dać mu szansę na normal-
ne życie. Zakup odpowiednich protez 
sprawi, iż  Arek będzie mógł samo-
dzielnie funkcjonować w życiu spo-
łecznym i w pełni cieszyć się pięknem 
świata tak jak jego zdrowi rówieśnicy.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ‚’POMÓŻ I 
TY’’, 81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A tel/fax (058) 663-81-41 

Fundacji: BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 
6273 z dopiskiem ‚’Protezy kończyn dla Arka Kukawskiego’’. 

I rozdzwoniły się telefony!

Obwodnica Nowogardu 
– to gorący temat!

(dziennikarski „skunks” – taką miał 
ksywę. Gdy miał mieć już eksmisję 
dokonał spektakularnego samopod-
palenia, bronił interesów kolesi z 
SLD, nie zostawiając na nas suchej 
nitki, a gdy zaszła potrzeba, już nie 
był potrzebny, został opuszczony. 
… Do czego zmierzam, otóż już w 
2002 r. publicznie Vice burmistrz – 
Jerzy Jabłoński (SLD), powiedział na 
jednym z wiejskich spotkań, że pod 
potrzeby bezpiecznego omijania 
Nowogardu transportów z padli-
ną, będzie wybudowana północna 
obwodnica, najdalej oddalona od 
miasta, ta – której wersję chce się 
obecnie wybudować, (mamy tą wy-
powiedź nagraną). I nikogo wów-
czas nie interesowało że jest tam 
jakaś woda. Panie N – zrozumiał 

Pan o co chodzi? O wielki biznes dla 
którego inne wariany nie wchodzą w 
grę, niech Pan rozliczy za to wszyst-
ko nowogardzkich rajców, nie do 
nas ludzi ekologii, ludzi, którzy wi-
dza logiczne i jedyne dopuszczalne 
rozwiązanie w budowie obwodnicy 
południowej. Takie rozwiązanie wi-
dzi niemal cały przekrój wiekowy 
mieszkańcy Nowogardu, ich opinia 
jest taka: nawet jeśli rok czy dwa 
przy takiej technice, budowa się 
opóźni - to warto czekać, bo ob-
wodnica południowa będzie nie 
tylko dla nas, ale i naszych wnu-
ków, którzy nas z później z tego 
rozliczą. I gdyby, zaznaczam, gdyby 
wybudowano północną obwodnicę, 
co my im wtedy powiemy???   

Eugeniusz Korneluk

S z a n o w n y 
Panie N. …

Spodziewałem się oddźwięku po 
moim ostatnim art. w D.N. na temat 
nowogardzkiej obwodnicy. Zawrza-
ło i oto chodziło, każdy może się 
wypowiedzieć publicznie do prasy 
i jeszcze do 19 lipca br. Złożyć do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Szczecinie na ul. Wały 
Chrobrego 4 swoje uwagi i wnioski 
dotyczące  planowanej obwodnicy. 
Liczymy, że tym razem w tej pro-
cedurze swoje mądre uwagi do tego 
tematu wniosą radni rady miejskiej 
w Nowogardzie. Pamiętajcie, że już 
niebawem za ochronę wody pitnej, 
( której potencjalnym zagrożeniem 
będzie budowa planowanej obwod-
nicy – szczegóły w raporcie) i czy-
stego powietrza, którego zabraknie, 
gdyby miała powstać padliniarnia 
wraz ze spalarnią zapisaną w uchwa-
le R.M. z 11 lipca 2002 r. – rozliczą 
was wasi wyborcy. Z opinii napo-
tkanych ludzi, właścicieli sklepów i 
nowogardzkiej inteligencji wynika, 
że bezwzględnie chcą południowej 
obwodnicy, mała garstka – obojęt-
nie która,  oby tylko powstała jak 
najszybciej. Eksperci z SITR Kosza-
lin do strategii gminy Nowogard – 
stwierdzili że bezwzględnie lepszym 
rozwiązaniem była by południowa, 
która rozwiąże problem ruchu po-
jazdów od strony Stargardu. Był je-
den telefon – pełna kultura, pan się 
przedstawił po nazwisku – (Pan N.) 
z wiadomych względów tak będę 
nazywał. Otóż otrzymałem bardzo 
dziwną propozycję, otóż Pan N za-
proponował mi darmową kilkakrot-
ną przejażdżkę od wjazdu ze strony 
Gdańska do Olchowa i z powrotem 
wraz z całą moją rodzinką. Z po-
czątku myślałem że to tylko żart, a 
tu nie! Wreszcie padło pytanie  do 
mnie - pełne pretensji: „czy pan wie, 
ile czasu trzeba stać w takiej kolejce 
samochodów, by pokonać ten odci-
nek? blokuje pan budowę obwodnicy! 
itd. itp.” Szanowny Panie N., wiem! 
Bo nieraz doznałem gdy co Pan i 

stałem już od Olchowa. Źle skiero-
wał Pan to pytanie! Nie do mnie, 
tylko do władz samorządowych! To 
one mają jakiś dziwny w tym inte-
res, dla nas niezrozumiały do końca, 
… nielogiczny. Gdyby tą samą  pro-
cedurę rozpoczęli od tej lepszej, jak 
stwierdzili eksperci j/w z Koszalina 
– południowej strony, pewnie już by 
była w trakcie budowy. Nikt by nie 
blokował, nie zagrażała by ujęciom 
wody koło Warnkowa i jej źródłom - 
dwóm podziemnym zasobom wody 
między Karskiem i Warnkowem. 
Niech Pan pyta burmistrza Ziembę 
i jego radnych, (którzy głosowali za 
padliniarską uchwałą w Glicku! Ta 
obwodnica (północna) to ciąg dal-
szy chorej polityki nowogardzkich 
władz, której nadrzędnym celem 
jest nie interes publiczny, tylko ma-
łej garstki biznesmenów których los 
mieszkańców nie interesuje. Mamy 
taki dokument na filmie, gdy bur-
mistrz Ziemba, atakuje radnego 
Kosińskiego w czerwcu 2008 r. na 
komisji społecznej, dlaczego to nie 
chce głosować za uchwałą w sprawie 
drogi dojazdowej do padliniarni. 
Radny Koniński umiał z godnością 
się wycofać, (twierdzac, że jak wtedy 
popełnił błąd głosując za padliniar-
ską uchwałą, to nie znaczy że zamie-
rza ten błąd popełnić po raz drugi!) 
jak i inni radni z ugrupowania PSL 
– Pana Ziemby! Dla nich zdrowie 
ludzi i interes mieszkańców gminy 
w tym momencie stanął ponad dys-
cypliną partyjną! Ich nazwiska i in-
nych radnych szczególnie wyróżni-
my przed zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi, by mieszkańcy 
wiedzieli za kim głosować. Przera-
żająca jest i nie zrozumiała dla nas 
postawa ugrupowania radnych z 
SLD. Ci to mają tupet. Gdy meritum 
sprawy ważnego tematu fachowo 
wykładamy – ostentacyjnie wycho-
dzą wszyscy z sesji!  Dla nich interes 
partii – to ponad wszystko, ponad 
los i zdrowie własnych rodzin i przy-
jaciół.! oby nie zostali (wykorzystani 
do ostatniej kroplii) a w potrzebie 
opuszczeni jak ich partyjny kolega – 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU  
ALIMNETACYJNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

I N F o r m U j e
iż w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 paź-

dziernika 2008r. (Dz. U z 2008r. Nr 223 poz. 1456) i wydłużeniem okresu 
zasiłkowego wnioski na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpo-
częcia roku szkolnego na rok szkolny 2009/2010 składa się w tutejszym 
Ośrodku od miesiąca 1 września do 31 października 2009r. 

Wniosek złożony po terminie (tj. 31 października 2009r.) skutkuje po-
zostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kierownik Działu, Iga Błażewicz
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Świat  Matematyki”
Proponujemy Państwu nowy rodzaj rozrywki – krzyżówkę matema-

tyczną. We współpracy z redakcją pisma „Świat  Matematyki” raz w mie-
siącu będziemy prezentować zadania propagujące „gimnastykę umysło-
wą” podobne do sudoku. 

Teksty artykułów i krzyżówki kakuro przygotowywać będzie re-
dakcja „Świata matematyki” i tam też będą sprawdzane rozwiązania 
nadsyłane przez naszych Czytelników. Każdy, kto prześle prawidło-
we rozwiązanie, otrzyma w nagrodę egzemplarz „Świata Matematy-
ki”. Kolejne artykuły z łamigłówkami kakuro ukazywać się będą co 
trzy tygodnie.

Dzisiaj prezentujemy artykuł wprowadzający  wraz z pierwszym 
zadaniem z tego nowego cyklu.

Przyjemnej i odkrywczej zabawy!
LMM

 Rozbudzanie mózgu – część 1
W świecie, w którym żyjemy awans 

zawodowy, towarzyski, a także mate-
rialny, będący wynikiem uzyskania do-
brze płatnej pracy, uzależniony jest od 
umiejętności szybkiego przyswajania 
wiedzy, zdobywania nowych kwalifi-
kacji, poszerzania horyzontów intelek-
tualnych. Osoby piastujące wysokie i 
odpowiedzialne stanowiska doskonale 
zdają sobie sprawę z tego, że sprawny 
umysł i dobra pamięć to podstawa suk-
cesu w każdej dziedzinie. 

Badania neurobiologów (uczonych 
zajmujących się pracą mózgu) dostar-
czyły niepodważalnych dowodów na 
to, że ćwiczenia zdolności intelektual-
nych nie tylko opóźniają następujące 
z wiekiem osłabienie sprawności inte-
lektualnej, ale są w stanie ten proces 
zatrzymać, a nawet... odwrócić, czyli 
osobom w podeszłym wieku przywró-
cić sprawność umysłową trzydziesto-
latków.

 Amerykańscy neurobiolodzy twier-
dzą, że intensywny trening mózgu pro-
wadzi do utrzymania go w sprawności 
nawet w wieku bardzo sędziwym. Po-
tencjał intelektualny, wzbogacony za-
sobami gromadzonych przez lata do-
świadczeń, pozwala na dokonywanie 
operacji myślowych znacznie bardziej 
skomplikowanych niż te, które zacho-
dzą w młodych, świeżych, ale jeszcze 
niewyćwiczonych umysłach. Poza tym 
udowodnili, że „nietrenowane” komór-
ki mózgowe nie giną, lecz zapadają 
w głęboką drzemkę. Największe zna-
czenie dla sprawności intelektualnej 
ma rozwój kory mózgowej, stopień 
pofałdowania powierzchni mózgu, 
liczba synaps, czyli połączeń pomiędzy 
poszczególnymi komórkami mózgu, 
a zwłaszcza struktura tych połączeń. 
W mózgu działa około 100 miliardów 
komórek nerwowych, z których każda 
powiązana jest synapsami z około 10 
tysiącami innych, dając w efekcie myśl, 
tworząc pomysły, rejestrując zdarzenia, 
decydując o naszym postępowaniu. 
To właśnie od liczby synaps, a zwłasz-
cza od ich struktury, uzależniona jest 
nasza sprawność intelektualna, nasza 
inteligencja. Z niektórych komórek 
nerwowych w mózgu może wychodzić 
nawet do 125 tysięcy synaps.

A teraz niesłychanie ważna informa-
cja, którą powinni Państwo koniecznie 
zapamiętać i to na zawsze. Otóż, liczba 
synaps w mózgu i struktura połączeń, 
jakie tworzą, uzależniona jest przede 
wszystkim od nas samych. Każdy może 
mieć nadzwyczaj sprawny umysł, jeśli 
tylko na ćwiczenia umysłowe poświę-
ci odpowiednio dużo czasu. Niepo-
trzebne są do tego ani jakieś specjalne 
uzdolnienia, ani wyższe wykształcenie. 
Konieczna jest tylko wytrwałość i sys-
tematyczność w ćwiczeniach umysło-
wych, gdyż to przede wszystkim one 
powodują wzrost liczby synaps, co z 
kolei bezpośrednio przekłada się na 
naszą sprawność intelektualną.

Umysł można trenować na różne 
sposoby. Najlepsze, najbardziej spek-
takularne rezultaty daje jednak trening 
na gruncie matematyki i szachów. W 
przypadku ćwiczeń umysłowych wy-
korzystujących matematykę korzyść 
jest podwójna. Nie tylko nasz umysł 
staje się coraz sprawniejszy, ale na 
dodatek zyskujemy możliwość zdoby-
cia w przyszłości dobrze opłacanego 
zawodu – oczywiście dotyczy to tych 
Czytelników niniejszego artykułu, któ-
rzy są jeszcze uczniami. Wszystkich 
zachęcam gorąco do zapoznania się z 
rankingiem najlepiej płatnych zawo-
dów w USA opublikowanym przez „The 
Wall Street Journal” (znajduje się na na-
szej stronie internetowej, www.swiat-
matematyki.pl).  Jest on o tyle istotny, 
że za jakieś 15 lat będzie obowiązywał 
także w Polsce.

Trening umysłowy wykorzystujący 
matematykę może być przyjemny, a 
nawet wręcz pasjonujący, dowodem 
czego jest panoramiczna krzyżówka 
cyfrowa zamieszczona w niniejszym 
numerze. Zachęcam do wypróbowa-
nia swoich sił w zmierzeniu się z nią.

Chciałbym w tym miejscu zwrócić 
uwagę  na pewną bardzo istotną róż-
nicę, jaka dokonuje się w umysłach 
osób rozwiązujących krzyżówki li-
terowe i krzyżówki cyfrowe. Otóż, w 
przypadku rozwiązywania krzyżówek 
literowych – tych, które powszechnie 
zamieszczają gazety – cała praca na-
szego mózgu sprowadza się jedynie 
do przypomnienia sobie, czy znamy 
opisane w krzyżówce słowo, czy też 

nie. Wysiłek umysłowy związany z 
procesem przypominania i ewentual-
nego kojarzenia nie jest tutaj duży i w 
związku z tym przyrost liczby synaps 
nie jest  zbyt imponujący. Natomiast 
w przypadku rozwiązywania krzyżó-
wek cyfrowych zmuszeni jesteśmy nie 
tylko do często bardzo intensywnej 
pracy umysłowej, związanej z wyjąt-
kowo wartościowym procesem kombi-
nacyjnym dokonującym się w naszym 
mózgu i zaawansowaną czynnością 
kojarzeniową, ale przede wszystkim do 
pracy intelektualnej, nadzwyczaj zróż-
nicowanej w porównaniu z rozwiązy-
waniem krzyżówek literowych. Każdy 
zresztą może przekonać się o tym sam, 
próbując rozwiązać proponowaną 
przez nas krzyżówkę. Tych, którzy ją 
rozwiążą (prawidłowym rozwiązaniem 
jest hasło, będące czterocyfrową licz-
bą), gorąco zachęcam do nadesłania 
hasła do redakcji „Świata Matematyki” 
e-mailem konkurs@swiatmatematyki.
pl lub pocztą na adres: Mediacom sp. z 
o.o., ul. Jeziorowa 27, 51-252 Wrocław. 
Nagroda pewna ! Każdy bowiem, kto 
przyśle prawidłowe hasło, otrzyma 
w prezencie egzemplarz jednego z 
archiwalnych numerów „Świata Mate-
matyki” – jedynego w Polsce matema-
tycznego czasopisma popularnonau-
kowego dla młodzieży szkolnej. Perio-
dyk ten adresowany jest do ambitnej 
młodzieży (i nie tylko), która pragnie 
w przyszłości coś w życiu osiągnąć. Te-

matyka „Świata Matematyki” dotyczy 
na ogół zagadnień matematycznych 
wykraczających poza program naucza-
nia w szkole, a więc  przeznaczonych w 
dużej mierze dla tych uczniów, którzy 
chcieliby otrzymać na koniec roku oce-
nę celującą. Jednak sposób redagowa-
nia pisma jest niezwykle przystępny, 
więc z powodzeniem mogą z niego 
korzystać również uczniowie przecięt-
ni, którzy mają z matematyki oceny 
dobre, a nawet niższe, pod warunkiem, 
że będą chcieli poszerzać swoje hory-
zonty, a wówczas „celujący” również 
będzie w zasięgu ich możliwości. Sys-
tematyczna lektura „Świata Matema-
tyki”  umożliwia bardzo szybki rozwój 
intelektualny !

Jak widać, warto więc rozwiązać tę 
krzyżówkę. Wygrana może bowiem 
otworzyć Państwa dzieciom nowe per-
spektywy, gdyż dzięki niej może oka-
zać się, że posiadają one  predyspozy-
cje do matematyki, z czego wcześniej 
nikt sobie nie zdawał sprawy, nawet 
nauczyciele. Na marginesie muszę z 
przykrością stwierdzić, że szkoła, nie-
stety, nie jest nastawiona na rozwój 
jakichkolwiek talentów, a tym bardziej 
matematycznych. W części drugiej 
omówimy przeróżne metody rozbu-
dzania mózgu, oczywiście przede 
wszystkim te najbardziej skuteczne. 

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny

„Świata Matematyki” 

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa
Liczby znajdujące się  w szarych polach są równe sumom cyfr od 1 do 

9, które należy wpisać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 

strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się ta sama cyfra,  

a więc nie może być na przykład: 16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzyżówki znajdują się litery A, B, 

C i D. Cyfry znajdujące się w oznaczonych literami polach należy wpisać do 

poniższych kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

   

A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe hasło otrzyma nagrodę 

w postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w Pol-

sce czasopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i adre-

sowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedzi należy przesłać e-mailem 

na adres: biuro@swiatmatematyki.pl lub pocztą: „Świat Matematyki”,  

ul. Jeziorowa 27, 51-252 Wrocław.
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
dobrej, ul. Traugutta. Cena do negocja-
cji. Tel. 091 39 25 087.

• Kupię halę od 200 do 400 m kw. Tel. 697 30 
69 69.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
602 462 497.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe przy ul. 
Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
2 pokoje, II piętro. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 m kw, 
przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. Tel. 
602 677 563.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z warunkami 
zabudowy 1200 m kw w Nowogardzie. Tel. 
602 52 16 71.

• 2 pokojowe mieszkanie zamienię na 3 po-
kojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 39 182 97.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na 
działalność handlową, biuro, gabinet le-
karski, mieszkanie przy ul. 700 Lecia 20B 
(pasaż przy Biedronce). Tel. 060 62 93 753, 
091 39 20 676.

•	 działki budowlane dębice gmina ma-
szewo, 18 zł/ m kw. Tel. 604 189 118.

•	 Sprzedam kawalerkę w Stargardzie 
Szcz,. 42 m kw, płytki, panele, kuch-
nia zabudowana. Tel. 721  046  371 lub 
721 046 372.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe – ka-
walerka 24,5 m kw, Szczecin, ul. Potulicka. 
Kom. 607 061 484.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie tel. 608 579 447. 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m kw, 
Bema. 606 627 663.

• 3 pokojowe mieszkanie 68 m kw, II pię-
tro, przy ul. Zamkowej, częściowo z me-
blami sprzedam. Cena 225 tys. zł Tel. 091 
3503127. 

• Sprzedam kawalerkę, 29 mkw, III piętro, ul. 
Poniatowskiego. Cena 90 tys. zł Tel. 509 93 
93 92. 

• Sprzedam działkę przemysłowo – bu-
dowlaną, 520 m kw, pod działalność 
gospodarczą: myjnia samochodowa, ga-
raże; wybetonowana betonem B15 na 
20 cm, nowym, 500 m od „Lidla”, ogro-
dzona. Cena 90 tys. zł do negocjacji. Tel. 
604 679 249. 

• Do wynajęcia lokal o pow. 300 m kw, w 
centrum Nowogardu, w tej chwili jest tam 
pasaż handlowy, niski czynsz. Tel. 601 47 
29 47. 

• Kupię mieszkanie 1 lub 2-pokojowe, może 
być do remontu. Tel. 091 39 20 970. 

• Do wynajęcia lokal w centrum Nowogar-
du, o pow. od 100 do 150 m kw. tel. 0601 
472 947. 

•	 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, w 

centrum ul. Wyszyńskiego tel. 602  630 
0616. 

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W NO-
WOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW NETTO 
TEL: 608 047 127, 608 047 132

• Pokój do wynajęcia tel. 725  590  955 po. 
20.00. 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, bez-
czynszowe, ogrzewanie gazowe, po ge-
neralnym remoncie, na parterze. Cena 150 
tys. zl. Tel. 660 905 198. 

• Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 86 m kw, 
do remontu, w starym budownictwie 
sprzedam. Cena 160 tys. zł. tel. 697 412 804 
lub 691 140 542. 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 66 
mkw. Cena 2600 zł/ m kw. Tel. 662 120 052. 

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe, 3-pokojowe, 66 mkw. Tel. 501 
77 50 25. 

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m 
kw, na działce 7 arowej, ul. Żeromskiego 
w Nowogardzie, lub zamienię z dopłatą na 
½ domku z ogródkiem lub mały dom (No-
wogard lub bliska okolica) tel. 609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w No-
wogardzie, 45 mkw. Tel. 0603 281 005.

• Sprzedam pół domu tel. 091 39 208 66. 

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, o pow. 20 arów. Tel. 510 727 667, 091 
39 23 231.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, na 
os. Bema, wspólnota mieszkaniowa tel. 
888 354 289. 

• Sprzedam domek jednorodzinny, partero-
wy, 139 m kw, z możliwością wykorzysta-
nia poddasza plus pomieszczenia gospo-
darcze i działka. Cena do uzgodnienia. Ul. 
Reymonta 13. Tel. 091 39 20402 po 15.00. 

• Działki budowlane sprzedam, 1600 m kw, 
18 zł/m kw. Dębice koło Maszewa. Tel. 
604 189 118. 

• Poszukuję mieszkania 2-pokojowego do 
wynajęcia. Tel. 667 98 09 93. 

moTorYZaCja

• Sprzedam fiata UNO, rok prod. 2000. 503-
835-747.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 R16; 
stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub po-
dobny. Kompletny, nie przerabiany. Tel. 
508 351 213.

• Sprzedam Ford Transit, 1996r, 2,5 poj siln. 
Tel. 784 660 924. 

• Sprzedam ściankę do Mercedesa Sprintera 
i fotel dwuosobowy. Tel. 607 310 591. 

• Sprzedam Fiat CC, 1996r., poj. 700 cm3. 
Cena 3000,00 zł. Tel. 600 62 60 68. 

• Sprzedam Fadromę ATLAS 61B, 1986. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 091 39 25  132, 0506 
486 202. 

• Sprzedam Golf rok prod. 1995, poj. 1,3 plus 

gaz, z przeglądem. Cena 1000,00 zł. tel. 
601 907 376. 

• Sprzedam Renault Chamade, 1991r., poj. 
1,4. Cena do uzgodnienia. Tel. 601 860 644. 

rolNICTWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 
39 95.

•	 koszenie i zbiór biomasy oraz sprzedaż 
drewna opałowego. Tel. 508 50 36 50.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
603 353 789.

• Sprzedam owies, jęczmień i owies bezłu-
skowy. Tel. 506 012 702.

• Sprzedam dwie młode mleczne krowy tel. 
721 121 336. 

• Sprzedam grykę do siewu lub na poplony – 
3 tony. Tel. 661283 305. 

USŁUGI

• józef durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• Poprowadzę księgi podatkowe 
PkPir, ryczałt, kadry, płace, ZUS tel. 
693 482 303 

• dYWaNoPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przeprowadz-
ki – wnosimy – znosimy. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świecowania. 
Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCord – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 HarrY – med masaż i rehabilitacja u pa-
cjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. Tel. 608 658 184.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż pane-
li podłogowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tynkowanie, montaż okien 
i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

•	 Transport, przeprowadzki, montaż i 
skręcanie mebli. 791 111 794. 

• Usługi ogólnobudowlane. 507 522 345.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pane-
le. 506 603 565, 511 231 102.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki brukowej, Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, www.
bruk-linnowogard.pl

• Remonty mieszkań w środku i na zewnątrz. 
Tel. 796 517 107.

• Pokrycia i remonty dachów, kominów. Tel. 
511 102 684.

•	 Przywiozę piach, żwir, ziemię. Tel. 
660 497 390.

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 Pisanie pism procesowych – sprawy cy-
wilne, sprawy administracyjne, podania, 
wnioski. Tanio! 668 452 303.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• Noclegi w centrum Kołobrzegu tel. 
692 683 475. 

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. i 
c.o. Tel. 511 102 684. 

•	 Sprzedam czarną porzeczkę 2 zł/kg, 
czerwoną – 1 zł/kg. Zbiór własny. Tel. 091 
39 21 739. 

• Wystrój sal weselnych balonami i nie tylko. 
Tel. 503 045 960. 

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i lakier-
nika samochodowego na bardzo dobrych 
warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

•	 Firma kosmetyczna oriflame zatrudni 
konsultantów. Tel. 693 876 362.

• Zatrudnimy płytkarzy, fachowców do 
dociepleń oraz samodzielną grupę do 
tynków maszynowych. Tel. 605  930  161, 
503 812 539.

•	 Zatrudnię barmankę tel. 693 52 12 11. 

• Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy 
(z kilkuletnim doświadczeniem – upraw-
nienia LOTTO) tel. 660 392 851. 
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oFerTY dZIaŁek:

NOWOGARD- okolica grunt o powierzchni 4900 m2                                              cena:      10 000 zł
NOWOGARD- okolica grunt o powierzchni 5000 m2                                              cena:      20 000 zł
NOWOGARD – pod zabudowę jednrodzinną o powierzchni 9904 m2                    cena:      38 000 zł
NOWOGARD- działka pod zabudowę szeregową o pow. 144 m2                          cena:      40 000 zł
NOWOGARD- okolica grunt o powierzchni 13800 m2                                            cena:      40 000 zł
NOWOGARD- okolica grunt o powierzchni 11.000 m2                                           cena:      50 000 zł
NOWOGARD-  działka budowlana o powierzchni 400 m2                                      cena:      60 000 zł
NOWOGARD - kompleks 5 działek nad jeziorem z warunkami zabudowy            cena:  od 65 000 zł
NOWOGARD- działka z warunkami zabudowy 2600 m2                                       cena:       65 000 zł
NOWOGARD -kompleks 4 działek z wydanymi warunkami zabudowy                 cena:  od 90 000 zł
NOWOGARD- działka budowlana o powierzchni 1472 m2                                    cena:       92 000 zł  
NOWOGARD- okolica- 8 ha gruntów                                                                     cena:       99 000 zł
NOWOGARD- działka z warunkami zabudowy o powierzchni 1654 m2               cena:       99 240 zł
NOWOGARD- pod zabudowę jednorodzinną  o powierzchni 2777 m2                  cena:    111 000 zł                                                                                                          
NOWOGARD- działka pod zabudowę uzbrojona o pow. 3000 m2                        cena:     165 000 zł
NOWOGARD- okolica działka o powierzchni 11400 m2                                         cena:     185 000 zł
NOWOGARD-działka przy bocznicy kolejowej o pow. 11 125 m2                         cena:     245 000 zł
NOWOGARD-działka przy drodze asfaltowej o pow. 16 400 m2                           cena:     246 000 zł
NOWOGARD- działka o pow. 5000 m2                                                                  cena:     275 000 zł
NOWOGARD- działka przy trasie pod budowę hali o pow. 35 000 m2                 cena: 1 500 000 zł

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

reklama

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Mieszkania nowe 
na sprzedaż i wynajem 

przy ul. 700 Lecia 11, Nowogard 
(1 pokojowe i 2 pokojowe). 

Kontakt 0606 115 410

Dnia 18.07.09 odbędzie się
NOWOGARDZKI 

FESTYN TRZEŹWOŚCIOWY,
na który serdecznie zapraszamy miłośników 

zabawy na Trzeźwo do Strzelewa, 
g. 15.00 - msza św. 
g. 18.00 - zabawa 
              (świetlica sołecka w Strzelewie)

Nowogardzkie Stowarzyszenie 
Klub Abstynenta „Hania”

• Poszukuję doświadczonej opiekunki do 
małego dziecka tel. 0508 75 72 71. 

• Poszukuję opiekunki dla dzieci. Tel. 
606 998 623. 

• Zatrudnimy emeryta bez zobowiązań, 
najchętniej samotnego, na pół etatu, wiek 
do 60 lat. Wiadomość telefon po godzinie 
19.00. 0696 757 393. 

• Zatrudnię recepcjonistkę – barmankę w 
Hotelu „OSKAR” Tel. 602 474 266. 

• Zatrudnię budowlańców tel. 603 198 104. 

INNe

• Owczarki niemieckie, szczenięta, czarno-
podpalane, pieski i suczki, ojciec – wnuk 
podwójnego zwycięzy świata, matka z 
rodowodem sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam roczne meble sklepowe (regały 
z ladami). Tel. 607 084 596.

• Sprzedam automat firmy Whirpool, pół 
roku używany, cena 500 zł – do uzgodnie-
nia. Tel. 790 454 752.

• Okna drewniane szt. 16, długość 11,50, wy-
sokość 1,50 m na przydomową szklarnię 
odstąpię za symboliczną kwotę. Tel. 091 
39 207 14.

• Sprzedam kontener handlowy. Tel. 
693 404 728.

•	 PodGrZeWaCZ wody bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 li-
trowy, do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy Vaillant 
z Niemiec, cena 1000 zł, gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł 
oraz ogrzewanie + ciepła woda (dwu-
funkcyjne) cena 1200 zł mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe ga-
baryty, moc 18 i 21 kw z Niemiec, eko-

nomiczne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 150 zł. 
Tel. 0790 540 520.

•	 jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, 
wiszący, do mieszkania, domku, firmy 
Vaillant z Niemiec, mało używany, cena 
450 zł gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem c.o., gazowym lub węglo-
wym, firmy Vaillant z Niemiec, typVIII 
120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Sprzedam betoniarkę 150 l, 1-fazową (230 
volt). Tel. 693 732 485.

•	 Sprzedam psy sznaucer miniatura. Tel. 
661 209 450.

•	 rotweilery szczenięta tel. 609 325 006. 

• Sprzedam betoniarkę 250 i przecinarkę do 
kostki brukowej tel. 0501 549 756. 

• Sprzedam akwarium, poj. 300l itrów + 
pompka i filtr. Cena do uzgodnienia. 
665 779 656 dzwonić po dziewiętnastej. 

• Sprzedam hulajnogę spalinową w dobrym 
stanie. Cena do uzgodnienia. 665 779 656 
dzwonić po dziewiętnastej. 

• Sprzedam czereśnie, zbiór własny tel. 091 
39 21 538

• Sprzedam pianino w czarnej politurze, 
świeczniki tel. 609 307 327. 

• Sprzedam ladę chłodniczą. Cena do 
uzgodnienia tel. 662 018 020. 

• Tanio sprzedam pianino. Tel. 091 39 25 132, 
0506 486 202. 

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502 272 680, 091 39 21 594 po 18.00. 

• Sprzedam ule, 11 szt., 9 szt. obsadzonych, 
stan dobry. Tel. 091 39 182 73. 

• Sprzedam Dwu Teownik 16 tel. 
785 294 304. 

• Przyjmę gruz (dużą i małą ilość) tel. 091 
39 103 15.  
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Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

USŁUGI 
TraNSPorToWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia,  że rozpoczęła zapisy 
na budowę mieszkań własnościowych 

w budynku wielorodzinnym.
- Lokalizacja  -  przy ul. Boh. Warszawy 6 („sad czereśniowy”)
- Struktura mieszkań – 1 pok, 2 pok, i 4 pok, - dwukondygnacyjne - 1 szt.
- Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010r.
Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania  

szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 261.”

DOM WESELNY ULA
Organizujemy: wesela, komunie i inne imprezy okolicznościowe

ul. Leśna 1a  (os. Bema) Nowogard
Tel. 697 612 808

ZAPEWNIAMY PYSZNĄ DOMOWĄ KUCHNIĘ!
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

rozpoczęcie kursu
21.07.09 g. 16.00

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

akUmUlaTorY
ul.	Boh.	Warszawy	103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  17.07

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 utwo-
rzą rozwiązanie – dokończenie zdania: FESTI-
WAL SIĘ KOŃCZY - ….

Rozwiązanie krzyżówki nr 10.07 – GWIAZDY 
NA SCENIE – nadesłali: Pelagia Feliksiak, Bogu-
miła Urtnowska (Kulice), Bogumiła Czupryńska, 
Sabina Frąckowiak, Władysław Kubisz, Emilia 
Kluszczyńska, Agnieszka Pluta (Błotno), Teresa 
Młynarska (Słajsino), Szczepan Falaciński, Teresa 
Powalska, Alicja Wypych, Jerzy Siedlecki, Teresa 
Januszonek, Krzysztof Kępa, Adam Stefański, 
Wiesława Kaczmarek, Piotr Łokaj, Henryk Rosa 

(Strzelewo), Oliwia Feliksiak, Jerzy Zawadzki 
(Orzechowo), Ryszard Gutowski, Franciszek Pale-
nica, Jan Nikicin (Włodzisław), Józef Dobrowolski 
(Dąbrowa), Danuta Bekalarek (Włodzisław), Ja-
nina Grudzińska, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Józef Górzyński.     

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Bogumiła Urtnowska  z Kulic,
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu,
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu.

Gratulujemy!

ZaCZePNa
Bywa, że  żona 
Czepia  się męża 
Jak rzep – 
psiego ogona.

lIST Z UrloPU
Spędzam swój  urlop na wsi, nad rzeczką,
Wcinam razowiec, popijam mleczko,
Nie ma  tu baru, ani  barmana,
Zamiast  śledzików - kasza  gryczana,
Zamiast kociaków - gęsi  i  kozy,
Zamiast  „Mercedesów”- dwukonne wozy,
Zamiast hałasów, kurzu ulicy:
Świergot  jaskółek, zapach pszenicy,
Pola i  gaje, łąki i  strugi.
Kundel -  towarzysz  spacerów długich.
A zamiast dźwięków radia  za ścianą  -
Kogut piejący dziarsko  co rano.
Te wszystkie  zamiast świadczą niezbicie,
Jak miło  płynie za miastem życie   !
Więc żyję  sobie w lenistwie  błogim,
Opalam plecy, ręce  i nogi. 
Siadam na  przyzbie, gdzie  słonko  grzeje, 
Wiodę se gadkę  z dziadkiem Maciejem.. 
Przy  czym mi  serce rośnie  z uciechy, 
Że Miłosz nie  trafił  jeszcze  pod  strzechy.
Rozkosz, nie  życie   !   Jednak sielanka. Musi 
się  skończyć pewnego ranka. Znów w miej-
skim znajdę się młynie. Znowu jak dawniej, 
życie  popłynie   !

jaka PrZYSZŁoŚĆ?
Własną  zasobność  zabiegam
Tym altruizmem się  szczycę, 
Dla dobra  przyszłych pokoleń 
Najważniejsi   zamożni  rodzice. 

SPoSÓB Na mĘŻa
Kobiece tęsknoty, Zabrać chłopu 
Wszystkie pieniądze -Dać dużo roboty.
ZAWIEDZIONA 
Zawiedziona małżeństwem,
Biegnie do ołtarza... 
-Daj mi Boże, drugim razem, Chłopa panto-
flarza...
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik - 091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozkŁad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 06.07.2009r.
oFerTY PraCY 

PUP GoleNIÓW, FIlIa NoWoGard.
1. Murarz 
2. Kierowca pr. jazdy „D”
3. Technik farmaceutyczny.
4. Nauczyciel matematyki
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Stolarz
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki 
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Kelner-barman
12. Pielęgniarka
13. Kucharz
14. Ślusarz-spawacz
15. Betoniarz-zbrojarz
16. Sprzedawca
17. Nauczyciel wych. Fizycznego
18. Nauczyciel muzyki, techniki, plastyki

oFerTY PraCY Z rejoNU.
1. Kelner, pomoc kuchenna, pokojowa - 
Międzyzdroje
2. Nauczyciel fizyki - Przybiernów
3. Pracownik ekipy sprzątającej - Łozienica
4. Pracownik produkcji (Goleniów)
5. Pakowacz drobiu (Szczecin Dąbie)
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Kolarstwo:

Patryk Komisarek znów 
na podium

W dniach 30.06 do 03.07.2009r 
odbył się II Międzynarodowy Wy-
ścig Kolarski Dookoła Mazowsza 
w kat. Junior Młodszy. Warszawa, 
Kozieniece i Baboszewo gościły 
młodych kolarzy z 5 państw. Duży 
sukces odniósł zawodnik Chrabąsz-
czy Nowogard Patryk Komisarek 
który w generalnej klasyfikacji zajął 
3 miejsce. Jego koledzy z drużyny 
Paweł Kolasiński i Krzysztof Antczak 
zajęli odpowiednio 15 i 28 miejsce. 

Klasyfikacja Chrabąszczy na po-
szczególnych etapach :

Prolog w Kozienicach (wyścig 
australijski)

1m. Patryk Komisarek
8m. Paweł Kolasiński
12m. Krzysztof Antczak
I etap Kozienice 62km
10m. Patryk Komisarek (utrzymu-

je pozycje lidera)
22m. Paweł Kolasiński
30m. Krzysztof Antczak
II etap Jazda indywidualna na czas 

8km Kozienice
4m. Patryk Komisarek

13m. Paweł Kolasiński
39m. Krzysztof Antczak
III etap Warszawa 42km
7m. Patryk Komisarek
12m. Paweł Kolasiński
35m. Krzysztof Antczak
IV etap Baboszewo 70km
3m. Patryk Komisarek
18m. Paweł Kolasiński
37m. Krzysztof Antczak
Zwycięzcą całego wyścigu został 

Litwin Seskevicius Paulus. 
Cieszy nas postawa zawodników z 

Nowogardu lecz następne starty stoją 
pod znakiem zapytania z powodu 
kończących się środków finansowych 
, a  przed nami są jeszcze najważ-
niejsze imprezy kolarskie tj. szosowa 
i torowa Olimpiada Młodzieży , 
starty w Pucharach Polski , Górskie 
Mistrzostwa Polski i inne. Pytanie 
czy ci młodzi i zdolni zawodnicy do-
staną szanse startu w tych imprezach 
bo swoja postawą i ciężką praca na 
pewno na to zasługują.

Henryk Sawicki

Patryk Komisarek

Spartakiada LZS  
w Jarchlinie!

W niedzielę, 19 lipca o godzinie 10.00 rozpoczyna się kolejna Spartakiada 
LZS w JARCHLINIE.  Organizatorzy zapraszają sportowców i kibiców. Prze-
praszamy za pomyłkę – w poprzednim zaproszeniu podaliśmy miejscowość 
Słajsino.

MGZ LZS Nowogard

Liga Okręgowa  
– start 15 sierpnia

Znany  jest  już terminarz rozgrywek  Ligi Okręgowej. W pierwszym 
inauguracyjnym meczu 15 sierpnia Pomorzanin  podejmie na stadionie w 
Nowogardzie beniaminka Zorzę Dobrzany.

I kolejka:    
GKS Mierzyn - Kluczevia Stargard
Arkonia Szczecin - Świt Skolwin  
Kłos Pełczyce - Iskierka Szczecin-Śmierdnica    
Sparta Węgorzyno - Stal Lipiany  
Woda-Piast II Rzecko - Sparta Gryfice  
Polonia Płoty - Osadnik Myślibórz   
Odra Chojna - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 

Nowy sezon - A Klasa 
Zespoły A klasy grupa 1 - Szczecin  
1.   Bałtyk Międzywodzie  
2.   Orzeł Prusinowo  
3.   Radowia Radowo Małe  
4.   Iskra Golczewo  
5.   Jantar Dziwnów  
6.   Sowianka Sowno  
7.   Rega II Trzebiatów  
8.   Fala Międzyzdroje  
9.   Pionier Żarnowo  
10.   Bizon Cerkwica  
11.   Znicz Wysoka Kamieńska
12.   Bałtyk Gostyń  
13.   Błękitni Trzygłów  
14.   Olimpia Nowogard 
Pierwszy  mecz Olimpia rozegra na wyjeździe w Międzywodziu z miejsco-

wym Bałtykiem - 22.08.2009 r.
Karolina Kubicka

Pomorzanin  
w nowych strojach

W tym tygodniu Pomorzaninowi  Nowogard zostały wręczone nowe stroje 
sportowe w których  zespół zaprezentuje się w ligowych rozgrywkach.

Podziękowania firmie Elmar p.Jarosława Koladyńskiego i p.Wiesława 
Brzezińskiego za zakup strojów piłkarskich firmy JAKO dla zawodników LKS 
Pomorzanin Nowogard  składa Zarząd Klubu i zawodnicy.

Karolina Kubicka

Szczytniki

Powstało Koło LZS
W dniu 8 lipca na zebraniu wiejskim w miejscowości Szczytniki powołane 

zostało Koło  Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 
Wybrano Zarząd Koła: 
Andrzej Woźniak – Przewodniczący, 
Krzysztof Hetmański – Zastępca Przewodniczącego 
Sławomir Patyk - Skarbnik.
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS zobowiązuje  się do udzielenia pomocy 

w rozwoju struktur LZS w tej miejscowości, a Zarządowi  i miejscowej spo-
łeczności życzy wielu osiągnięć na niwie sportowej

Jan Tandecki 
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

20.07.2009 r. godz. 16.30

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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P.H. HURTPOL 
ul. Młynarska 1a, Nowogard   

zatrudni 
magazyniera   

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie na podobnym 
stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub 091 579 29 18.

Nowogardzka publiczność uznała, że najlepszym filmem projekcji konkursowych był film „To jeszcze nie wieczór”. 
Po odbiór nagrody Laura Cisowego przyjechali – Jacek Bławut – reżyser dzieła i Jan Nowicki – odtwórca głównej roli 
męskiej. 

Patrz strona  5.
LMM

Jan Nowicki:

„Ja nigdy 
nie miałem 
żadnych 
marzeń”
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Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

13.07. godz. 12.00 Nowogard
Z pomieszczeń Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Cisy” skradziono telefon 
komórkowy o wartości 200 złotych.

13.07. godz. 16.00 Nowogard ul. 
700 Lecia

Dokonano kradzieży portfela z 
kwotą 750 złotych.

14.07. godz. 17.00 Nowogard  ul. 
700 Lecia

Miała miejsce kolizja drogowa sa-
mochodu Audi z Oplem Vectrą.

14.07. godz. 18.48 Kulice
Policja otrzymała powiadomienie, 

że 2,5 letnie dziecko wpadło pod piłę 
i doznało obrażeń głowy. Dziecko zo-
stało przewiezione śmigłowcem do 
szpitala.

14.07. godz. 23.20 Nowogard ul. 
Woj. Polskiego

Zatrzymano nietrzeźwą rowerzyst-
kę. Pani Grażyna G. miała 1,45 pro-
mila w wydychanym powietrzu.

15.07. godz. 10.00 PKS w Dąbro-
wie

Uszkodzono ławeczkę na przystan-
ku.

15.07. godz. 15.00 Nowogard
Policja otrzymała informację o 

oszustwie na Allegro. Poszkodowa-
na dokonała zakupu kosmetyków na 
kwotę około 230 złotych.

15.07. godz. 17.00 Nowogard róg 
3 Maja i Bat. Chłopskich

Miała miejsce kolizja Forda Focusa 
z Mitsubishi Lancetem.

16.07. godz. 13.00 Nowogard Lidl
Dokonano kradzieży wódki o war-

tości około 38 złotych. Sprawcy wód-
kę odebrano. Okazało się, że miał 
2,76 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

16.07. godz. 15.00 Nowogard Net-
to

Jednemu z klientów skradziono z 
kieszeni portfel z kwotą 1100 złotych.

16.07. godz. 16.30 Nowogard Bie-
dronka

 Dokonano kradzieży wódki o war-
tości 17 złotych. Sprawca był pod 
wpływem alkoholu.

16.07. godz. 20.15 Nowogard ul. 
Światowida

Dokonano kradzieży z włamaniem 
do jednej z piwnic, skąd skradziono 
cztery koła samochodowe z felgami 
aluminiowymi oraz 3 wędki. Wartość 
strat wyceniono na kwotę 1500 zło-
tych.

17.07. godz. 10.20 Nowogard Bie-
dronka

Dokonano kradzieży sklepowej a 
sprawczynię ukarano mandatem w 
wysokości 100 złotych.

17.07. godz. 16.30 Nowogard Pla-
ża Miejska

Ratownik powiadomił policję o 
wałęsającym się psie. Pies najprawdo-
podobniej rasy owczarek został prze-
wieziony do schroniska w Sikorkach.

17.07. godz. 18.30 Nowogard 
Bema

Miała miejsce kolizja VW T4 z Fia-
tem Punto.

18.07. godz. 13.30 Węgorza
Dokonano kradzieży z włamaniem 

do garażu skąd skradziono pilarkę 
spalinową i cztery koła. Wartość strat 
to 1600 złotych.

18.07. godz. 15.30 Sikorki
Skradziono elektryzator do grodze-

nia pastwisk o wartości 200 złotych.
Opr. Ewa Dziwisz

14.07. godz. 2.21 Nowogard - 
Plac Wolności

Strażacy gasili palący się śmietnik.
14.07. godz. 19.30 Nowogard ul. 

Waryńskiego
Usuwano gniazdo os z budynku 

mieszkalnego.
16.07. godz. 11.16 Olchowo
Strażacy zabezpieczali miejsce wy-

padku drogowego.
17.07. godz. 11.19 Nowogard ul. 

Ogrodowa

Pomagano Pogotowiu Ratunko-
wemu w wyniesieniu z mieszkania 
chorego.

17.07. godz.  12.59 Nowogard ul. 
Boh. Warszawy

Strażacy ściągali z drzewa młode 
kocięta.

17.07. godz. 13.38 Plac Szarych 
Szeregów

Zabezpieczano lądowanie śmi-
głowca medycznego.

Opr. Ewa Dziwsz

Informacja dla osób ubiegających się 
o świadczenia rodzinne 

– nowy okres zasiłkowy 2009/2010
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nowogardzie Dział Świadczeń Ro-
dzinnych i Funduszu Alimenta-
cyjnego przypomina, że zbliża się 
nowy okres zasiłkowy rozpoczyna-
jący się od 1 listopada 2009r. do 31 
października 2010r. W związku z 
powyższym należy skompletować 
niezbędne dokumenty:

-  zaświadczenie z Urzędu Skar-
bowego o dochodach uzyskanych 
w 2008r. przez wszystkich pełno-
letnich członków rodziny. 

- akt urodzenia dziecka oraz kse-
rokopia dowodu osobistego wnio-
skodawcy (w przypadku starania 
się po raz pierwszy w Ośrodku 
Pomocy Społecznej o przyznanie 
świadczeń rodzinnych).

- w zależności od rodzaju dodatku 
do zasiłku rodzinnego, o który bę-
dzie się ubiegała strona dodatkowe 
dokumenty zostaną wymienione w 
ulotce informacyjnej dołączonej do 
druku wniosku wydanego przez tut. 
Ośrodek. 

Terminy wypłat świadczeń ro-
dzinnych określono w ustawie na-
stępująco:

W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z kompletem dokumentów 
do dnia 30 września br., ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada. 

W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia rodzinne na 

nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z kompletem dokumentów 
w okresie od dnia 1 października 
do dnia 30 listopada br., ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 31 grudnia. 

Wnioski wydawane i przyjmo-
wane będą od 1 WRZEŚNIA 2009r. 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.30 do 15.30 w poko-
jach 8 i 9. 

W celu uzyskania informacji 
dotyczących zasad przyznawania 
i wypłacania świadczeń rodzin-
nych w nowym okresie zasiłkowym 
2009/2010 udostępnione są numery 
telefonów (czynne w godzinach pra-
cy Ośrodka Pomocy Społecznej od 
7.30 do 15.30). 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Dział Świadczeń Rodzinnych i Fun-
duszu Alimentacyjnego, ul. 3 Maja 
6, 72-200 Nowogard, pok. Nr 8 i 9, 
Tel 39-20-200 lub 39-25-268

PROSIMY O KONTAKT PRZED 
KOMPLETOWANIEM DOKU-
MENTACJI DO WNIOSKU.

WAŻNE! UWAGA:  wnioski o 
ustalenie uprawnień do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego, na nowy 
okres zasiłkowy 2009/2010, przyj-
mowane będą    w dziale świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyj-
nego OD DNIA 1 SIERPNIA 2009r. 
pok. Nr 12, Tel. 39-20-200.

Opr. Iga Błażewicz

 W KINIE „Orzeł” 

GÓRA  
CZAROWNIC
 
Przygodowy, USA, 2009, 
98 min 
12 zł od lat 12

24.07.2009 godz. 19.00
25.07.2009 godz. 19.00
26.07.2009 godz. 19.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

321-23.07.2009 r. 

reklama

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Zaproszenie do Osiny
Koledzy i Przyjaciele Zygmunta Siepki organizują 

w dniu 15 sierpnia 2009 roku 

II Festyn Pamięci 
Zygmunta Siepki

Festyn rozpocznie się o godz. 11.30 mszą świętą w kościele pw. NPNMP w 
Osinie, a część dalsza o godz. 13.00 na miejscowym stadionie.

W programie konkurencje sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, ognisko, występy i prezentacje, zabawa taneczna.

Pragniemy wzorem roku ubiegłego wspomóc osobę niepełnosprawną i 
ufundować Jej wczasy rehabilitacyjne. Każdy kto pragnie dołożyć cegiełkę 
na ten szczytny cel proszony jest o kontakt: 506 999 902, 091 39 10 820 lub 
wmarekg@start.no

Zapraszamy do czynnego udziału zespoły, zawodników i kibiców z rodzi-
nami.

Wiesław Górecki

Zamiast dzika 
zastrzelił krowę!

Myśliwy polujący w okolicy Stepnicy zastrzelił krowę.  Myślał, że strzela 
do dzika.

Do zdarzenia doszło w piątek w nocy. Myśliwy Andrzej G. wybrał się na 
polowanie w okolicę Stepnicy. Na łące zauważył dziki, pasły się tam  również 
krowy. Kiedy oddał strzał okazało się, że zamiast dzika, myśliwy trafił w 
krowę, raniąc ją śmiertelnie. O tym fakcie powiadomił on właściciela krowy, 
zobowiązując się także do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym 
zdarzeniem. Właściciel krowy powiadomił policję, która wyjaśnia wszystkie 
okoliczności tego zdarzenia.

Nadkom. Wiesław Ziemba

GOLENIOWSKI DOM KULTURY 
ORAZ AGENCJA  BAMA 

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W GOLENIOWSKIM LECIE KABARE-
TOWYM W PROGRAMIE:

2 SIERPNIA, GODZ.18.00  

„SMAK MAMROTA”
BILETY W CENIE: 30 zł dorośli, a 20 zł młodzież do lat 13
DO NABYCIA W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;

PL. BRAMY WOLIŃSKIEJ 1 
Pon. - pt. 11- 18 ; Sob. 10 -15, tel. 0 91 418 95 90

To prawdziwa gratka dla miłośników popularnego serialu telewizyjnego 
„Ranczo”, gdyż kabaret „Smak Mamrota”  tworzą aktorzy z filmu. Tę histo-
rię z życia Pietrka, Solejuka, Hadziuka i pani dyrektor zobaczyć można 
jedynie na żywo tylko u nas!!!
W programie nieznane, atrakcyjne  rozmowy i rozmyślania ławeczkowej 
elity gminy. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 
1919-2009 

 

90-LECIE POLICJI 
Zapraszamy Państwa na POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA 

POLICJI, które odbędą się 24 lipca 2009 roku w Nowogardzie 

 
Program imprezy: 

 godz. 12:00 – Uroczysta Gala w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu 

Kultury 

 godz. 13:00-16:00 – Dzień Otwarty Komisariatu 

 

Dodatkowe atrakcje: 

 pokaz sprzętu policyjnego (radiowozy, motory, autobus do konwojowania 

osób, umundurowanie, itd.) 

 namiot prewencyjny 

 pokazy Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony 

Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Straży Leśnej oraz Wojska 

Polskiego 

 wystawa fotograficzna 

 znakowanie rowerów oraz innych wartościowych przedmiotów 

dla wszystkich chętnych!!! 

 

ZAPRASZAMY!!! 

90-LECIE POLICJI
Zapraszamy Państwa 

na POWIATOWE OBCHODY 
ŚWIĘTA POLICJI, 

które odbędą się 24 lipca 2009 roku 
w Nowogardzie

Program imprezy:
• godz. 12:00 – Uroczysta Gala w sali widowiskowej Nowogardzkiego 

Domu Kultury
• godz. 13:00-16:00 – Dzień Otwarty Komisariatu

 Dodatkowe atrakcje w rejonie budynku komisariatu:
• pokaz sprzętu policyjnego (radiowozy, motory, autobus do konwojo-

wania osób, umundurowanie, itd.) 
• namiot prewencyjny
• pokazy Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Leśnej oraz Wojska Polskiego
• wystawa fotograficzna
• znakowanie rowerów oraz innych wartościowych przedmiotów dla 

wszystkich chętnych!!!

Jezioro nie 
do kąpieli!

Zakaz kąpieli w nowogardzkim 
jeziorze – taką decyzję wydał w 
sobotę Inspektorat Sanitarny w 
Goleniowie.

Powodem zakazu jest obecność 
w wodzie naszego jeziora bakterii 
Escherichia coli. Drobnoustrój został 
wykryty podczas rutynowego badania 
wody. 

Bakteria wykryta w nowogardz-
kim jeziorze normalnie występuje w 
jelicie (oraz kale człowieka) i spełnia 
tam pożyteczną rolę, uczestnicząc w 
rozkładzie pokarmu, a także przy-
czyniając się do produkcji witamin z 
grupy B, witaminy C oraz K.

Zakaz kąpieli obowiązuje do odwo-
łania. W ciągu kilku dni inspektorzy 
sanitarni przeprowadzą kolejne bada-
nia wód naszego jeziora.

man

Komentarz
Skąd bakterie Escherichia coli 

w nowogardzkim jeziorze? Kto 
spacerował nad nim po ostatnich 
ulewach ten wie. Większość stu-
dzienek kanalizacyjnych nie radzi 
sobie z odbiorem deszczówki i wy-
bija wraz z zawartością. Odór unosi 
się nad całym jeziorem, ścieki, a 
nawet papier toaletowy spływają 
do akwenu. I tak od kilku lat. Jesz-
cze kilka następnych a przez brak 
reakcji władzy do wyboru pozo-
staną nam dwa warianty. Pierwszy 
to wyjechać nad inne jezioro, a 
drugi to kąpać się w... gównie. A 
jeśli znajdą się tacy, którzy wybiorą 
drugi, to i w telewizji ich się pokaże. 
Lepszej promocji miastu przecież 
nie trzeba.

Marcin Nieradka
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W trakcie „Lata z Muzami” wywia-
du dla naszej gazety udzielił wybitny 
polski aktor Jan Nowicki, który pu-
bliczności w Polsce znany jest z ról 
w takich filmach jak „Wielki Szu” 
Sylwestra Chęcińskiego, „Sztos” Ola-
fa Lubaszenko czy „Jeszcze nie wie-
czór” Jacka Bławuta.

Wydaje się, że jako aktor osiągnął 
Pan już bardzo wiele ale czy istnie-
ją jeszcze jakieś obszary w pańskim 
rzemiośle aktorskim, w których czuje 
Pan niedosyt?

Nie. Ja nigdy nie miałem żadnych 
marzeń, żadnych chęci, żadnych ce-
lów, planów, po prostu dawałem się 
nieść fali. Ta fala albo mnie niosła do 
przodu albo mnie chwilę trzymała na 
miejscu, albo mnie cofała. Tak na do-
brą sprawę wszystkie te trzy fazy były 
mi zupełnie obojętne. Zdarzało mi się 
wielokrotnie mylić sukces z porażką. 
To nie jest zawód, który by mnie bez 
reszty wypełniał chociaż traktowałem 
go całe życie serio i zawsze robiłem 
wszystko aby go wykonywać jak naj-
lepiej. Miałem w sobie  taką cechę, po-
tem ją jeszcze dopracowałem aby nie 
ufać za bardzo temu, że zawód aktora 
to coś absolutnie szczególnego, nawet 
wtedy gdy byliśmy przesadnie hołu-
bieni przez komunę. Przecież wiado-
mo, że uważano aktora za inżyniera 
dusz, fotografowano się z nami w róż-
nych komitetach, aktorzy byli posłami 
na Sejm.       

Zawsze uważałem, że jest to fan-
tastyczna, bardzo poważna rzecz ale 
jednak zabawa. Mnie jak już wcześniej 
wspomniałem pasjonuje do dziś. Bar-
dzo dawno temu wymyśliłem sobie 

taką frazę, którą powtórzę „być akto-
rem i jeszcze mieć marzenia to już zu-
pełny idiotyzm”. 

Jeżeli nie miałem propozycji to zaj-
mowałem się innymi rzeczami: peda-
gogiką, pisaniem, felietonistyką. Ak-
torstwo nie jest dla mnie milczącym 
telefonem, nie sprowadza na mnie ja-
kiegoś uczucia zagrożenia. Nigdy nie 
chciałem być żadnym Hamletem, teraz 
nie chcę być Learem. Jestem człowie-
kiem, który pięćdziesiąt parę lat pali 
papierosy, jestem szczęśliwy, że ko-
cham zwierzęta, mam kawałek miejsca 
na ziemi. Wystarczy mi to co zrobiłem. 
Powiem więcej ja nie oczekiwałem po 
sobie tego co osiągnąłem w zawodzie 
aktora. 

Czy każdy aktor może dobrze za-
grać każdą rolę? Czy są role, które 
aktorom leżą szczególnie. Na przy-
kład jak się Pan czuł w roli Wielkiego 
Szu? Każdy może zagrać Wielkiego 
Szu?

 Każdy może zagrać Wielkiego Szu, 
każdy różnie i niekoniecznie dobrze. 
W tej chwili jesteśmy świadkami doko-
nań aktorskich, do których się dobie-
rają wszyscy, a z aktorstwem nie mają 
nic wspólnego. Wszystko można za-
grać, sprawą naczelną jest żeby zagrać 
dobrze. Po tylu latach wykonywania 
tego fachu zdarzały mi się na przykład 
takie przygody aktorskie, że grywa-
łem role, które nie były dla mnie. Jak 
gdyby fizycznie i psychicznie do nich 
nie przystawałem, a właśnie one były 
bardzo dobre i do nich należy „Wiel-
ki Szu”. Nigdy nie byłem kanciarzem, 
karty mnie nie interesują, interesowa-
ła mnie strona psychologiczna tego 
człowieka, jego stosunek do świata, do 

„Ja nigdy nie miałem 
żadnych marzeń”

hazardu. A samo manipulowanie kar-
tami i związane z tym namiętności są 
dla mnie bardzo dalekie. 

Jak Pan ocenia kondycję dzisiej-
szego polskiego filmu. Zwłaszcza w 
kontekście gry aktorskiej?

Kiepsko. Kino zostało pozbawione 
tak dużych środków finansowych jak 
to miało miejsce kiedyś. Nie wyobra-
żam sobie, żeby w tej chwili znalazły 
się pieniądze na ekranizację „Ziemi 
Obiecanej”, „Sanatorium pod klepsy-
drą”, „Rękopisu znalezionego w Sa-
ragossie”, itd. Dawna kinematografia 
bardzo często opierała się na materiale 
wyszukanym, na materiale literackim, 
co oznaczało, że w ten materiał wpi-
sane były krwiste postaci i w związku 
z tym aktorzy mieli pole do popisu. 
Tak na dobrą sprawę, prawdziwego 
aktora teatralnego propozycje, które 
otrzymujemy w filmie wprowadzają 
w zakłopotanie. To jest obelga dla jego 
inteligencji. My często gramy bzde-
ty. Dlatego, że te bzdety święcą w tej 
chwili tryumfy. Aktorstwo jest w de-
fensywie. Dzisiejszy młody widz nie 
wie co to znaczy wybitny aktor. On 
wie kto to jest popularny aktor, piękny 
aktor, piękna aktorka, przede wszyst-
kim popularna, natomiast nie jest w 
stanie docenić tego co gra szczególnie 
Janusz Gajos, Jerzy Trela, czy zmarły 
Zbigniew Zapasiewicz. Tacy aktorzy 
są niepotrzebni. Świat się karmi głu-
potą. I tak już będzie zawsze… 

…a może jednak nastąpi kiedyś 
jakieś odwrócenie dzisiejszej sytu-
acji….

…nie, nie nastąpi. Oczywiście, że 
będą świetni aktorzy, będą powstawać 
aktorskie filmy – szalenie rzadko. To 
bardzo często będą produkcje off-owe, 
na które mało kto pójdzie. A święcić 
będą tryumfy seriale, twory aktoro-
podobne, rolo-roby a nie aktorzy. 

Jest Pan w Nowogardzie nie po raz 
pierwszy. Czy zauważył Pan jakieś 
różnice od swoich ostatnich odwie-
dzin?

Głównie różnice widzę po sobie, co 
się ze mną dzieje. Wtedy gdy byłem 
tu ostatnim razem był tu Leon Niem-
czyk, wspaniały artysta, który niestety 
zmarł. Jeżeli chodzi o wygląd miasta, 
architekturę to wiadomo, że ona cały 
czas się zmienia. A co dotyczy tego 
typu imprezy jak „Lato z Muzami”, to 
one są nie do przecenienia. Dlatego, 
że tu przychodzi jeszcze paru widzów, 
którzy się czegoś spodziewają, dlatego 
takie przedsięwzięcia są wspaniałe. 
Kino jest tutaj dodatkiem do czegoś 
znacznie ważniejszego, chodzi o in-
tegrację tych ludzi, sąsiadów, Serbów, 
Polaków, Niemców – młodych ludzi, 
dla których tydzień tutaj to w ogóle 
wspomnienie na całe życie…

…daje to też sposobność do od-

krycia talentów, jakie drzemią w tych 
młodych ludziach…

 …talent, moim zdaniem, zdarza się 
raz na parę tysięcy. Tu głównie cho-
dzi aby kształtował się mądry Serb, 
mądry Niemiec, mądry Polak, aby ci 
ludzie się poznawali, żeby się polubi-
li, potem korespondowali. Przecież ta 
Europa składa się z różnych narodów 
a tak naprawdę jest grajdołem. Bo co 
to za kontynent, który można w dwa 
tygodnie rowerem przejechać. Czym 
jest Europa obszarowo w porównaniu 
do np. Ameryki…

…niemniej jednak Europa jest 
kulturalnie kontynentem niezwykle 
bogatym, z którego Ameryka za-
czerpnęła wzorce kulturalne, ustro-
jowe, itd…

…tak, Ameryka to jest kulturalny 
bękart, to nic nie jest, w ogóle wiocha. 
Poza kinem, które się tam zrodziło i 
wiele wniosło do kinematografii świa-
towej…

…ale też razi komercją poza kilko-
ma produkcjami w roku, które warte 
są obejrzenia…

...oczywiście, że tak. Wszystko razi 
komercją. Świat w tej chwili się zabija 
i się bogaci. Telewizja pokazuje, że bez 
przerwy się gotują. Ciągle się zbroją i 
tyle. Tak wygląda dzisiejszy świat. On 
naprawdę sparszywiał. I to nie jest zda-
nie mężczyzny dojrzałego, każdy widzi 
co się dzieje dokoła…

…wydaje mi się, że widzą to 
zwłaszcza artyści, którzy odznaczają 
się jeszcze większą wrażliwością…

…ja jednak jestem zdania, że nie tyl-
ko artyści widzą to jakoś szczególnie, 
myślę, że każdy to dostrzega…

…ale artyści mogą to wszystko 
przenieść na ekran i w odpowiedni 
sposób pokazać to zło szerokiej wi-
downi…

…tak. Tylko nikt nie otrzymuje 
propozycji żeby można było rzeczowo 
wyrazić swój światopogląd. Takie filmy 
jak Jacka Bławuta i rola, jaką od niego 
otrzymałem bądź u Marty Meszaros, 
w filmie „Niepochowany” gdzie zagra-
łem Imre Nagy’ego rzadko się zdarzają.

Pamiętam, że film Marty Mesza-
ros, w którym grał Pan Imre Nagy’e-
go oglądałem bodajże po 1 w nocy. O 
20 jest czas na komercję a na ambitne 
kino przeznacza się godziny, w któ-
rych trzeba już spać.

A więc ma Pan odpowiedź na to co 
mówię. Nikomu nie jest potrzebna ja-
kakolwiek myśl, jakakolwiek zaduma 
historyczna. Rok 1956 z perspektywy 
historycznej to jest „wczoraj”. Żyją jesz-
cze dziadowie węgierskiej młodzieży, 
którzy w tym uczestniczyli. Niestety 
nikt nie chce tego oglądać.

Serdecznie dziękuję 
Rozmawiał Piotr Słomski
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 To jeszcze nie wieczór...

Po pokazie nagrodzonego filmu twórcy opowiadali o historii jego tworzenia i 
problemach współczesnej kinematografii… 

Licznie zebrani mieszkańcy nagrodzili artystów niekończącymi się brawami…  

Znaczącymi postaciami Festiwalu byli artyści malarze – Danuta Nawrocka i 
Florian Kohut zaprezentowali swoje prace na wystawach oraz uwiecznili swój 
pobyt w Nowogardzie  odciskami  swoich stóp… 

Patronem honorowym Festiwalu był konsul Republiki Federalnej Niemiec w 
Gdańsku pan Joachim Bleicker…. Jego przemówienie pełne radości i humoru 
wygłoszone po polsku wzbudziło prawdziwy aplauz… 

Wszystkim, którzy wnieśli twórczy wkład w realizację Festiwalu złożono podzię-
kowania, wręczono kwiaty, dyplomy  i skromne upominki. Dziękowali wicebur-
mistrz  Jerzy Karczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania 
oraz Dyrektor NDK Mirosława Przybyłek. 

Nowogardzianie na długo zapamiętają występy serbskich zespołów. Goście z 
Serbii byli z kolei urzeczeni warunkami pobytu w Nowogardzie jakie stworzyli 
organizatorzy, a szczególnie Piotr Kazuba dyrektor SP nr 3, która była domem 
dla sympatycznych Słowian Południowych. Dyrektorzy zaprzyjaźnionych już 
szkół podpisali porozumienie o współpracy…
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W obiektywie Jana korneluka  

21 lipca 1969 roku po raz pierwszy człowiek wylądował na księżycu

Wszystko co piękne kiedyś się kończy. Młodzież oddała klucze miasta – pan Je-
rzy Karczmarski odebrał je chociaż nie było to łatwe…

 To jeszcze nie wieczór...

Festiwal się skończył. Będziemy do niego wracać, chwalić co dobre i krytykować 
co złe. Pamiętajmy – jeszcze nie wieczór, jeszcze nie koniec  – zawsze jest przed 
nami wieczór i cała noc – czas, by o czymś pomarzyć, coś zaplanować, coś dać 
przyjaciołom

Tekst i foto LMM
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PrZeDSZkOle 
Nr 3 NOWOGarD 

W ramach PO kl działanie 9.5 „Oddolne ini-
cjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” 
firma Jovela realizuje projekt pt. „Interaktywny 
przedszkolak w gminie Nowogard”.

 Czas realizacji od 01 luty do 30 grudnia 2009 
roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego

Nie ma w Polsce takiej medialnej 
gwiazdy, autorytetu, polityka, idei czy 
wydarzenia, które potrafiłoby zgro-
madzić w jednym miejscu setki tysięcy 
nieprzypadkowych ludzi.

Rodzina Radia Maryja w dzisiej-
szym świecie z zanikającymi między-
ludzkimi więziami i oddalaniem się 
człowieka od człowieka, to prawdziwy 
cud.

Lewacko-liberalne środowiska nazy-
wają to niezwykłym i dziwnym zjawi-
skiem socjologicznym. Ludzie wierzący 
widzą w tym palec Boży i nadzieję na 
odrodzenie nie tylko naszej Ojczyzny.

Media, które nigdy nie omieszkają 
zdać relacji z kilkusetosobowej para-
dy równości czy innego przemarszu 
dewiantów w przypadku lipcowej 
pielgrzymki RM najczęściej milczą. 
Ich światek złożony z ludzi światłych, 
postępowych, czyli Europejczyków 
pełną gębą nie jest w stanie pojąć, jak 
to możliwe, że na własny koszt ludzie 
najczęściej niezamożni nie żałując 
trudu i wyrzeczeń są w stanie pokonać 
nieraz setki kilometrów i przybyć pod 
Jasną Górę by stanąć, jako jedna polska 
rodzina.

Irytację, gniew i nieukrywaną niena-
wiść powoduje to, że mimo wielokrot-
nie większych środków finansowych i 
medialnej siły, takie „Radio Zet” czy 
TVN nie byłyby w stanie zgromadzić w 
jednym miejscu tylu swoich sympaty-
ków, co Radio Maryja, nawet fundując 
darmowe piwo, kiełbaski i koncerty 
Dody czy Eweliny Flinty.

Jako urodzony Częstochowianin 
czuję się w obowiązku poinformować 
tu na salonie 24, że widziałem wczoraj 
potężną, karną Armię Pana Boga.

„Naród zaś jest to prosty człowiek. 
Czego się pługiem nie dogrzebie, nie 
domodli u krzyża i nie dopłacze w ci-
chym łkaniu - to przetoczy się nad nim 
- jak uczoność łacińska, jak protestan-
tyzm lub doktryny encyklopedystów 
zeszłowiecznych. A każde prawe serce 
polskie jest jednym pulsu uderzeniem 
tej zbiorowej osoby. Głosem Tego Naro-
du - jest harmonia ojczysta - mieczem 
- jedność i zgoda - celem - prawda. On 
idzie przez krew, popiół, przez rozcza-
rowanie i przez słowo - przez milczenie 
pokory i to, co Dzisiaj się nazywa (...) 
Przez „dziś” rozumiem tedy to poświę-
cenie się codzienne i cogodzinne, co 

chwilowe i to widzenie w każdej dobie 
narodowego interesu - które jedno 
podoła tak wielkiej sprawie jak nasza 
i okolicznościom tak splątanym...”

(C.K. Norwid, Myśli o Polsce i Pola-
kach, Białystok 1983, s. 9, 24).

Mam niejako wieloletnią wpra-
wę w określaniu ilości pielgrzymów. 
Wczorajsze zgromadzenie oceniłem 

na około 400-500 tysięcy. Kiedy na 
jednym z popularnych portali podano 
liczbę kilkudziesięciu tysięcy co i tak 
w porównaniu z poprzednimi latami 
stanowi sukces w gospodarowaniu 
prawdą, pomyślałem, że w Polsce ktoś 
nadal bardzo boi się Polaków. Wszystkie 
media pominęły religijny i rocznicowy 
charakter pielgrzymki, a skoncentrowa-
ły się oczywiście na „telefonii komórko-
wej w Rodzinie”.

Najzabawniejszą wpadkę zanotowała 
telewizja TVN. Jako zbulwersowaną 
tą telefonią uczestniczkę pielgrzymki, 
przedstawiła znaną częstochowską 
„medalikarę” (osoba nachalnie przypi-
nająca tandetne dewocjonalia), rozża-
loną zapewne apelami ojców Paulinów, 
aby pielgrzymi unikali podobnych 
naciągaczy.

Określenie „moherowe berety”, o 
czym mało kto pamięta, wymyślił kilka 
lat temu Szymon Hołownia, niedoszły 
dominikanin znany przez jednych, jako 
prowadzący w TVN program „Mam 
talent”, a przez drugich z kanału TVN 
Religia.

Wczoraj w iście chrześcijańskim 
duchu te setki tysięcy pielgrzymów 

zgromadzonych pod jasnogórskim 
szczytem przypinało sobie z uśmiechem 
na twarzy miniaturki moherowych 
berecików wykonane na tę okazję 
przez dzielne Matki Polki. To, co miało 
obrażać i poniżać zostało przekute w 
pewien symbol i znak rozpoznawczy, 
jak wpinane do ubrań w latach 80-tych 
oporniki.

Wszystkim redaktorom z Gazety Wy-
borczej specjalizującej się w atakach na 
Radio Maryja donoszę, że to na wskroś 
polskie środowisko, któremu wieszczy-
liście zanik z przyczyn biologicznych 
trwa i ma się doskonale, bijąc kolejny re-
kord frekwencji. Po ilości rozmodlonej 
młodzieży muszę stwierdzić, że nawet 
tabuny nasyłanych prowokatorów i nie-
zliczone ataki medialne nie są w stanie 

spełnić marzeń „rycerzy demokracji 
i wolności słowa” z ulicy Czerskiej w 
Warszawie.

Zdarzało mi się niejednokrotnie 
(szczególnie ostatnio) źle wypowiadać 
na s24 o Polakach, krytykując szczegól-
nie ich głupie polityczne wybory.

Wczoraj będąc w tym nieprzebra-
nym tłumie poczułem dziwny dreszcz 
i wzruszenie. Zupełnie namacalnie 
zetknąłem się z ogromną siłą i potęgą 
tego narodu, których źródłem jest silna 
wiara w Boga i miłość do własnej oj-
czyzny. Te zaciekłe ataki na środowisko 
Radia Maryja wcale nie dziwią i stają 
się zrozumiałe dla każdego, kto miał 
szczęście znaleźć się kiedyś w takiej 
masie rozmodlonych rodaków.

Wczoraj widziałem to, co u włodarzy 
III RP budzi paniczny strach. To zjed-
noczeni w modlitwie patrioci zgroma-
dzeni w ilości budzącej ich przerażenie. 
Polska będzie Polską tylko wtedy, kiedy 
nadejdzie władza, która będzie dumna i 
z tej części swojego społeczeństwa oraz 
potrafi wykorzystać jego siłę i energię.

We wszystkich wiodących stacjach od 
TVN do TVP pominięto w głównych 
wydaniach wiadomości, podanie nawet 
przybliżonej liczby pielgrzymów. Nie 
chcieli zapewne, aby Polacy poznali 
rzeczywisty rozmiar tego „moherowego 
marginesu”.

To jest już prawdziwa armia. Polska 
Armia Pana Boga. 

Tekst - Widziałem Armię Pana Boga  
- Mirosław Kokoszkiewicz  wiara – z 
portalu Prawica.pl przygotował LMM

Temat nie tylko na wakacje…
Postanowiłem przedstawić Czytelnikom problem, z którym spotykamy się codziennie – wszak „moherowe berety” weszły do naszego języka i mocno się 

zakorzeniły. Używają tych słów ich zwolennicy, ale najczęściej przeciwnicy, którym wtórują satyrycy. Ile to już dowcipów powstało. Ale problem nie jest gro-
teskowy. Dlatego zdecydowałem się na niego popatrzeć szerzej. Dobrym przykładem może być poniżej cytowany materiał. Zapraszam do dyskusji.

LMM

Widziałem Armię Pana Boga

- www.niedziela.pl/.../2008RadioMaryja/16.jpg

reklama
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena do nego-
cjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 
m kw, przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 
601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. 
Tel. 602 677 563.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z warun-
kami zabudowy 1200 m kw w Nowo-
gardzie. Tel. 602 52 16 71.

• 2 pokojowe mieszkanie zamienię na 3 
pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 
39 182 97.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na 
działalność handlową, biuro, gabinet 
lekarski, mieszkanie przy ul. 700 Lecia 
20B (pasaż przy Biedronce). Tel. 060 62 
93 753, 091 39 20 676.

•	 Działki budowlane Dębice gmina ma-
szewo, 18 zł/ m kw. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 58 m 
kw, Bema. 606 627 663.

• 3 pokojowe mieszkanie 68 m kw, II 
piętro, przy ul. Zamkowej, częściowo z 
meblami sprzedam. Cena 225 tys. zł Tel. 
091 3503127. 

• Sprzedam kawalerkę, 29 mkw, III piętro, 
ul. Poniatowskiego. Cena 90 tys. zł Tel. 
509 93 93 92. 

• Sprzedam działkę przemysłowo – bu-
dowlaną, 520 m kw, pod działalność 
gospodarczą: myjnia samochodowa, 
garaże; wybetonowana betonem B15 
na 20 cm, nowym, 500 m od „Lidla”, 
ogrodzona. Cena 90 tys. zł do negocja-
cji. Tel. 604 679 249. 

• Do wynajęcia lokal o pow. 300 m kw, w 
centrum Nowogardu, w tej chwili jest 
tam pasaż handlowy, niski czynsz. Tel. 
601 47 29 47. 

•	 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
w centrum ul. Wyszyńskiego tel. 
602 630 016.

• Do wynajęcia lokal w centrum Nowo-
gardu, o pow. od 100 do 150 m kw. tel. 
0601 472 947. 

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W 
NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW 
NETTO TEL: 608 047 127, 608 047 132

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
bezczynszowe, ogrzewanie gazowe, 
po generalnym remoncie, na parterze. 
Cena 150 tys. zł. Tel. 660 905 198. 

• Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 86 m 
kw, do remontu, w starym budownic-
twie sprzedam. Cena 160 tys. zł. Tel. 
697 412 804 lub 691 140 542. 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
66 mkw. Cena 2600 zł/ m kw. Tel. 
662 120 052. 

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe, 3-pokojowe, 66 mkw. Tel. 
501 77 50 25. 

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 
m kw, na działce 7 arowej, ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie, lub zamienię z 
dopłatą na ½ domku z ogródkiem lub 
mały dom (Nowogard lub bliska okoli-
ca) tel. 609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
w Nowogardzie, 45 mkw. Tel. 0603 
281 005.

• Sprzedam pół domu tel. 091 39 208 66. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, o pow. 20 arów. Tel. 
510 727 667, 091 39 23 231.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, na 
os. Bema, wspólnota mieszkaniowa tel. 
888 354 289. 

• Działki budowlane sprzedam, 1600 m 
kw, 18 zł/m kw. Dębice koło Maszewa. 
Tel. 604 189 118.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, Nowogard, ul. 700 Lecia. Tel. 
880 417 707.

• Sprzedam kawalerkę w centrum mia-
sta, 24 m kw, III piętro, po remoncie, 
cena do uzgodnienia. Tel. 791 704 740. 
po 21.00.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe (wła-
snościowe) na domek (może być do 
remontu) w Nowogardzie lub bliskiej 
okolicy (ewentualnie z dopłatą). Nr tel. 
792 076 319 po godz. 16.00.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M3, Nowogard. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w kamienicy przy Wojska Polskiego 
na parterze, po remoncie, ocieplo-
ne, ogrzewanie gazowe, kominek + 
pomieszczenia gospodarcze, duża 
piwnica, wiata na samochód. Tel. 501 
692 153.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów, 
tel. 605 522 340.

MOTORYZACJA
• Sprzedam fiata UNO, rok prod. 2000. 

503-835-747.

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub po-
dobny. Kompletny, nie przerabiany. Tel. 
508 351 213.

• Sprzedam ściankę do Mercedesa 
Sprintera i fotel dwuosobowy. Tel. 
607 310 591. 

• Sprzedam Fiat CC, 1996r., poj. 700 cm3. 
Cena 3000,00 zł. Tel. 600 62 60 68. 

• Sprzedam Renault Chamade, 1991r., 
poj. 1,4. Cena do uzgodnienia. Tel. 
601 860 644.

• Sprzedam samochód Audi B4, 1992 r., 
diesel 1,6, cena 3500 zł do uzgodnienia. 
Tel. 669 018 418. 

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

•	 koszenie i zbiór biomasy oraz sprze-
daż drewna opałowego. Tel. 508 50 
36 50.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
603 353 789.

• Sprzedam owies, jęczmień i owies bez-
łuskowy. Tel. 506 012 702.

• Sprzedam grykę do siewu lub na poplo-
ny – 3 tony. Tel. 661283 305.

• Sprzedam słomę presowaną w małych 
belkach. 782 036 086.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• Poprowadzę księgi podatkowe 
PkPir, ryczałt, kadry, płace, ZUS 
tel. 693 482 303 

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowa-
nie, montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

•	 Transport, przeprowadzki, mon-
taż i skręcanie mebli. 791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.
pl

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz. Tel. 796 517 107.

• Pokrycia i remonty dachów, komi-
nów. Tel. 511 102 684.

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy, podłogi. 
Tel. 600 626 268.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Noclegi w centrum Kołobrzegu tel. 
692 683 475. 

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-
kan. i c.o. Tel. 511 102 684. 

• Wystrój sal weselnych balonami i nie 
tylko. Tel. 503 045 960. 

•	 Pogotowie komputerowe. Tel. 
608 870 708.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i la-
kiernika samochodowego na bardzo 
dobrych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

•	 Firma kosmetyczna Oriflame zatrud-
ni konsultantów. Tel. 693 876 362.

• Zatrudnimy płytkarzy, fachowców do 
dociepleń oraz samodzielną grupę do 
tynków maszynowych. Tel. 605 930 161, 
503 812 539.

• Podejmę pracę w charakterze sprze-
dawcy (z kilkuletnim doświadczeniem 
– uprawnienia LOTTO) tel. 660 392 851. 

• Poszukuję opiekunki dla dzieci. Tel. 
606 998 623. 

• Zatrudnię recepcjonistkę – barmankę w 
Hotelu „OSKAR” Tel. 602 474 266. 

• Zatrudnię budowlańców tel. 
603 198 104.

• Przyjmę do pracy w leśnictwie – preso-
wanie siana i słomy. 508 50 36 50.

• Zatrudnię murarza. Tel. 608 817 214.

INNe

• Owczarki niemieckie, szczenięta, 
czarno-podpalane, pieski i suczki, oj-
ciec – wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata, matka z rodowodem sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam roczne meble sklepowe 
(regały z ladami). Tel. 607 084 596.

• Okna drewniane szt. 16, długość 
11,50, wysokość 1,50 m na przydo-
mową szklarnię odstąpię za symbo-
liczną kwotę. Tel. 091 39 207 14.

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler ga-
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HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
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Tel. 091 39 20 221
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Mieszkania nowe 
na sprzedaż i wynajem 

przy ul. 700 Lecia 11, Nowogard 
(1 pokojowe i 2 pokojowe). 

Kontakt 0606 115 410

DO WYNaJĘCIa 
BOXY w pawilonie 

przy 

ul. Kościelnej 1. 
Tel. 504 938 229

HACCP  •  BHP
 - szkolenia

 - prowadzenie dokumentacji
 - doradztwo 

tel. 509 561 159
mgr inż. Katarzyna Skrobisz

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a, 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy na wykonanie 

docieplenia ściany budynku 
w Nowogardzie przy ul. Żeromskiego 4b wraz z renowacją balkonów.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składniki ceno-

twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w termi-
nie do dnia 30.07.2009r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 31.07.2009r. o godz. 11.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
• prowadzenie dodatkowych negocjacji
• odwołanie przetargu bez podania przyczyn
• swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni w 

godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod  nr 091 39 25 261.

zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 
woda (dwufunkcyjne) cena 1200 
zł mieszkanie, domek, gwarancja 
serwisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18 i 21 kw z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typVIII 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

•	 Sprzedam psy sznaucer miniatura. 
Tel. 661 209 450.

•	 rotweilery szczenięta tel. 
609 325 006. 

• Sprzedam akwarium, poj. 300l itrów 
+ pompka i filtr. Cena do uzgodnie-
nia. 665  779  656 dzwonić po dzie-
więtnastej. 

• Sprzedam hulajnogę spalinową w 
dobrym stanie. Cena do uzgodnie-
nia. 665  779  656 dzwonić po dzie-
więtnastej. 

• Sprzedam pianino w czarnej politu-
rze, świeczniki tel. 609 307 327. 

• Sprzedam ladę chłodniczą. Cena do 
uzgodnienia.Tel. 662 018 020. 

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502 272 680, 091 39 21 594 po 18.00. 

• Sprzedam ule, 11 szt., 9 szt. obsadzo-
nych, stan dobry. Tel. 091 39 182 73. 

• Sprzedam Dwu Teownik 16.Tel. 
785 294 304. 

• Przyjmę gruz (dużą i małą ilość) tel. 
091 39 103 15.

• Sprzedam wiśnie i miód. Tel. 
500 553 190.

• Sprzedam nową wersalkę cena 370 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam radio/cd samochodowe 
el: 605 522 340.

• Sprzedam telewizor 21’Lg, płaski 
ekran, mało używany, pilot, cena 480 
zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam tel. komórkowy, Ericson, 
tel. 605 522 340.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

                     NOWOGARD 20.07.2009r.

OFerTY PraCY 
PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD

1. Murarz 

2. Kierowca pr.jazdy „D”

3. Recepcjonista

4. Nauczyciel matematyki

5. Monter izolacji cieplnej    

6. Rob. budowlany - technolog robót wy-

kończeniowych

7. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

mechanicznych.         

8. Nauczyciel informatyki

9. Nauczyciel języka angielskiego

10. Kucharz

11. Pom. dekarza, dekarz

12. Sprzedawca

13. Nauczyciel wych. fizycznego

14. Nauczyciel muzyki, techniki, plasty-

ki 

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Kierowca  C + E (Gryfice)

2. Kierowca  B  (Dobra)
regularna linia meTrO        tel. 505 619 600

Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Olimpia po pierwszych 
sparingach

Przegrana z Promieniem Mosty i wygrana z Błękitnymi Trzygłów – to 
dotychczasowy bilans Olimpii. 

Pierwszy sparing  
„Pomorzanina”

V-ligowy Pomorzanin bezbram-
kowo remisował z 14-tą drużyną 
klasy okręgowej. 

W miniony weekend Pomorza-
nin Nowogard pod wodzą trenera 
Gumiennego rozegrał na wyjeździe 
swój pierwszy sparing w Brzesku z 
miejscowym Sępem.

Mecz był dość żywym widowi-
skiem, z jednej jak i z drugiej strony 
można było zobaczyć ciekawie skon-
struowane akcje. Trener w spotkaniu 

skorzystał z podstawowych graczy 
wspieranych nowymi zawodnikami 
powołanymi z kadry juniorów.

Kolejnym sprawdzianem dla zespo-
łu będzie sparing w środę z Kluczevią 
Stargard. Początek spotkania o godz. 
18.00 na stadionie w Nowogardzie.

W trakcie sparingu prowadzona 
będzie zbiórka funduszy na Flagi 
Klubowe.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Karolina Kubicka

Beniaminek A-klasy okres przy-
gotowawczy rozpoczął od sparingu z 
Promieniem Mosty. Mecz odbył się w 
poprzednią środę na boisku w Węgo-
rzycach. Zespół z klasy okręgowej wy-
korzystał błędy w ustawieniu Olimpii 
na początku meczu i szybko zdobył 
trzy bramki. Z czasem gra się jednak 
wyrównała. W drugiej połowie to 
Olimpia częściej zagrażała bramce 
Promienia. Przewagę udokumento-
wała bramkami Damiana Bagińskiego 
i Dariusza Stachowiaka. W końcówce 
meczu Promień dołożył jeszcze jedną 
bramkę i ustalił wynik na 2:4.

W minioną niedzielę piłkarze 
Olimpii zagrali sparingowo z Błę-
kitnymi Trzygłów. W meczu po raz 

pierwszy „olimpijczyków” popro-
wadził nowy trener – Michał Sokul-
ski. Olimpia miała przewagę przez 
większość meczu i wygrała 5:4. Gra 
Olimpii powoli zaczyna się zazębiać. 
Zespół zaczyna grać ofensywnie. 
Cieszy postawa młodego napastnika 

wypożyczonego z Sarmaty Dobra – 
Damiana Bagińskiego, który w nie-
dzielę strzelił aż trzy bramki. Minusy 
do wyeliminowania? Indywidualne 
błędy w obronie.

Następny sparing „olimpijczycy” 
rozegrają w przyszłą niedzielę w Cer-
kwicy z tamtejszym Bizonem. 

man 

Nabór do juniorów
Olimpia Nowogard ogłasza nabór 

do zespołu juniorów – roczniki: 
95,96,97,98. Pierwszy trening druży-
ny odbędzie się 28 lipca (następny 
wtorek) o godz. 17-tej na stadionie 
w Wierzbięcinie. Serdecznie zapra-
szamy! 

Podziękowania
Zarząd Olimpii 

Nowogard dzięku-
je serdecznie firmie 
PBO Grinbud za 
sponsorowanie wy-
jazdów na wszyst-
kie mecze sparin-
g o w e .  D z i ę k u j e 
Panu B ogdanowi 
Banasiewiczowi za 
przygotowanie bo-
iska w Węgorzycach 
przed sparingiem z 
Promieniem Mosty. 

Dziękuje Panu Romanowi Pabisiako-
wi za użyczenie fadromy, do zerwania 
nawierzchni pod budowę małego bo-
iska w Wierzbięcinie. Dziękuje także 
Panu Stanisławowi Ciechanowskiemu 
za wypożyczenie wała. 

Dla Pań…
Dociąganie barku do kolana

Mięśnie skośne brzucha. Połóż się na plecach. Jedną nogę zegnij w kolanie, 
zaś stopę drugiej oprzyj o ugięte kolano, a następnie staraj się sięgnąć do stopy 
przeciwległym barkiem. I tak na przemian. Po wykonaniu serii zamień nogi.

Półskłony (półbrzuszki). Połóż się na podłodze. Ugnij nogi pod kątem 45 
stopni, ręce trzymaj za głową i unieś tułów w górę. Wykonaj skłon ale niepełny. 
Najpierw do góry unosi się głowa, następnie barki, a na końcu reszta tułowia. 
Nie odrywaj przy tym dolnego odcinka pleców i używaj tylko mięśni brzucha. 
Po wykonaniu skłonu powróć do pozycji wyjściowej.

Półbrzuszki
Półskłony ze świecą. Połóż się na plecach. Wyprostuj nogi pod kątem pro-

stym w stosunku do tułowia. Nogi złączone. Ręce trzymaj za głową. Podobnie 
jak w półskłonach najpierw unosi się głowa do góry, potem barki, a na końcu 
reszta tułowia. Nogi trzymamy cały czas pod kątem prostym sztywno, nie 
ruszając nimi.

Rowerek. Połóż się plecach, ręce trzymaj w dowolnym miejscu, ugnij nogi 
w kolanach, unosząc je tak, aby był kąt prosty pomiędzy nogami a Twoim 
brzuchem. Kąt w kolanach też powinien wynosić 90 stopni. Potem rozpocznij 
pedałowanie, jakbyś jechał na rowerze, trzymając nogi w górze i równocześnie 
pedałując nimi. Ćwiczenie wykonuj 3 min.

 „Spinanie”/ Unoszenie kolan w leżeniu płasko. Połóż się na ziemi lub 
ławce płasko, nogi wyprostowane, ramiona unieś do góry nad głową (można 
chwycić za jakiś punkt oparcia np. ławkę) i w tej pozycji podciągaj kolana do 
klatki piersiowej. 

Modelowanie bioder. Stań w lekkim rozkroku. Jedną rękę unieś wyprosto-
waną do góry a drugą połóż poniżej pępka. Powinnaś/eś czuć jak naciągają ci 
się mięśnie brzucha dzięki uniesionej do góry ręce. W takiej pozycji zrób 50 
skłonów w bok, jak najmocniej ci się uda, na każdy z boków. Przy uniesionej, 
wyprostowanej, prawej ręce skłony wykonujemy w lewą stronę, a przy lewej 
w prawą stronę.

Program treningu mięśni brzucha
Program wykonywać na początku co najmniej 5 razy w tygodniu, przez 

miesiąc. Potem można samemu sobie regulować częstotliwość treningu, w 
zależności od osiąganych efektów. Wykonywać tylko co najmniej dwie godziny 
od ostatniego posiłku, najlepiej rano.

   1. Półskłony - wykonać 30 razy ,
   2. Dociąganie barku do kolana - wykonywać 2 serie po 20,
   3. Półskłony ze świecą - wykonać 30 razy,
   4. Rowerek - wykonywać przez 3 minuty,
   5. Spinanie - 3 serie po 30,
   6. Modelowanie bioder - 50 razy na każdą ze stron.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12 Nr 54 (1791)

27.07.2009 r. godz. 16.30

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

reklamareklama
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Zapraszamy do Oddziału Banku BPH:
GOlenióW, Plac lotników 2
Usługi finansowe Partner Banku BPH SA 
nOWOGArd, ul. 5 Marca 10 , tel. 091 392 33 22

Gaz coraz bliżej…
Pisaliśmy o problemach z jakimi borykają się urzędnicy – dom mieszkalny 

gotowy, przyszli lokatorzy czekają , a oddać go nie można bo brak zaopatrze-
nia w gaz.

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo wzięło się jednak do pracy 
i realizuje podłączenia. Kłopoty brały 
się z poważnego dylematu – czy pod-
łączyć tylko wspomniany blok, czy 
też rozbudować infrastrukturę dla 
powstającego nowego osiedla dom-
ków jednorodzinnych budowanych 
wzdłuż ul. 15 Lutego w kierunku 
Długołęki. Wybrano wariant drugi 
– PGN i G za własne środki uzbra-

ja w instalacje gazowe cały teren. 
Zyskają ci, którzy już mają domki, 
a pozbawieni są gazu oraz przyszli 
inwestorzy. Według informacji jakie 
udało nam się uzyskać już za 2 mie-
siące zakończy się budowa i wszystkie 
formalności związane z odbiorem 
technicznym całej inwestycji. Gaz 
na Święta ! - to pokrzepiająca wia-
domość…

LMM

Niech ten widok nikogo nie martwi ani nie denerwuje. Gwarantuję, że naj-
bliższe otoczenie budynku socjalnego wykończone jest na medal. Zdjęcia nie 
mogłem zrobić, bo pilnujący pan wypełnia swoje obowiązki. i na teren nikogo 
nie wpuszcza. Uwieczniłem więc tylko zamontowane podłączenia gazu…Ga-
zomierze są już dawno zamontowane przed każdym mieszkaniem.
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Wyrazy szczerego współczucia 
córce Katarzynie 

z powodu śmierci Matki 

śp. Elwiry Bobryk 
składają 

kierownik ZEAS-u wraz z pracownikami, Burmistrz Nowogardu 
z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz dyrekcja 

i pracownicy Przedszkola nr 1, Przedszkola Publicznego nr 3 
i Przedszkola Miejskiego nr 4
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90-LECIE POLICJI 
Zapraszamy Państwa na POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA 

POLICJI, które odbędą się 24 lipca 2009 roku w Nowogardzie 

 
Program imprezy: 

 godz. 12:00 – Uroczysta Gala w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu 

Kultury 

 godz. 13:00-16:00 – Dzień Otwarty Komisariatu 

 

Dodatkowe atrakcje: 

 pokaz sprzętu policyjnego (radiowozy, motory, autobus do konwojowania 

osób, umundurowanie, itd.) 

 namiot prewencyjny 

 pokazy Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony 

Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Straży Leśnej oraz Wojska 

Polskiego 

 wystawa fotograficzna 

 znakowanie rowerów oraz innych wartościowych przedmiotów 

dla wszystkich chętnych!!! 

 

ZAPRASZAMY!!! 

90-LECIE POLICJI
Zapraszamy Państwa 

na POWIATOWE OBCHODY 
ŚWIĘTA POLICJI, 

które odbędą się 24 lipca 2009 roku 
w Nowogardzie

Program imprezy:
• godz. 12:00 – Uroczysta Gala w sali widowiskowej Nowogardzkiego 

Domu Kultury
• godz. 13:00-16:00 – Dzień Otwarty Komisariatu
 Dodatkowe atrakcje w rejonie budynku komisariatu:
• pokaz sprzętu policyjnego (radiowozy, motory, autobus do konwojo-

wania osób, umundurowanie, itd.) 
• namiot prewencyjny
• pokazy Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Leśnej oraz Wojska Polskiego
• wystawa fotograficzna
• znakowanie rowerów oraz innych wartościowych przedmiotów dla 

wszystkich chętnych!!!       

Plaża już otwarta!

Jak to było naprawdę?
W minioną sobotę o godzinie 15.00 

po zbadaniu wody w nowogardzkim 
jeziorze Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny wydał zakaz kąpie-
li ze względu na obecność w wodzie 
bakterii Escherichia coli. Jest to duża 
dolegliwość dla mieszkańców miasta 
i oczywiście wczasowiczów, którzy 
chcą skorzystać z pogody i po prostu 
się wykąpać.

Pani Dyrektor dr Bożena Ewa 
Marcinkowska ustosunkowała się 
do tego drażliwego tematu tak: „To 
jest plaża miejska. Otwierana i 
zamykana nie od dziś. Państwowy 
Inspektor Sanitarny działa według 
określonych procedur. Po przeba-
daniu wody wydawana jest decyzja 
administracyjna, która następnie 
jest przekazywana do inspekcji 
wojewódzkiej, skąd wraca po kilku 
dniach. Otrzymuje ją również bur-
mistrz. Następnie przeprowadza-
my drugie badanie wody. Badanie 
wykonuje akredytowane labora-
torium. Nie mogę powiedzieć jaki 
będzie jego wynik, dopóki się go 
nie przeprowadzi. Faktycznie bak-

teria coli znajduje się wszędzie. W 
glebie, wodzie, u ludzi i zwierząt.”

Skoro decyzja została wydana w 
minioną sobotę możemy się spo-
dziewać, że już w tą zapadnie ko-
lejna decyzja. Jaka będzie, nie wia-
domo. Co do przyczyn skażenia 
możemy tylko domniemywać. Mogą 
to być wybijające podczas deszczu 
studzienki, może to być natężenie 
„wypoczywających” nad jeziorem, 
którzy tam właśnie załatwiają swoje 
potrzeby fizjologiczne albo też, jak 
pisze nasz czytelnik, skażenie gleby 
spowodowane wylewaniem gnojo-
wicy przez „Poldanor”. A być może 
łączą się te wszystkie czynniki. My 
natomiast mamy nadzieję, że kolejny 
wynik badania okaże się negatywny.

Ewa Dziwisz   
Z ostatniej chwili:
Na podstawie Decyzji Nr 

17/2009 z dnia  22 lipca 2009r. 
Państwowego Powiatowego In-
spektoratu Sanitarnego w Gole-
niowie,  UDOSTĘPNIA   SIĘ   KĄ-
PIELISKO   w   NOWOGARDZIE 
(kopia decyzji z uzasadnieniem w 
posiadaniu Redakcji)

Pijany kierowca zatrzymany 
przez innych kierujących!

Jechał samochodem Suzuki po całej szerokości drogi. Zatrzymał go i 
uniemożliwił dalszej jazdy widzący to inny kierowca poruszający się po 
drodze. Alkomat wykazał u kierującego Suzuki Łukasza S. 2.32 promila 
alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło 21 lipca kilka 
minut po godzinie 23-ej w miejsco-
wości Mosty gm. Goleniów. Jadący   
swoim samochodem do domu młody 
mężczyzna wraz z dwoma pasażerami 
zauważył na drodze do Mostów jak 
jadący za nim pojazd marki Suzuki 
wykonuje „dziwne” manewry, jadąc 
całą szerokością drogi.   Postanowił 
go zatrzymać. Zwolnił prędkość a 
następnie zatrzymał pojazd na po-
boczu. Kiedy jadący za nim Suzuki 
też się zatrzymał, szybko podszedł do 
kierującego i jak zauważył, że jest on 
pijany zabrał mu kluczyki od pojazdu 
i zatrzymał go do czasu przybycia 
patrolu policji. Po użyciu alkotestu 
okazało się, że kierujący Suzuki  Łu-

kasz S. lat 26  jest kompletnie pijany. 
Urządzenie wykazało, że ma on w 
organizmie 2.32 promila alkoholu. 
Pasażer Suzuki też był pijany, alkomat 
wykazał u niego 2.19 promila. Sprawa 
trafi do Sądu Rejonowego w Golenio-
wie. Kierującemu grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 2, grzywna, 
zakaz kierowania pojazdami a także 
powtórny egzamin na prawo jazdy.

Duże brawa dla mężczyzny, któ-
ry zatrzymał pijanego kierowcę i 
uniemożliwił mu dalszej jazdy. Taka 
postawa godna jest naśladowania. 
Pijany kierujący na drodze to poten-
cjalny zabójca.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
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Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Market na dworcu PKS
„Muszkieterowie” 
w Nowogardzie

Rzeczywiście w stylu działania 
czterech muszkieterów z powieści 
Aleksandra Dumasa rozpoczyna się 
w Nowogardzie inwestycja francu-
skiej grupy kapitałowej nazywanej 

„ Muszkieterowie”, w skład której 
wchodzi między innymi sieć handlo-
wa „Intermarche”.

Dlatego w tym stylu, ponieważ 
znienacka i po cichu. Jak się okazuje 
temat zabudowy centralnego i bardzo 
ważnego miejsca w Nowogardzie, 
czyli dworca PKS nie był znany na-
wet nowogardzkim radnym, chociaż 
od wielu miesięcy realizowana jest 
procedura urzędnicza również w 
nowogardzkim ratuszu (warunki 
zabudowy i opinia na temat układu 
komunikacyjnego). 

Jak nas poinformowała p. Sylwia 
Kraśniewicz – pełnomocnik ds. 
kontaktów z mediami gryfickiego 
PKS, firma zbywając inwestorowi nie-
ruchomość w postaci terenu dworca 
PKS podpisała z nią handlową umo-
wę wiązaną dotyczącą zapewnienia w 
ramach realizacji projektu kompleksu 
handlowego funkcji związanych z 
obsługą podróżujących PKS-em, czyli 
punktów postojowych i informacyj-
nych oraz miejsc dla oczekujących 
pasażerów. 

Ten fragment infrastruktury ma 
być udostępniony również dla innych 
przewoźników. Wynika z tego, że do-

tychczasowe funkcje komunikacyjne 
tego miejsca będą nadal realizowane.

Na ten moment udało nam się 
ustalić, że w skład centrum handlo-
wego, które będzie stanowić główny 
element konstruujący zabudowę 
tego miejsca wejdą między innymi: 
market oraz stacja paliw zrealizowa-
na w drugim etapie. Pierwszy etap, 
czyli budowa marketu ma zostać 
zakończony do końca roku. W trakcie 
budowy zostanie wyznaczone miejsce 
dla autobusów.

O szczegóły sprawy zapytaliśmy 
rzecznika inwestora, jednakże infor-
macja zwrotna nie dotarła do nas na 
godzinę składu gazety, podamy ją w 
piątkowym numerze DN. Postaramy 
się zdobyć również szczegółowy plan 
nowego zagospodarowania dworca i 
jego otoczenia. Dzisiaj pozostawimy, 
na razie, bez komentarza fakt nie-
zrozumiałego milczenia, chociażby 
w zakresie podstawowej informacji 
ze strony władz miejskich na temat 
tej inwestycji, realizowanej przecież 
w bardzo ważnym, dla układu funk-
cjonalnego, miejscu w naszym mie-
ście. To chyba już stało się normą w 
Nowogardzie. Czyżby chodziło o to, 
aby postawić wszystkich przez faktem 
dokonanym?

Marek Słomski
foto. Jan Korneluk

Zaproszenie do Osiny
Koledzy i Przyjaciele Zygmunta Siepki organizują 

w dniu 15 sierpnia 2009 roku 

II Festyn Pamięci 
Zygmunta Siepki

Festyn rozpocznie się o godz. 11.30 mszą świętą w kościele pw. NPNMP w 
Osinie, a część dalsza o godz. 13.00 na miejscowym stadionie.

W programie konkurencje sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, ognisko, występy i prezentacje, zabawa taneczna.

Pragniemy wzorem roku ubiegłego wspomóc osobę niepełnosprawną i 
ufundować Jej wczasy rehabilitacyjne. Każdy kto pragnie dołożyć cegiełkę 
na ten szczytny cel proszony jest o kontakt: 506 999 902, 091 39 10 820 lub 
wmarekg@start.no

Zapraszamy do czynnego udziału zespoły, zawodników i kibiców z rodzi-
nami.

Wiesław Górecki
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„…dopóki będę miał  
w sobie pasję i radość życia 
to będę wiecznie młody!”

Można powiedzieć, że jest już stałym gościem na łamach naszej gazety. 
Jacek Bławut, znany i ceniony dokumentalista, twórca m.in. „Szczura w 
koronie” i „Kawalerii powietrznej” zasłynął ostatnio poruszającym ob-
razem pt. „Jeszcze nie wieczór”, który jest jednocześnie jego debiutem 
fabularnym. Po otrzymaniu Złotego Laura Cisowego za najlepszy film 
konkursowy podczas tegorocznego „Lata z Muzami” opowiedział nam o 
swoim najnowszym dziele, inspiracjach i planach.

czyk wróci ale już zacząłem mieć 
duże wątpliwości. Po śmierci Leona 
nawet nie szukałem nikogo innego. 
Wiedziałem, że to ma być Janek No-
wicki. Znałem go już wcześniej. On 
ma taką niezwykłą osobowość, spo-
sób bycia i taką ekspresję i to wszyst-
ko jest u niego bardzo spotęgowane  
- całe jego działanie. Wydawało mi 
się, że lepszej osoby już nie znajdę. 

Pański najnowszy projekt to 
„Wirtualna wojna”…

… tak, pracujemy nad tym pro-
jektem dla HBO. Zaczynamy zdję-
cia już w połowie sierpnia. Jest to 
spore przedsięwzięcie, film pełno-
metrażowy. Można by powiedzieć 
- dokumentalne „Gwiezdne wojny”. 
Opowiada on o fascynacji ludzi lot-
nictwem. Chodzi dokładnie o pilo-
tów II wojny światowej. Jest to jakaś 
struktura, która z całym swoim cha-
rakterem, który miała miejsce kie-
dyś w przeszłości jest reaktywowana 
w wirtualnym świecie. To wszystko 
polega na symulacjach, nieprawdo-
podobnych umiejętnościach, wysił-
ku, który temu towarzyszy np. w po-
staci opanowania pilotażu, taktyki, 
specyfiki prowadzenia dywizjonu, 
formacji. Mamy tu całą transmisję 
powietrznej batalii on line, która 
toczy się od Australii, Japonii, Rosji 
przez Polskę do Ameryki, itd.

Problemem jest to, że ludzie prze-
noszą się w świat wirtualny do tego 
stopnia, że staje się on ważniejszy od 
świata realnego. W wirtualnej prze-
strzeni w pewnym sensie spełniają 
się ich marzenia, fascynacje. Nie-
których to pożera, inni z kolei nie 
potrafią stamtąd wrócić. Są to całe 
społeczeństwa, które biorą w tym 
udział. Film ukazuje mentalność 
tych ludzi. Drugą stroną medalu jest 
opowiedzenie o tym jacy jesteśmy. 
Że my zderzamy z sobą sposób pa-
trzenia na świat, życie, sposób my-
ślenia. 

Jest to dość złożona historia. Z 
jednej strony fascynująca, wizual-
na - niesamowicie realna, filmowa, 
fotogeniczna powiedziałbym wręcz 
fabularna, z drugiej strony jest to 
opowieść dokumentalna, życiowa, 
prosta, codzienna.

Jakiś czas temu skontaktował 
się z Panem jeden z bohaterów 
pana filmu „Nienormalni”. Ma on 
zamiar stworzyć orkiestrę sym-
foniczną, która składałaby się z 
dzieci upośledzonych. Podobno 
ma Pan pomysł na przeniesienie 
tej rodzącej się dopiero historii na 
ekran.

Tak. To ma być film fabularny ale 
w duchu dokumentu. Fabuła dlate-
go, że są tam dość dramatyczne sy-
tuacje, konflikty, których nie mogę 
wciągać w świat prawdziwy ponie-
waż byłoby to w tym przypadku 
poważnym nadużyciem. Nie mogą 
rodzice czy opiekunowie brać udzia-
łu w tak osobistych sytuacjach. Dla-
tego ukażemy trzon tych muzyków, 
z których będzie stworzona orkie-
stra – głównie dzieci z autystycznym 
upośledzeniem,  a reszta będzie roz-
pisana na role i zagrana przez akto-
rów. 

Na „Lecie z Muzami” był Pan u 
nas ostatnio trzy lata temu. Szybko 
czas mija. Może zauważył Pan ja-
kieś zmiany w Nowogardzie. 

Tym razem jestem tutaj krótko ale 
widzę dużo młodzieży, dużo emocji, 
radości, uśmiechów. Przede wszyst-
kim raduje to, że ta młodzież tu się 
spełnia i to jest cenne bo to się czu-
je. Czuje się ten uśmiech, tę radość 
i wszechobecny wpływ młodości. A 
my jesteśmy tutaj dodatkiem.

Dziękuję serdecznie i zaprasza-
my za rok.

Rozmowę przeprowadził
Piotr Słomski

Pomysł na pański film narodził 
się w 1996 roku w Niemczech…

…tak. Pracowałem wtedy dla te-
lewizji ARD nad cyklem filmów 
dokumentalnych o różnych domach 
starości – dla bogatych, biednych, 
itd. Trafiłem między innymi na dom 
aktora w Weimarze. Poznałem tam 
wiele pięknych historii. W związku 
z tym postanowiłem zrobić na ich 
podstawie osobny film – tym razem 
fabularny. Napisałem scenariusz i 
złożyłem go w telewizji niemieckiej 
i właściwie miałem tam nakręcić ten 
film. Dowiedziała się o tym telewi-
zja polska i zaczęła się starać nakło-
nić mnie na zrobienie go w naszym 
kraju. Odpowiedziałem pozytywnie 
na tę propozycję. Zdjęcia do filmu 
mieliśmy zrobić w domu starości w 
Skolimowie. I tak potoczyła się ta 
historia. Przez 11 lat obiecywano mi 
jedynie pieniądze na ten film i nic 
z tego nie wynikało. Udało się ten 
projekt zrealizować dopiero za spra-
wą Instytutu Sztuki Filmowej, który 
głównie go sfinansował. 

Powiedział Pan kiedyś, że po 
każdym nowym filmie czegoś 
nowego się Pan uczy. A czego w 
związku z tym nauczył się Pan po 
filmie „Jeszcze nie wieczór”?

Jest to jakby pewne patrzenie na 
to co mnie czeka - i nie tylko mnie. 
To jest taki intensywny kontakt z 
przemijaniem i z radzeniem sobie 
u schyłku życia z tymi wszystkimi 
problemami, które z racji wieku się 
pojawiają. Wydaje mi się, że może-
my tu spojrzeć na starość z różnych 
perspektyw. Osobiście uważam, że 
dopóki będę miał w sobie pasję i ra-
dość życia to będę wiecznie młody! 

Główną rolę w pana filmie miał 
zagrać słynny Leon Niemczyk. 
Niestety jego śmierć spowodowa-
ła, że musiał Pan znaleźć na jego 
miejsce kogoś innego. Ciekawi 
mnie co spowodowało, że wybór 
padł właśnie na Jana Nowickiego?

Od dłuższego czasu widziałem, 
że stan zdrowia Leona jest coraz 
poważniejszy. Mimo to liczyłem 
jeszcze na jakiś cud, że Leon Niem-

GOLENIOWSKI DOM KULTURY 
ORAZ AGENCJA  BAMA 

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W GOLENIOWSKIM LECIE KABARE-
TOWYM W PROGRAMIE:

2 SIERPNIA, GODZ.18.00  

„SMAK MAMROTA”
BILETY W CENIE: 30 zł dorośli, a 20 zł młodzież do lat 13
DO NABYCIA W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;

PL. BRAMY WOLIŃSKIEJ 1 
Pon. - pt. 11- 18 ; Sob. 10 -15, tel. 0 91 418 95 90

To prawdziwa gratka dla miłośników popularnego serialu telewizyjnego „Ranczo”, 
gdyż kabaret „Smak Mamrota”  tworzą aktorzy z filmu. Tę historię z życia Pietrka, 
Solejuka, Hadziuka i pani dyrektor zobaczyć można jedynie na żywo tylko u nas!!!
W programie nieznane, atrakcyjne   rozmowy i rozmyślania ławeczkowej elity 
gminy. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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Do więzienia  

zawitał Pectus
W ubiegły poniedziałek do zakładu karnego w Nowogardzie przyje-

chali członkowie zespołu Pectus. Powstała w 2005 roku w Rzeszowie for-
macja święci w ostatnim czasie tryumfy na rodzimym rynku muzycznym 
i zdobywa coraz większa popularność – tym bardziej można w związku z 
tym mówić o dużym sukcesie organizatorów.

Tym razem nie odbył się koncert 
ale spotkanie członków zespołu z 
osadzonymi. Okazało się, że Tomasz 
Szczepanik leader i wokalista zespo-
łu ma nie tylko spore możliwości 
wokalne ale potrafi także zaanimo-
wać grupę do przyjemnej gawędy. 

W trakcie spotkania, które prze-
biegało w atmosferze prawdziwej 
otwartości z obu stron  więźniowie 
zadali bardzo wiele pytań. Jeden z 
osadzonym niezwykle przemyślnie 
zasugerował muzykom aby nie dali 
się ponieść medialnej i komercyj-

nej fali i żeby przysłowiowa woda 
sodowa nie uderzyła im do głów. 
Osadzeni pytali także o inspiracje 
oraz o to kto tworzy teksty – na co 
twierdząco odpowiedział Tomasz 
Szczepanik. Każdy z członków ze-
społu dokonał także w trakcie roz-
mowy zwięzłej autoprezentacji. Aż 
nareszcie przyszedł czas na występ. 
Pectus, a ściślej Tomasz Szczepanik 
zaprezentował dwa utwory z płyty 
„Pectus” znane szerokiemu audyto-
rium „To co chciałbym ci dać” i „Je-
den moment”. 

Następnie każdy z osadzonych 
mógł zdobyć autograf członków 
zespołu. Muzycy pozostawili po 
sobie wiele miłych i niezapomnia-
nych wrażeń a co ważniejsze za-
powiedzieli już przybycie do ZK 

Nowogard w przyszłości i zagranie 
specjalnego koncertu. Trzymamy za 
słowo.

PS. Okazuje się, że spotkanie z 
członkami popularnego Pectusa nie 
było jedynym wydarzeniem kul-
turalnym, jakie w ostatnim czasie 
miało miejsce w murach ZK Nowo-
gard. Dla osadzonych wystąpili jesz-
cze m.in. Beatboxer Zgas, znany już 
nowogardzkim uczestnikom „Lata 
z Muzami” zespół „Vespa”. Odbył 
się także koncert zespołu „Akurat”. 
Do więzienia przybył również Paweł 
Siedlik, który zaprezentował osa-
dzonym swój film „Kanalie”, który 
traktuje o trudnym problemie rozli-
czenia epoki PRL-u.

Piotr Słomski
 

20 lipca 2009 r. Zakład karny w Nowogardzie

Nowe mundury 
policjantów!

Od kilkunastu dni goleniowscy 
policjanci pełnią służbę w nowych 
mundurach. Na razie w takie mun-
dury została wyposażona „drogówka” 
i dzielnicowi, niebawem pozostali 
policjanci ze służb patrolowych.

Pod koniec czerwca weszło w ży-
cie  Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie umundurowania policjan-
tów. Zgodnie z jego założeniami 
funkcjonariusze z całego kraju służą 
już w nowym umundurowaniu. W 
pierwszym etapie   mundury przy-
dzielono policjantom pełniącym 
służbę patrolową i obchodową a w 
następnych etapach zostaną wypo-
sażeni pozostali policjanci. Do czasu 
wyposażenia wszystkich funkcjona-
riuszy obok siebie będą  funkcjono-

wały dotychczasowe i nowe wzory 
umundurowania. 

Policjanci aktualnie dostali na wy-
posażenie następujący asortyment:

-czapkę letnią i zimową, kurtkę 
letnią, spodnie służbowe, koszule i 
sweter, trzewiki, pas a także bieliznę 
termoaktywną. W 2010 roku planuje 
się dokonanie zakupów mających na 
celu uzupełnienie kompletów umun-
durowania.

Mundury uszyto z nowoczesnych 
tkanin i surowców. Testowano je od 
jesieni 2007 roku.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów

  
Na zdjęciu: Dzielnicowi KPP Gole-
niów, sierż. Katarzyna Wasiak oraz 
asp. Mariusz Gęs. Foto - P. Palica/
gazetagoleniowska.com
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Abyście dalej szli przez życie,  
trzymając się mocno za ręce,

Zawsze uśmiechnięci, zawsze razem,  
zawsze pewni swoich uczuć.

Niechaj los Wam sprzyja, niosąc powodzenie...
Z okazji I rocznicy ślubu kochanym dzieciom 

Agacie i Jakubowi Majcher 
zdrowia, szczęścia, pomyślności 

życzą 
rodzice oraz bracia Damian, 

Konrad z Magdą i Oliwią i Radek z Anią

Z okazji 80-lecia urodzin
naszej drogiej działaczce 

– Sybiraczce 

Annie Słomskiej 
dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego 

i sto lat życia 
składa Zarząd Koła 

Związku Sybiraków w Nowogardzie

Z okazji 30 
rocznicy ślubu 

Anny i Henryka 
Jemilianowicz 

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia oraz 

powodzenia na dalsze lata 
wspólnego życia
składają Alicja i Marek 
z rodziną Jemilianowicz 

oraz Kasia z rodziną

Z okazji imienin 

Grażynie 
Salwa 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, zdrowia, 

powodzenia i uśmiechu 
składają 

mąż, dzieci i wnuczek

ŻYCZeNIa

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Listy Czytelników

Problem „wielkiej płyty”
(List adresowany do Burmistrza, Radnych, „Dziennika Nowogardzkie-

go” i Eugeniusza Korneluka pod rozwagę!)
Tak sobie siedzę w swoim wykupionym na własność mieszkaniu w bloku, 

na swoim krześle w swojej kuchni i wyglądam przez swoje okno – patrzę 
na „swoje” kochane miasto.

Myślę sobie, że kupiłem to mieszkanie wbrew zdrowemu rozsądkowi. 
Dlaczego?

Postaram się to pokrótce wyjaśnić. Zastanowiło mnie dlaczego ludzie 
tak nagle sprzedają mieszkania w starych blokach takich jak mój. Jest tego 
dużo – wystarczy spojrzeć na ogłoszenia w „DN”. Myślałem, myślałem 
i wymyśliłem! Zasięgnąłem także opinii u naszych sąsiadów zza Odry. 
Kryzys? Być może w pewnym stopniu także, ale główny problem tkwi 
zupełnie gdzie indziej! Proszę Państwa – mamy wśród naszych radnych aż 
dwóch architektów. Chciałbym zaprosić ich do polemiki na łamach „DN”, 
ponieważ uważam, że problem, który opisuję dotyczy większości nowo-
gardzkiego społeczeństwa, mniej lub bardziej zorientowanej. Chodzi mi 
o budowle z „wielkiej płyty”, czyli nasze bloki mieszkalne (ul. Osiedlowa, 
700-lecia, Warszawska, 15-go Lutego, Armii Krajowej i inne). Proszę mi 
powiedzieć jaką według prawa budowlanego trwałość mają te nasze stare 
bloki.? 50 lat? Ja już mieszkam 35 lat - ile mi więc jeszcze zostało? 15 lat? A 
co potem? Patrzę na ściany – pęknięcie coraz to szersze, na suficie to samo! 
Faktem jest, że mój blok przykryto piękną elewacją, zamontowano nowe 
piękne balkony. Czy mam rozumieć, że przykryto ten główny problem?

Pytałem o to, tak na własny użytek u naszych sąsiadów z dawnej DDR. 
Tam w budynkach z „wielkiej płyty” przede wszystkim odsłonięto meta-
lowe łączenia płyt, sprawdzono te połączenia, wzmocniono i zakonser-
wowano. Dopiero wówczas kładziono nowe elewacje…

U nas głośno się o tym nie mówi – po co wywoływać „wilka z lasu”. Lepiej 
sprzedać mieszkania lokatorom, a problem zostanie ich zmartwieniem.

Dlatego Panie Korneluk jestem w tej „mniejszości” o której Pan pisze i 
jestem za jak najszybszym powstaniem obwodnicy!

Mieszkam przy głównej ulicy gdzie natężenie ruchu jest ogromne, 
gdzie potężne samochody wywołują ogromne wstrząsy, gdzie szyby drżą 
w oknach, a szklanki na stołach!

Najczarniejszy według mnie scenariusz: w niedalekiej już przyszłości 
widok naszych bloków składających się jak domki z kart!

Nie chciałbym dożyć tych czasów czego sobie i Państwu życzę.
Zapraszam do dyskusji na łamach „Dziennika Nowogardzkiego”.

Zwykły, mały szary człowiek

Komentarz:
Nic dodać, nic ująć – z jednym wyjątkiem. Zarówno Pan Korneluk, jak i 

„Dziennik Nowogardzki” nigdy nie twierdzili, że obwodnica jest niepotrzebna. 
Jest ona pilnie niezbędna. Za to, że jej dotąd nie ma ponoszą odpowiedzialność 
ci wszyscy, którzy blokują zmiany złej koncepcji jej przebiegu. Ta zła koncepcja 
(północna) jest przyczyną trudności w pozyskaniu funduszy unijnych. Ale dzia-
łeczki przygotowane pod wykup, a z działeczek inne działeczki są ważniejsze od 
zdrowia i przyszłości miejscowej społeczności.  Radzimy obserwować i myśleć, 
a tu Pan potrafi być może zwykłym, a nie małym człowiekiem bynajmniej…

red
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Wniosek o unieważnienie oceny 
oddziaływania na środowisko dla  
– budowy północnej obwodnicy – cz. 1

Wniosek 
W dniu 18 lipca 2009r.„Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska” w 

Goleniowie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji – budo-
wy obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej nr 6 złożyło do Dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 
4, wniosek dotyczący: unieważnienia całej procedury oceny oddziaływania 
na środowisko inwestycji – budowy obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi kra-
jowej nr 6. z powodu niedopełnienia formalności prawnych poprzez: 

1. Brak dokumentu o nazwie: 
Ekspertyza hydrogeologiczna dla dwóch podziemnych zasobów wody 

pitnej (tzw. druga warstwa wodonośna – raport str. 12) leżących na dwóch 
głębokościach zlokalizowanych:

1-szy zasób: od miejscowości Karsk po północną stronę Warnkowa, 
leżącej na głębokości 28 – 30 m (w północnej cz. obrębu geodezyjnego Warn-
kowo), 

2-szy zasób: od południowej strony Karska do miejscowości Warnko-
wo, leżącej na głębokości 35 – 40 m ( w południowej cz. obrębu geodezyjne-
go Warnkowo), zaopatrujących ujęcia wody pitnej dla miasta Nowogard 
znajdujących się na ul. Kościuszki w pobliżu Warnkowa i na ul. Wojska 
Polskiego.

Oraz:
2. Kolizji projektowanej obwodnicy i węzła drogowego Warnkowo, ze 

strefą ochronną ujęcia wody pitnej w Warnkowie.
3. Świadomym wprowadzaniu opinii publicznej w błąd poprzez utajnianie 

stanu faktycznego dotyczącego zasobów wody pitnej dla miasta Nowogard 
leżących pod:- planowaną obwodnicą - i pod węzłem drogowym Warnko-
wo zlokalizowanych j/w w pt. 1.poprzez brak umieszczenia mapki z owymi 
zasobami i ich strefami ochronnymi w Raporcie Oddziaływania na Środo-
wisko dla planowanej inwestycji. 

4. Świadomym wprowadzaniu opinii publicznej w błąd poprzez utajnia-
nie stanu faktycznego przez nie umieszczenie w Raporcie Oddziaływania na 
Środowisko dla planowanej inwestycji jednej – wspólnej mapki ukazującej:

-  przebieg pasa drogowego obwodnicy północnej wokół Nowogardu 
- i węzła drogowego Warnkowo, ukazanych nad zlokalizowanymi zasoba-

mi wody pitnej dla miasta Nowogard i ich strefami ochronnymi, j/w w pt. 1.
5. W trakcie budowy, przedostawać się będą do środowiska gruntowo 

wodnego: 
- wapno,
- oleje, smary i paliwa z samochodów ciężarowych, spycharek itp.,
- frakcji bitumicznej podczas układania asfaltu i polewania go wodą (pro-

ces technologiczny), nastąpi zaburzenie stosunków wodnych, oraz pogor-
szenie stanu jakości wód powierzchniowych - (raport), co bezpośrednio 
może zagrozić podziemnym zasobom wody pitnej.

6. Przedostawanie się do środowiska gruntowo wodnego w trakcie eksplo-
atacji, po wybudowaniu obwodnicy:

- olei, różnych płynów, startych z opon - gumy i asfaltu, – (raport).
7. Pas drogowy planowanej obwodnicy, będzie sukcesywnie zanieczysz-

czany zawartymi w spalinach: sadzą, tlenkami siarki, dwutlenkiem azotu 
(NO2) – (raport), co jest uwidocznione na dołączonych do raportu map-
kach w wielu kolistych obrębach wzdłuż całej obwodnicy ze szczególnym 
nasileniem w rejonie węzła drogowego Warnkowo. Może to wraz z opadami 
atmosferycznymi i dyfuzją glebową (wg. naszej opinii) powodować skażenie 
podziemnych zasobów wody pitnej dla miasta Nowogard. Prognoza kom-
puterowa na 2015, 2020 i na 2025 – (raport), wykazała wielokrotne przekro-
czenia dopuszczalnego stężenia trującego NO2 po 100 m po obu stronach 
obwodnicy na długości 500 m na łuku obwodnicy między Warnkowem a 
przejazdem Nowogard - Miętno, leżących w zlewni ujęcia wód w Warnko-
wie i w strefach pośrednich ujęcia wód w Warnkowie, co czyni ową inwesty-
cję w tym miejscu niedozwoloną.

Mgr inż. Eugeniusz Korneluk Przedstawiciel  
„Stowarzyszenia na Rzecz  Ochrony Środowiska” w Goleniowie 

Dalszy ciąg – pt. „Uzasadnienie” w następnym numerze DN.

Kolizja przebiegu obwodnicy z granicą ochrony pośredniej ujęcia wody w 
Warnkowie

Jubileuszowe medale 
można kupować

W okresie wakacyjnym w Punkcie Informacji Turystycznej mają Pań-
stwo wyjątkową okazję kupna jubileuszowych medali, upamiętniających 
święto 700-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Oprócz medali 
w Punkcie można nabyć książkę „VII wieków Nowogardu 1309-2009”, która 
jest również jubileuszowym wydaniem specjalnym oraz proporczyki, kubki, 
koszulki, czapeczki z daszkiem, długopisy, ołówki z logo jubileuszu i logo 
Nowogardu oraz materiały promocyjne gminy Nowogard i powiatu gole-
niowskiego. 

Punkt Informacji Turystycznej znajduje się w budynku Nowogardzkiego 
Domu Kultury przy Placu Wolności 7. Czynny jest od wtorku do piątku w 
godz. 11.00-18.00, w soboty w godz. 10.00-18.00
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 Witamy wśród nas...

Syn Moniki Machtel ur. 
22.07.09 z Nowogardu

Córka Magdaleny 
Dawidowskiej-Parol 
ur. 18.07.09 z Nowo-
gardu

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Syn Stelli Fatyga ur. 
20.07.09 z Gryfina

Syn Katarzyny Szcze-
paniak-Golonka ur. 
16.07.09 z Pyrzyc

Córka Mirelii Bed-
narek ur. 19.07.09 z 
Nowogardu

Syn Anny Lignarskiej 
ur. 19.07.09 z Nowo-
gardu

Syn Anny Dudek ur. 
20.07.09 z Myślibor-
ków

Syn Barbary Krawczyk 
ur. 21.07.09 z Radowa 
Małego

Córka Karoliny Goch 
ur. 16.07.09 ze Szcze-
cina

W obiektywie     - Nowogardzki Festyn Trzeźwościowy
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Jak to ładnie
na warsztatach…

Jednym z ważnych punktów programu „Lata z Muzami” są „Polsko – 
Niemieckie Spotkania ze Sztuką Malarską i Ceramiczną”, a nieodłącznym 
od trzech lat elementem Spotkań są warsztaty ceramiczne.

Dwugłos o warsztatach

Katarzyna Gnacińska – Ol-
czyk  instruktor z Pracowni 
Ceramiki i Rzeźby Nowo-
gardzkiego Domu Kultury:

„Na warsztaty trafia młodzież o 
różnym stopniu zaawansowania i 
umiejętności. Warsztatowcy z wielo-
letnim stażem są dojrzalsi, prezentu-
ją większy poziom umiejętności oraz 
twórczego myślenia. Stąd pomysł by 
wystawę prac podzielić na dwie czę-
ści – jedna wystawa funkcjonowała 
w budynku NDK, a druga – po raz 
pierwszy – w plenerze nad jeziorem.

W przestrzeń miasta wkompono-

waliśmy prace Kamili D,. Hani T., Be-
aty H., Wiktorii Ł., i Natalii D. – były 
to formy przestrzenne inspirowane 
roślinnością jeziora. Wspólnie z mło-
dymi artystami chcieliśmy by prace 
„ujrzały światło dzienne”. Dzięki 
temu prace mogli oglądać nie tylko 
zainteresowani ale także przypadko-
wi przechodnie, którzy być może nie 
mieli czasu by pójść na wystawę do 
NDK.  Naszym zdaniem była to uda-
na próba i zrodziła nowy pomysł na 
przyszły rok – warsztaty prowadzić 
będziemy częściowo w plenerze i być 
może poszerzymy je o działania rzeź-
biarskie”. 

Kamila Dąbrowska uczest-
niczka warsztatów ceramicz-
nych:

Zajęcia zaczynały się o 9 rano i trwa-
ły od środy 8 lipca do piątku 17 lipca. 
Na zajęciach gościliśmy naszych zdol-
nych przyjaciół z Serbii i Niemiec. Nasi 
wykładowcy uczyli nas nowych technik 
użycia gliny.

Przez pierwsze 3 dni robiliśmy „for-
my przestrzenne” z motywami morski-
mi. Wszystkie prace były bardzo cie-
kawe.W następnych dniach tematem 
zajęć były DIABŁY. 

Każdy diabeł był inny, np. mój diabeł 
siedział na „toalecie” i czytał pismo wy-

łącznie dla panów, a diabeł koleżanki 
był dwustronny (dwugłowy). Niektóre 
diabły były wykonywane na podstawie 
legend naszego regionu. W następnych 
dniach, już coraz bliżej końca tematem 
było DRZEWO DOBREGO I ZŁEGO 
w formie płaskorzeźby. Płaskorzeźba 
polega na wydrążaniu i doklejaniu róż-
nych elementów na plaster gliny. Nasze 
prace pani wypalała w specjalnym pie-
cu. Po wypaleniu zaś, prace zostały po-
kryte szkliwem, specjalnym proszkiem 
rozrobionym z wodą, który daje efekt 
gładkiej i kolorowej powierzchni każdej 
z rzeźb. W ciągu ostatnich 3 dni przy-
gotowywaliśmy wystawę, którą można 
jeszcze obejrzeć na piętrze w NDK.

W ciągu tych 10 dni nauczyłam się 
wielu nowych i przydatnych rzeczy o 
ceramice. Już nie mogę się doczekać na-
stępnych wakacji i następnych warszta-
tów. 

Opiekunem i wykładowcą warszta-
tów była pani Katarzyna Gnacińska 
– Olczyk, która prowadzi zajęcia w 
pracowni ceramiki i rzeźby w NDK, a 
drugim wykładowcą pani Ewa Wanat, 
która zajmuje się rzeźbą i prowadzi 
zajęcia związane z gliną dla dzieci i 
dorosłych we własnej pracowni w Swa-
rzędzu.

W imieniu pani Kasi i wszystkich 
uczestników zajęć zapraszamy wszyst-
kich i tych małych i tych dużych, do 
spróbowania i sprawdzenia się w „pra-
cy z gliną” już od września w NDK. Na-
prawdę warto, to nic trudnego!!!” 
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Ewa Wanat  - prowadzi Pra-
cownię Artystyczna w Swarzę-
dzu

Pracownia Artystyczna to nowa 
forma kompleksowej usługi dla osób 
indywidualnych a  także propozycja 
dla firm i przedsiębiorstw dążących 
do realizacji potrzeb umysłu, ciała 
i  ducha. Atutem pracowni jest do-
świadczenie oraz wysoki poziom ar-
tystyczny, niekonwencjonalne, po-
zbawione schematów podejście do 
pracy twórczej z  każdym z  uczest-
ników. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowanych instruktorów 
i animatorów kultury oraz artystów.

1. „Twórcze świętowanie” – nieba-
nalne urodziny, imieniny oraz inne 
uroczystości, pozostające w pamięci 
każdego uczestnika, z  niekonwen-
cjonalną oprawą i programem.

2. Warsztaty ceramiczne - to pro-
pozycja skierowana do wszystkich 
kategorii wiekowych. Stanowią po-
łączenie twórczości plastycznej z te-
rapią zajęciową

3. WAKACJE - Od lipca zapra-
szamy na Wakacyjne Poranki ze 
Sztuką - proponujemy bogaty pro-
gram zajęć, spotkania z artystami, 
a dla dzieci i młodzieży półkolo-
nie.

Przygotował Lesław M. Marek.

Po festiwalu

Co mi się nie  
podobało…

Jak co roku o festiwalu mówi się 
… cały rok. Są ludzie zadowoleni 
(bo jednak kontakt z kulturą mieli 
za darmochę), są narzekający, bo 
chcieliby słuchać i oglądać całkowi-
cie inne zespoły, artystów i filmy, są 
także zatroskani i zadają pytanie 
quo vadis festiwalu?

Jako przedstawiciel redakcji od-
bieram sygnały wyważone, od ludzi 
którym zależy by Lato z Muzami 
się rozwijało i zyskiwało nowych 
zwolenników. To, w odróżnieniu od 
głosów jakie pojawiają się na forum 
portalu nowogard info – tam nie 
szczędzą nikogo i niczego!

Przekażę Państwu oceny krytycz-
ne:

- zabrakło mi wspomnienia, choć-
by wzmianki o zmarłym Zbigniewie 
Zapasiewiczu. Zmarł w samym 
środku naszego filmowego święta, a 

ze sceny nie padło na ten temat ani 
jedno słowo.

Czy wystąpienie Jana Nowickiego 
nie mogła poprzedzić minuta ciszy? 
I pomyśleć, że o śmierci Michaela 
Jacksona trąbiły wszystkie media 
przez cały tydzień…

- mnie nie podobało się otwarcie 
Festiwalu – wyglądało to tak żało-
śnie, iż musiałam się wstydzić przed 
rodziną, która specjalnie na Festiwal 
przyjeżdża. Potrzebni są jednak 
goście honorowi, choćby to byli 
zwykli figuranci. Nie chcę obrażać 
mieszkańców naszych wsi, ale oni 
nawet lokalne festyny uroczyściej 
otwierają… 

- byłem zapraszany na każdy z 
dwunastu festiwalu. W tym roku 
zaproszenia nie otrzymałem. Proszę 
o odpowiedź na jedno z dwóch pytań: 
za co byłem zapraszany przez 12 lat? 

Albo : dlaczego nie zaproszono mnie 
w tym roku? 

- pytam czy wydziałowi promocji 
zabrakło materiałów, czy ktoś po-
pełnił wielką moim zdaniem gafę? 
Na scenę poproszono bardzo wielu 
ludzi, których prezentowano jako wy-
bitnych uczestników realizowanych 
podczas Festiwalu przedsięwzięć. W 
pobliżu mnie siedziała akurat pani 

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej – na scenę nie została poproszona. 
Nie widziałam też by był tam Lech 
Jurek, który przygotował przepiękny 
koncert nowogardzkich artystów. 
Nie przerwano zdjęć panu Karolew-
skiemu, który wszystko uwiecznia 
od szeregu lat. Smutne to, smutne…

Wysłuchał i foto dołączył LMM
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHomoŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
dobrej, ul. Traugutta. Cena do nego-
cjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 m kw, 
przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biuro. 
Tel. 602 677 563.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z warunka-
mi zabudowy 1200 m kw w Nowogar-
dzie. Tel. 602 52 16 71.

• 2 pokojowe mieszkanie zamienię na 3 
pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 39 182 
97.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na 
działalność handlową, biuro, gabinet 
lekarski, mieszkanie przy ul. 700 Lecia 
20B (pasaż przy Biedronce). Tel. 060 62 
93 753, 091 39 20 676.

•	 działki budowlane dębice gmina ma-
szewo, 18 zł/ m kw. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 608 579 447.

• 3 pokojowe mieszkanie 68 m kw, II pię-
tro, przy ul. Zamkowej, częściowo z me-
blami sprzedam. Cena 225 tys. zł Tel. 091 
3503127. 

• Sprzedam kawalerkę, 29 mkw, III piętro, 
ul. Poniatowskiego. Cena 87 tys. zł Tel. 
509 93 93 92. 

•	 Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
2-pokojowe, w centrum ul. Wyszyń-
skiego tel. 602 630 016.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W NO-
WOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW NET-
TO TEL: 608 047 127, 608 047 132.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, bez-
czynszowe, ogrzewanie gazowe, po ge-
neralnym remoncie, na parterze. Cena 
145 tys. zł. Tel. 660 905 198. 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we, 66 mkw. Cena 2600 zł/ m kw. Tel. 
662 120 052. 

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze wła-
snościowe, 3-pokojowe, 66 mkw. Tel. 501 
77 50 25. 

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 m 
kw, na działce 7 arowej, ul. Żeromskiego 
w Nowogardzie, lub zamienię z dopła-
tą na ½ domku z ogródkiem lub mały 
dom (Nowogard lub bliska okolica) tel. 
609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w No-
wogardzie, 45 mkw. Tel. 0603 281 005.

• Sprzedam pół domu tel. 091 39 208 66. 

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, o pow. 20 arów. Tel. 510 727 667, 
091 39 23 231.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, na 
os. Bema, wspólnota mieszkaniowa tel. 
888 354 289. 

• Działki budowlane sprzedam, 1600 m 
kw, 18 zł/m kw. Dębice koło Maszewa. 
Tel. 604 189 118.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 
Nowogard, ul. 700 Lecia. Tel. 880 417 707.

• Sprzedam kawalerkę w centrum miasta, 
24 m kw, III piętro, po remoncie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 791 704 740. po 21.00.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe (wła-
snościowe) na domek (może być do 
remontu) w Nowogardzie lub bliskiej 
okolicy (ewentualnie z dopłatą). Nr tel. 
792 076 319 po godz. 16.00.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe M3, 
Nowogard. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w kamienicy przy Wojska Polskiego 
na parterze, po remoncie, ocieplo-
ne, ogrzewanie gazowe, kominek + 
pomieszczenia gospodarcze, duża 
piwnica, wiata na samochód. Tel. 501 
692 153.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 
pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 609 124 205.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Wydzierżawię pomieszczenia pod usługi 
lub handel. 694 484 480.

• Wynajmę pomieszczenia magazynowe i 
chłodnicze. 694 484 485.

• Działkę rolną o pow. 4300 m kw; 16 zł/ m, 
5 km od Nowogardu. 603 895 622.

• Wynajmę lokal handlowy 80 m kw przy 
głównej drodze na Stargard Szcz. 606 
703 451.

• Zamienię mieszkanie 67 m kw własno-
ściowe, II piętro na 2 pokojowe (do II pię-
tra). Tel. 091 39 26 528.

• Do wynajęcia garaż, z kanałem ul. Zam-
kowa. Tel. 506 9999 32.

•	 Sprzedam lub wynajmę nieruchomość 
hala 400 m + magazyn 400 m + po-
mieszczenie socjalno – biurowe 200 m 
z możliwością zamiany na mieszkanie, 
działka 80 arów, 12 km od Nowogardu. 
Cena do ustalenia. Tel. 506 534 179.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw w centrum Nowogardu, 
cena do negocjacji. Tel. 609 093 100.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
w centrum Nowogardu, II piętro, 
cena 225 tys. – do uzgodnienia. Tel. 
663 594 001.

• Szczecin, Jagiellońska – do wynajęcia 
mieszkanie 2 pokojowe, widna kuchnia, 
balkon, ogrzewanie gazowe, cena 1500 + 
opłaty. Tel. 663 594 001. 

• Sprzedam kawalerkę w centrum Nowo-
gardu; 24m kw; 72 tys.; tel. 0 512 285 298.

moTorYZaCja

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 R16; 
stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub po-
dobny. Kompletny, nie przerabiany. Tel. 
508 351 213.

• Sprzedam Fiat CC, 1996r., poj. 700 cm3. 
Cena 3000,00 zł. Tel. 600 62 60 68. 

• Sprzedam Renault Chamade, 1991r., 
poj. 1,4. Cena do uzgodnienia. Tel. 
601 860 644.

• Sprzedam BMW 520 2l, 1994 r., cena 7 tys. 
do uzgodnienia. Tel. 695 982 904.

• Sprzedam Motocykle Mini Cros dla 
dzieci. Nowy 500 zł, używany 250 zł. 
602 348 926.

• Sprzedam Mercedes 124 2,5D, 1991 r., 
cena 5 tys. Tel. 606 312 832.

rolNICTWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 
39 95.

•	 koszenie i zbiór biomasy oraz sprze-
daż drewna opałowego. Tel. 508 50 36 
50.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
603 353 789.

• Sprzedam owies, jęczmień i owies bezłu-
skowy. Tel. 506 012 702.

• Sprzedam grykę do siewu lub na poplo-
ny – 3 tony. Tel. 661283 305.

• Sprzedam słomę presowaną w małych 
belkach. 782 036 086.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Sprzedam tucznika. 091 39 22 990.

USŁUGI

• józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• Poprowadzę księgi podatkowe 
PkPir, ryczałt, kadry, płace, ZUS tel. 
693 482 303 

• dYWaNoPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 HarrY – med masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. Tel. 608 658 184.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż pane-
li podłogowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tynkowanie, montaż okien 
i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

•	 Transport, przeprowadzki, montaż i 
skręcanie mebli. 791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, pa-
nele. 506 603 565, 511 231 102.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.pl

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz. Tel. 796 517 107.

• Pokrycia i remonty dachów, kominów. 
Tel. 511 102 684.

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Noclegi w centrum Kołobrzegu tel. 
692 683 475. 

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.-kan. 
i c.o. Tel. 511 102 684. 

• Wystrój sal weselnych balonami i nie tyl-
ko. Tel. 503 045 960. 

•	 Pogotowie komputerowe. Tel. 
608 870 708.

• Videofilmowanie – profesjonalnie. Tel. 
600 653 124.

•	 Pomoc w pisaniu oraz opracowywaniu 
prac semestralnych i dyplomowych z 
zakresu nauk humanistycznych. Tel. 
505 008 527.

• Usługi remontowo – budowlane wyko-
nam. Tel. 600 347 308, 608 364 330.

• Docieplenia budynków 30 zł/ m kw, po-
lbruk 25/ m kw. 785 931 513.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

•	 Firma kosmetyczna oriflame zatrudni 
konsultantów. Tel. 693 876 362.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1324-27.07.2009 r. 

lokale do WYNajĘCIa

NOWOGARD- lokal usługowy o powierzchni 20 m2                                       cena:        1000 zł/msc
NOWOGARD- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                                       cena:        1100 zł/msc
NOWOGARD- lokal handlowo- usługowy o powierzchni 164 m2 cena:  8000 netto/msc

oFerTY dZIaŁek: 

NOWOGARD- okolica grunt o powierzchni 4900 m2                                              cena:      10 000 zł
NOWOGARD- okolica grunt o powierzchni 5000 m2                                              cena:      20 000 zł
NOWOGARD- działka pod zabudowę szeregową o pow. 144 m2                          cena:      40 000 zł
NOWOGARD- okolica grunt o powierzchni 13800 m2                                            cena:      40 000 zł
NOWOGARD- okolica grunt o powierzchni 11.000 m2                                           cena:      50 000 zł
NOWOGARD-  działka budowlana o powierzchni 400 m2                                      cena:      60 000 zł
NOWOGARD - kompleks 5 działek nad jeziorem z warunkami zabudowy          cena:  od 65 000 zł
NOWOGARD- działka z warunkami zabudowy 2600 m2                                       cena:       65 000 zł
NOWOGARD -kompleks 4 działek z wydanymi warunkami zabudowy               cena:  od 90 000 zł
NOWOGARD- działka budowlana o powierzchni 1472 m2                                    cena:       92 000 zł  
NOWOGARD- okolica- 8 ha gruntów                                                                     cena:       99 000 zł
NOWOGARD- działka z warunkami zabudowy o powierzchni 1654 m2             cena:       99 240 zł
NOWOGARD- pod zabudowę jednorodzinną  o powierzchni 2777 m2              cena:    111 000 zł                                                                                                          
NOWOGARD- działka pod zabudowę uzbrojona o pow. 3000 m2                        cena:     165 000 zł
NOWOGARD- okolica działka o powierzchni 11400 m2                                         cena:     185 000 zł
NOWOGARD-działka przy bocznicy kolejowej o pow. 11 125 m2                         cena:     245 000 zł
NOWOGARD-działka przy drodze asfaltowej o pow. 16 400 m2                           cena:     246 000 zł
NOWOGARD- działka o pow. 5000 m2                                                                  cena:     275 000 zł
NOWOGARD – pod zabudowę jednrodzinną o powierzchni 9904 m2                 cena:    380 000 zł
NOWOGARD- działka przy trasie pod budowę hali o pow. 35 000 m2                 cena:  1 500 000 zł

UBEZPIECZENIA  HDI  ASEKURACJA

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

reklama

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

• Poszukuję opiekunki dla dzieci. Tel. 
606 998 623. 

• Zatrudnię recepcjonistkę – barmankę w 
Hotelu „OSKAR” Tel. 602 474 266. 

• Przyjmę do pracy w leśnictwie – preso-
wanie siana i słomy. 508 50 36 50.

• Zatrudnię murarza. Tel. 608 817 214.

• Dyplomowany technik ekonomista szu-
ka pracy biurowej na terenie Nowogar-
du. Tel. 505 065 871.

• Zatrudnię osobę z II grupą inwalidzką 
na stanowisko pracownika fizycznego. 
692 683 475.

• Zatrudnię barmankę. Tel. 693 52 12 
11.

• Zakład Elektryczny zatrudni pracownika 
do pomocy przy montażu robót elek-
trycznych. Praca wyjazdowa, również 
poza granice kraju. Informacje telefon 
0696 757 393 wieczorem.

• Przyjmę do pracy na budowę. Tel. 
662 125 370.

INNe

• Owczarki niemieckie, szczenięta, czarno-
podpalane, pieski i suczki, ojciec – wnuk 
podwójnego zwycięzcy świata, matka 
z rodowodem sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

•	 PodGrZeWaCZ wody bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 
litrowy, do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy Vail-
lant z Niemiec, cena 1000 zł, gwaran-
cja. Tel. 0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł 
oraz ogrzewanie + ciepła woda (dwu-
funkcyjne) cena 1200 zł mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe gaba-
ryty, moc 18 i 21 kw z Niemiec, ekono-
miczne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 150 zł. 
Tel. 0790 540 520.

•	 jUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący, do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało używa-
ny, cena 450 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem c.o., gazowym lub węglo-
wym, firmy Vaillant z Niemiec, typVIII 
120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

•	 rotweilery szczenięta tel. 609 325 006. 

• Sprzedam akwarium, poj. 300l itrów + 
pompka i filtr. Cena do uzgodnienia. 
665 779 656 dzwonić po dziewiętnastej. 

• Sprzedam hulajnogę spalinową w do-
brym stanie. Cena do uzgodnienia. 
665 779 656 dzwonić po dziewiętnastej. 

• Sprzedam pianino w czarnej politurze, 
świeczniki tel. 609 307 327. 

• Sprzedam ladę chłodniczą. Cena do 
uzgodnienia.Tel. 662 018 020. 

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502 272 680, 091 39 21 594 po 18.00. 

• Sprzedam wiśnie i miód. Tel. 500 553 190.

• Sprzedam radio/cd samochodowe, tel: 
605 522 340.

• Sprzedam telewizor 21’Lg, płaski ekran, 
mało używany, pilot, cena 480 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam tel. komórkowy, Ericson, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam okno plastikowe. Tel. 601 94 
79 26.

• Kupię beczki powyżej 100 kg. Tel. 
662 753 824.

•	 Sprzedam nowy telefon lG kP500 
Cookie, duży dotykowy ekran, apa-
rat foto 3mPix, wbudowany czujnik 
ruchu, bluetooth. Cena 450 zł. Tel. 
798 483 902.

• Sprzedam kuchenkę gazowo – elektrycz-
ną w bardzo dobrym stanie, zapalarka 
w pokrętle, termoobieg i zegarek. Tel. 
091 419 11 50.

• Oddam ziemię ze stawu. 695 780 299. 

• Sprzedam nową szafkę pod RTV koloru 
venge, cena 160 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam łóżeczko turystyczne w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 509 615 130.

•	 We wtorek, 21 lipca wieczorem zagi-
nęła suczka (mały kundelek – czarno-
biały-siwy z białym krawatem) w oko-
licach ul. kościuszki. Znalazcę prosimy 
o kontakt, tel. 601 500 999. 
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reklamareklama reklama

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

do WYNajĘCIa 
BOXY w pawilonie 

przy 

ul. Kościelnej 1. 
Tel. 504 938 229

Żeglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

§ DORADZTWO PRAWNE §
Sprawy: - cywilne, spadkowe, alimentacyjne, karne, administracyjne, 
ubezpieczeniowe i rentowe, egzekucyjne i komornicze, z prawa pracy
Porady prawne, pisma procesowe, umowy, wnioski do sądu i komornika, 

testamenty, zastępstwo procesowe
Nowogard, ul. 3 Maja 55, tel. 503 617 739, czynne pon. -  pt. 10.00 – 16.00

Trwałe 
przedłużanie i zagęszczanie

rzęs metodą naturalną
jeden do jednego

Konkurencyjne ceny
Dojazd do klienta

503-807-098

Urodziłem się w nowogardzkim szpitalu (powiatowym), w końcówce 
trzeciego roku po wojnie. Do szkoły zacząłem uczęszczać w pobliskim Woj-
cieszynie. Od „zawsze” byłem zakochany w Nowogardzie. Dziś mogę po-
wiedzieć, że...to mi pozostało!

Byłem już młodzieńcem, gdy dotarła do mej świadomości wiadomość o 
tym, że z naszym powiatem jest nie najlepiej, bo... „zabierają nam sąd”. Tym-
czasem rozbudowa miasta, a także budowa najokazalszego biurowca, gdzie 
rozlokowała się Powiatowa Rada Narodowa, na jakiś czas wygasiły te obawy. 
Sąd jednak już nie powrócił, a po czasie Nowogard przestał być powiatem.

Można się zastanawiać nad tym, co by było, gdyby wówczas powiaty nie 
uległy całkowitej likwidacji. Jednocześnie nie można jednoznacznie stwier-
dzić, że status miasta powiatowego został nam zabrany z naszej winy. Dopie-
ro w popeerelowskiej rzeczywistości, podczas ubiegania się o powrót powia-
tu, ponieśliśmy klęskę, a przynajmniej wielu z nas tak to od czuło! Dlaczego? 
Czy ktoś zawinił? Czy tę stratę da się odrobić? Co warto odrabiać?

Nie na wszystkie przytoczone tu pytania czuję się kompetentny odpowie-
dzieć coś roz strzygającego, ale sądzę, że w kontekście tego ostatniego mam 
jednak coś do zapropono wania. Przestańmy wreszcie czekać aż ktoś nam 
coś załatwi, bo... to się nam należy. Postawmy na samorządność!!!

Samorządność, to coś więcej niż władze samorządowe, to zdolność ogółu 
mieszkańców do zorganizowania się w różnego rodzaju komitetach i innych 
organizacjach, które zawsze będą skuteczniejsze od inicjatyw indywidual-
nych, nawet tych niewątpliwie słusznych!

Tylko dobrze zorganizowane społeczeństwo będzie w stanie wyegzekwo-
wać od kolejnej ekipy władz samorządowych rzetelne wywiązywanie się z 
przedwyborczych obietnic. Z kolei kompetentne władze samorządowe, czu-
jące wyraźne wsparcie społeczne, uporają się z powiatem, i... nie tylko!

Tylko, że... właśnie tego nam brakowało, i niestety w dalszym ciągu brakuje!

Ileż to razy słyszałem (i nadal słyszę), że o zbyt wielu sprawach przesądzi-
ła „wieś”. Kiedy pytam: dlaczego?; nawet najbardziej oburzeni przyznają po 
czasie: „no bo poszła do urn”. Jaki więc z tego wniosek?

Z kolei niedawna inicjatywa powołująca „konwent sołtysów” wykazuje, że 
choć nie jest łatwo, to jednak można coś „ugrać”. Gdyby przy okazji podobne 
działania były lepiej zorganizowane i mniej upolitycznione (czyli obywatel-
skie), to...

To może się już niebawem okazać, że powiaty to anachronizm, że centrum 
decyzyjne zdecydowanie przesuwa się w kierunku samorządów lokalnych!

Po tegorocznym koncercie zatytułowanym „Nowogardzie ty nasz!”, który 
został zaprezen towany publicznie podczas ostatniego (już trzynastego) fe-
stiwalu „Lato z Muzami” poczułem się bardzo zmęczony. Lata lecą- takim 
argumentem próbowałem odganiać inne natarczywie nasuwające się myśli. 
Nic z tego...!

Niczym „mucha do lepu” powracały wspomnienia nie do końca (niestety) 
spełnionych zamierzeń i zabiegów o to, aby zagrała WIELKA KAPELA NO-
WOGARDZKA. Wspomnia ny wcześniej koncert doszedł do skutku dzięki 
kilkunastu moim przyjaciołom, którzy zdecydowanie i ofiarnie wspomogli 
zespół młodych muzyków. Wielkie dzięki im za to! Szkoda jednak, że nie 
zagrała „wielka kapela”.

Choć w tym roku festiwalowi „krytykanci” wyraźnie „stępili pazury”, choć 
poprawiła się frekwencja (i nie tylko) na wieczornych prezentacjach, to jed-
nak nie byłem w stanie odczuć wyraźnego powiewu, który głosiłby: kochamy 
miasto!

Zatem wiele jeszcze przed nami, i jest to sprawa ważniejsza od rozdrapywa-
nia niezagojonych ran po „utracie powiatu”!!!

Lech Jurek

Jest sprawa ważniejsza!
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Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

USŁUGI 
TraNSPorToWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia,  że rozpoczęła zapisy 
na budowę mieszkań własnościowych 

w budynku wielorodzinnym.
- Lokalizacja  -  przy ul. Boh. Warszawy 6 („sad czereśniowy”)
- Struktura mieszkań – 1 pok, 2 pok, i 4 pok, - dwukondygnacyjne - 1 szt.
- Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010r.
Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania  

szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 261.”

DOM WESELNY ULA
Organizujemy: wesela, komunie i inne imprezy okolicznościowe

ul. Leśna 1a  (os. Bema) Nowogard
Tel. 697 612 808

ZAPEWNIAMY PYSZNĄ DOMOWĄ KUCHNIĘ!
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

rozpoczęcie kursu
3 sierpnia 2009 g. 16.00

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Informujemy, że 

31 lipca 2009 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  24.07

PrZeWIdUjĄCY
Najpierw bramy wyłamie –
Potem powie  - sezamie…

WYPIjmY
Ech, gdybyż ludzie rządzili krajem,
Którym by było (bo tak już mają)
Dobro Ojczyzny całą zapłatą …
Wypijmy za to!
Gdybyż rządziły Ojczyzną miłą,
Mądrość, uczciwość poparte siłą,
Zamiast prywata, cynizm i patos…
Wypijmy za to!
Gdybyśmy mogli zawierzyć władzom,
Bo one wiedzą, one zaradzą,
I nie ukrzywdzą jak czuły tato…
Wypijmy za to!
Żebyśmy w końcu trochę zmądrzeli
I drętwą władzę ze szczytów zdjęli,
Czas w końcu powiedzieć: żegnaj prywato…
Wypijmy za to!

Ale niestety w tym cała bieda,
Że żaden toast nic tutaj nie da,
Choćbyśmy stale byli na bani,
Lub w sztok pijani.

dodaTkoWY BodZIeC
Wszystkie posady, psiakość, zajęte,
Może zostanę więc oferentem.
- Wiem już nawet, jak to zrobię,
Żeby przychylność zaskarbić sobie.
Od emerytów rozpocznę może,
Którym obiecam, że im … dołożę
W patriotyczną trąbkę podmucham,
Fajnie, byleby nie tracić ducha.
Dobrze by było olśnić kobiety,
A potem tylko kroczek do fety.
Sute napitki czekają chwili,
By za zwycięstwo toast wychylić.

Pod CelĄ
Stary włamywacz młodych
Adeptów tam uczy,
Ma wykład o ślusarce –
Wejście bez użycia kluczy.

ZreSoCjalIZoWaNY
Nie nabroi już chłopina,
Wciąż w prawości dzielnie trwa.
Jaka tego jest przyczyna?
Cóż, uroki wolność ma!

Rozwiazania krzyżówki 17.07 – LATO BEZ 
IMPREZ – nadesłali:

Krzysztof Kępa, Adam Stefański, Teresa Januszo-
nek, Sabina Frąckowiak, Pelagia Feliksiak, Krzysz-
tof Jaworski (Sikorki), Franciszek Palenica, Elżbieta 
Lewandowska (Strzelewo), Janina Grudzińska, 
Helena Skobyranda, Szczepan Falaciński, Agniesz-
ka Pluta (Błotno), Agata Kochelska (Błotno), 
Urszula Kaczmarek, Chrystiana Syfert, Henryk 
Rosa (Strzelewo), Weronika Kaczmarek, Barbara 
Śmigiel, Krystyna Wojtkiewicz, Jerzy Zawadzki 
(Orzechowo), Emilia Kluszczyńska, Sebastian 

Syfert, Teresa Powalska, Krystyna Zawidzka (także 
10.07), Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Ryszard Gutowski, Lidia Wa-
laszczyk, Urszula Czajkowska (Błotno), Bogumiła 
Czupryńska, Władysław Kubisz, Patryk Skowron  
i Łukasz Kochelski (Błotno). 

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Helena Skobyranda z Nowogardu,
- Barbara Śmigieł Śmigieł Nowogardu,
- Krzysztof Jaworski z Sikorek.

Gratulujemy! 
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ oSóB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik - 091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozkŁad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

                     NOWOGARD 20.07.2009r.

oFerTY PraCY 
PUP GoleNIóW, FIlIa NoWoGard

1. Murarz 

2. Kierowca pr.jazdy „D”

3. Recepcjonista

4. Nauczyciel matematyki

5. Monter izolacji cieplnej    

6. Rob. budowlany - technolog robót wy-

kończeniowych

7. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

mechanicznych.         

8. Nauczyciel informatyki

9. Nauczyciel języka angielskiego

10. Kucharz

11. Pom. dekarza, dekarz

12. Sprzedawca

13. Nauczyciel wych. fizycznego

14. Nauczyciel muzyki, techniki, plasty-

ki 

oFerTY PraCY Z rejoNU
1. Kierowca  C + E (Gryfice)

2. Kierowca  B  (Dobra)
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Motocross

Punkty przywiezione  
aż z Rzeszowa

12.07.2009 na torze motocrossowym w Rzeszowie odbyła się VI runda 
Pucharu Polski klasy 80 cm3 . Bez względu na odległość dzielącą Nowogard i 
Rzeszów bo aż 897 km, to i na tych zawodach nie mogło zabraknąć Michała, 
zajmującego w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski po 6 rundach bardzo 
wysoką 5 lokatę. 

Po 14 godzinach jazdy tor stanął 
przed nami w całej swej okazałości. 
Tor o zupełnie innym wyglądzie ani-
żeli nasz na Smoczaku. Długie proste 
z potrójnymi skokami i dwie proste 
zakończone tralkami po sześć sko-
ków następujących po sobie - bardzo 
trudny dla zawodników, którzy nie 
mogą na nim trenować na co dzień. 
Na treningu dowolnym po 3 okrąże-
niach suzuki Michała odmawia po-
słuszeństwa i mimo usilnych starań 
mechanika Michała Warkalewicza, 
maszyny nie udało się reanimować. 
Udało się pożyczyć motocykl KTM 

od kolegi Michała z Zakopanego 
Tutonia. Trening z pomiarem czasu 
dał 9 pozycję na maszynie startowej. 
Po spokojnie przejechanych 25 minu-
tach Michał zajął 11 miejsce, jego ry-
wale z pierwszej piątki niewiele lepiej. 
Pierwsze 3 miejsca zajęli zawodnicy 
zza naszej wschodniej granicy. Przed 
drugim biegiem pełna mobilizacja: 
start i dobra jazda dała Michałowi 
9 pozycję. W klasyfikacji generalnej 
na dwie rundy przed końcem Michał 
utrzymał swą 5 lokatę.

Relacja EK

Zawodniczka Klubu Motorowego „Cisy” Żaneta Zachare-
wicz przebywa w szpitalu po upadku na torze.

Działacze i zawodnicy życzą Ci Żaneto szybkiego powrotu 
na tor. Jesteśmy z Tobą!

Ewa Durska  
mistrzynią świata

Nowogardzka lekkoatletka Ewa Durska wróciła z mistrzostw świata 
osób niepełnosprawnych z trzema złotymi medalami i rekordem świata.

 Zawody odbywały się w czeskim Libercu. Mieszkająca w Nowogardzie a 
reprezentująca goleniowski UKS Barnim Ewa Durska była najlepsza w trzech 
dyscyplinach.

Złoto wywalczyła w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem a w rzucie młotem 
przy okazji pobiła rekpord świata osiągając wynik 46,46 m.

Pani Ewie serdecznie gratulujemy, a Czytelnikom obiecujemy wywiad z 
Mistrzynią. 

LMM

Olimpiada Młodzieży  
z Chrabąszczami

Tym roku Wieliczka jest gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w Kolarstwie Szosowym. Nasze województwo w tej dyscyplinie sportu 
reprezentować będzie 8 kolarzy. Trzech z nich to chłopcy z Nowogardu, 
wychowankowie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Chrabąszcze 
Nowogard. Żeby wystartować w tej najważniejszej imprezie sezonu dla rocz-
nika 93-94 trzeba było przejść przez gęste sito 4 Eliminacji Pucharu Polski. 
W piątek, czyli dzisiaj pierwszy z naszych reprezentantów Patryk Komisarek 
wystartuje w Jeździe Indywidualnej na Czas. W niedzielę 26 oprócz Patryka 
do wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 100km staną dwaj jego kole-
dzy klubowi Krzysztof Antczak i Paweł Kolasiński.   Do boju poprowadzi 
ich dzielny trener mgr Ryszard Posacki. Czekając na dobre wieści życzymy 
przysłowiowego połamania kół.

Henryk Sawicki

Tym razem przegrana  
z Kluczevią 

W minioną środę na boisku w Nowogardzie, Pomorzanin rozegrał swój 
drugi sparing w okresie przygotowawczym do zbliżającego się sezonu. Sparing-
partnerem była Kluczevia Stargard. Początek spotkania był spokojny z lekką 
przewagą podopiecznych trenera Gumiennego - już w 26 minucie bramkę 
zdobył Galus. Kolejne minuty były spokojne, nie było żadnych poważniejszych 
zagrożeń z jednej, jak i z drugiej strony.

W drugiej połowie przyjezdni uzyskali przewagę na boisku i w 2 minucie 
zdobyli bramkę wyrównującą, a kwadrans później Kluczevia obejmuje pro-
wadzenie, którego nie oddaje już do końca spotkania.

Takie mecze są idealnym sprawdzeniem wszystkich zawodników w grze 
przed sezonem.      W tym meczu obu bramek pilnowali gracze Pomorzanina, 
ponieważ zespół Kluczevii przyjechał bez swojego bramkarza.

Karolina Kubicka

PS:
W przerwie sparingu kibice Pomorzanina zrobili „rundę” z puszką po 

stadionie aby zebrać fundusze na klubowe flagi. Zebrali dość sporą część 
potrzebnych pieniędzy - akcja nadal trwa.Zapraszamy na mecz Pomorzanina 
z Iną Goleniów także na nowogardzkim boisku.
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

27.07.2009 r. godz. 16.30

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077



GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Wtorek 
28 lipca 2009 r. 
Nr 56 (1793) 
nakład 2500
Rok XVI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,20 zł

reklama

czytaj na stronie 3

czytaj na stronie 5

czytaj na stronie 7

reklama

Żeglarzu! 
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Propozycje Czytelników

Jak Tadek 
Kozioł 
wymyślił…
”obwodnicę 
południową”

Aromaty  
Poldanoru

Wniosek  
o unieważnienie 
oceny  
oddziaływania 
na środowisko 
dla – budowy 
północnej  
obwodnicy – cz. 2
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Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

Uzupełnienie informacji
W ostatniej kronice policyjnej z 21 lipca 2009 r. zamieściliśmy informację 

o dokonaniu 13 lipca o godz. 16.00 przy ul. 700 Lecia kradzieży portfela z 
kwotą 750 zł. Uzupełniamy informację na prośbę pokrzywdzonej schorowa-
nej emerytki, że kradzieży tej dokonano w sklepie Biedronka i apelujemy do 
złodziei o sumienie - nie okradajcie chociaż emerytów.

red.

Dyżury aptek

Dyżur pełniony w… 
domu?

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachorował mój syn – informuje nas 
Czytelniczka. Udałam się do dyżurującego lekarza w przychodni, który dziecko 
zbadał i wypisał receptę.

20 lipca godz. 9.15 Nowogard 
Boh Warszawy

Kierujący pojazdem marki Star 
zawiadomił o kolizji z Oplem Astrą. 
Sprawca kolizji, tj. kierujący Astrą 
został ukarany mandatem w wyso-
kości 300 złotych.

20 lipca godz. 13.30 Nowogard 3 
– go Maja

Zdano materiały dotyczące kra-
dzieży ze stacji paliw elektronarzędzi 
o wartości 8,5 tys. złotych.

20 lipca godz. 14.40 Karsk
Zgłoszono kradzież aluminiowej 

teczki z kwotą 80 złotych.
20 lipca godz. 15.45 Nowogard 

Biedronka Warszawska
Ujęto sprawcę kradzieży sklepo-

wej. Nietrzeźwy sprawca Ryszard W. 
usiłował ukraść 0,7l wódki. Miał w 
wydychanym powietrzu 2,5 promila 
alkoholu. Przeciwko niemu skiero-
wano wniosek o ukaranie do sądu 
grodzkiego.

20 lipca godz. 16.00 Sieciechowo
Zdano materiały dotyczące wy-

kroczenia polegającego na wycięciu 
pasa żyta o wielkości 1,2m na 1,25m. 
Sumę strat wyceniono na kwotę 70 
złotych.

20 lipca godz. 20.15 Nowogard  
Szpital

Pielęgniarka izby przyjęć powia-
domiła policję, że na ul. Krótkiej 
miało miejsce wykroczenie, a mia-
nowicie kierujący samochodem 
Audi potrącił motocyklistę. Na sku-
tek kolizji kierujący motorem do-
znał rany ciętej prawego kolana oraz 
ogólnych potłuczeń. 

21 lipca godz. 19.15 Nowogard 
Netto

Miała miejsce kradzież sklepowa. 
Przeciwko nietrzeźwemu, wcześniej 
wielokrotnie zatrzymywanemu Mie-
czysławowi S. skierowano wniosek o 
ukaranie do sądu.

21 lipca godz. 20.55 Nowogard 
Stacja Paliw Orlen

Znaleziono dowód osobisty nale-
żący do mieszkańca Złotoryi.

21 lipca godz. 23.00 Nowogard 
15 – Lutego

Podczas kontroli zatrzymano nie-
trzeźwego motorowerzystę. Euge-
niusz Z. miał 2,1 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

22 lipca godz. 11.05 Nowogard 
Armii Krajowej

Miała miejsce kolizja Maca z 
Oplem Vectrą. Sprawca, kerujący 
Oplem został ukarany mandatem w 
wysokości 400 złotych.

22 lipca godz. 17.25 Nowogard 
Boh. Warszawy

Zgłoszono kradzież górskiego te-
renu posesji górskiego roweru gór-
skiego z pełnym osprzętem

oraz bluzy firmy Addidas. Sumę 
strat wyceniono na 700 złotych.

23 lipca godz. 1.17 Nowogard róg 
Armii Krajowej i Kościuszki

Nieznani sprawcy ułożyli na środ-
ku jezdni skrajniki, na skutek czego 
dwa nadjeżdżające auta uszkodziły 
sobie koła.

23 lipca godz. 10.15 Czermnica
Mieszkanka wioski zgłosiła za-

ginięcie chorego umysłowo syna, 
który dwa dni wcześniej oddalił się 
z domu. Poszukiwany został od-
naleziony w Przybiernowie skąd 
przewieziono go na oddział psychia-
tryczny w Międzyzdrojach.

23 lipca godz. 13.00 Nowogard 
Zielona

Na stojący na parkingu pojazd na-
jechał drugi kierujący, po czym od-
dalił się z miejsca zdarzenia. Sprawcę 
odnaleziono i ukarano mandatem.

23 lipca godz. 19.30 Nowogard 
Lidl

Ujęto nieletniego sprawcę kradzie-
ży sklepowej. 

23 lipca godz. 20.50 Nowogard 
Netto

Kolejny amator „mocnych trun-
ków” został zatrzymany na miejscu 
kradzieży.

23 lipca godz. 21.28 Osina
Zatrzymano nietrzeźwego rowe-

rzystę. Jan J. miał 2 promile alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

23 lipca godz. 22.30 Nowogard 
Grafitów

Dokonano kradzieży niemieckiej 
tablicy rejestracyjnej.

24 lipca godz. 15.20 droga Koło-
wiec – Wierzchy

Miała miejsce kolizja Mercedesa 
Sprinter z Mercedesem ciężarowym. 
Sprawcę ukarano mandatem.

24 lipca godz. 16.00 Nowogard 
Armii Krajowej

Zgłoszono kolizję trzech aut, Peu-
gota, Mazdy oraz Vv. Sprawcę ukara-
no mandatem.

25 lipca godz. 23.55 Nowogard 
15 – go Lutego

Podczas kontroli zatrzymano nie-
letniego kierującego samochodem 
bez uprawnień. Kierujący Renault 
Adam Z. miał 0,7 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

26 lipca godz.13.30 Żabowo
Miała miejsce kolizja Vv z Merce-

desem, a sprawca oddalił się z miej-
sca zdarzenia.

26 lipca godz. 15.15 Nowogard 
Plaża miejska

Ratownik zgłosił kradzież dwóch 
rzutek ratunkowych. Straty wycenio-
no na 150 złotych.

26 lipca godz. 17.40 Nowogard 
stacja HL

Miała miejsce kolizja Renaulta 
i Peugota. Sprawca został ukarany 
mandatem w wysokości 300 złotych.

Opr. Ewa Dziwisz

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla współorganizatorów oraz wszystkich 

wspierających zorganizowanie powiatowych obchodów „Święta Policji”
Składają Organizatorzy

24 lipca godz. 3.38 Nowogard 
700 - Lecia

Palił się śmietnik.
24 lipca godz. 10.55 Nowogard 

Cmentarna
Strażacy usuwali gniazdo os z 

cmentarnej kaplicy.
24 lipca godz. 15.23 Nowogard 

Szarych Szeregów
Strażacy zabezpieczali lądowanie 

śmigłowca ratunkowego.
24 lipca godz. 19.23 Brzozowo
 Od uderzenia pioruna zapaliła się 

stodoła. Paliło się ponad 250 metrów 
kw. powierzchni.  W akcji gaśniczej 

udział brało sześć zastępów straży 
pożarnej. Jednostka z Nowogardu, 
OSP Orzechowo, Błotno, Osowo, 
Ostrzyca i Wyszomierz. Budynek 
spłonął doszczętnie. Straty wycenio-
no na 50 tys. złotych.

25 lipca godz. 18.25 Nowogard 
Kościuszki

Strażacy usuwali gniazdo szersze-
ni z budynku mieszkalnego.

27 lipca godz. 10.08 Brzozowo
Zapaliła się słoma pozostała po 

piątkowym pożarze.
Opr. Ewa Dziwisz

Leki chciałam wykupić w dyżu-
rującej całodobowo aptece przy ul. 
Warszawskiej.

Po bezskutecznym dzwonieniu do 
drzwi apteki skorzystałam z telefonu. 
Okazało się, że farmaceuta pełni dyżur 
w domu! Rozpoczęła się nieprzyjemna 
rozmowa, bo musiałam „spowiadać” 
się jaka to choroba, jakie lekarstwa, 
nazwisko lekarza, który lek zaordyno-
wał. Niestety leki wykupiłam dopiero 
w poniedziałek po godzinie 8 –ej w 
aptece przy Placu Wolności. Tam też 
dowiedziałam się, że dyżur powinno 
się pełnić w pomieszczeniu apteki, a 
nie w domu.

Czy ktoś kompetentny wytłumaczy 
jak to właściwie jest?

Mieszkanka Nowogardu



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

328-30.07.2009 r. 

reklama

reklama

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Propozycje Czytelników

Jak Tadek Kozioł 
wymyślił…
”obwodnicę południową”

Nasz stały Czytelnik Tadeusz Kozioł patrząc na sznur samochodów ciągnący 
się w piątkowe popołudnie od świateł w rejonie Netto aż po „rolniczak” na 
jezdni ul. Poniatowskiego zaproponował kilku kierowcom ominięcie korka. 
Zaproponował by pojechali ul. Żeromskiego do ul. Bohaterów Warszawy i 
dalej do Kulic, a stamtąd przez Jarchlino i Łososinę do Wyszogóry i tutaj z 
powrotem na krajową „szóstkę”.

Dla niektórych był to pomysł zbawienny – podziękowali przez komórkę, 
bo jechali praktycznie bez zatrzymywania się i uniknęli uciążliwego czekania 
na skrzyżowaniu.

Pan Tadeusz pyta: czy nie można byłoby umieścić odpowiedniej tablicy infor-
mującej o takowej możliwości i chociaż częściowo rozładować ruch w mieście?

Notował i foto umieścił LMM

Zgubiono klucze!
W czwartek 24 lipca w rejonie fontanny zgubiono pęk kluczy. 
Uczciwego znalazcę prosimy o przekazanie kluczy do re-

dakcji.

Wszystkie dzieci 
nasze są…

Dla pana M. z ul. Osiedlowej dzieci są zadrą w oku. Często są przepędzane z 
piaskownicy. Już o godzinie 18.00 stwierdza, że dzieci zakłócają spokój. Para-
noja! Oświadczam, że my jako rodzice sami zwracamy uwagę naszym dzieciom 
jak mają się zachowywać.  Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że są wakacje 
i dzieci muszą się bawić. Przecież nie wszystkich stać na wakacyjne wyjazdy. 
Na osiedlu nie ma placu zabaw – dzieci muszą z konieczności przebywać na 
piaskownicy i na pobliskim skwerku. Zabawy też nie są zbyt urozmaicone – 
w co można się bawić na pustym placu? No chyba w „chowanego”, ale i to 
zostało poważnie utrudnione – pan M. wysmarował zabytkowy mur jakimś 
mazidłem, aby dzieci nie mogły tam wchodzić ani siadać. Takich pomysłów 
to nawet komentować nie trzeba!

Nie mogę tego pana zrozumieć – ma przecież swoje wnuki. Czy też je tak 
stresuje?

Prosimy tylko o jedno – niech się pan M. nie „troszczy” o nasze dzieci, niech 
też nie buntuje innych sąsiadów.

Mama z Osiedlowej

BIAŁA SOBOTA 
W FUNDACJI „ZDROWIE”

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie” w Nowogardzie DNIA 
22.08.2009R.organizuje
BIAŁĄ SOBOTĘ
- dla diabetyków
- dla potencjalnie zdrowych mieszkańców
- dla tych, którzy chcą wiedzieć że są zdrowi
Patronat obejmie Wojewódzki Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
- prowadzone będą badania przesiewowe w kierunku wykrycia cukrzycy    

badanie poziomu cukru, cholesterolu, RR
Biała Sobota 22.08.2009r w siedzibie Fundacji ul. Wojska Polskiego 7, od 

godz. 10 do 15-ej (budynek laboratorium szpitala w Nowogardzie)

Celem udziału w Białej Sobocie Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków jest reaktywowanie Koła P S w Nowogardzie (koło 
diabetyków istniało w naszym mieście w 1994 r. uczestniczyło w nim 82 
diabetyków w tym 2 dzieci).

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Nowogard - zainteresowanych 
istotą CUKRZYCY,
szczególnie serdecznie zapraszam osoby, które w roku 1994 podjęły  inicja-

tywę EDUKACJI W CUKRZYCY.
Prezes Fundacji”Zdrowie” Lidia Bogus
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Dyrekcji i gronu nauczycielskiemu oraz członkom 
pocztu sztandarowego ze Szkoły Podstawowej nr 3, 

dyrekcji, koleżankom i kolegom 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

naszej kochanej córki 

śp. Anetty Korowaj 
serdecznie 

dziękują Rodzice

Księdzu Arkadiuszowi 
z parafii 

św. Rafała Kalinowskiego 
za Mszę św. 

i homilię za duszę 
naszej córki 

śp. Anetty 
Korowaj 

serdeczne 
Bóg zapłać 

składają Rodzice

Państwu 
Wiesławie i Jerzemu 

Furmańczykom 
za zorganizowanie 

uroczystości 
pogrzebowych 
naszej córki 

śp. Anetty Korowaj 
dziękują Rodzice

podziękowaNiapodziękowaNia podziękowaNia

90 lat Policji
W piątek w Nowogardzie odby-

wały się uroczystości związane z ob-
chodami Święta Policji. Najpierw w 
Domu Kultury w obecności władz 
samorządowych, zaproszonych go-
ści a także mieszkańców Nowogar-
du, Komendant Powiatowy Policji 
w Goleniowie insp. Leszek Skotnicki 
wręczył kilkudziesięciu policjantom 
akty nominacyjne na wyższe stop-
nie służbowe. W trakcie gali Bur-
mistrzowie oraz Wójtowie z terenu 
Powiatu Goleniowskiego za bardzo 
dobrą współpracę z policją na rzecz 
bezpieczeństwa zostali wyróżnieni 
specjalnymi dyplomami, które wy-
dał z tej okazji Komendant Woje-
wódzki Policji w Szczecinie nadinsp. 
Tadeusz Pawlaczyk.

Po tych uroczystościach nastąpiło 
oficjalne otwarcie budynku Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie, który 
poddany został gruntownemu remon-
towi. Policjanci dostali również na wy-
posażenie nowe meble. Przed budyn-
kiem komisariatu uroczyście wkopano 

drzewko przekazane przez Nadleśnic-
two Nowogard. Drzewko - świerk z 
Beskidu Żywieckiego - zostało wy-
hodowane z nasion poświęconych 
przez Papieża Benedykta XVI. Posiada 
ono również stosowny Certyfikat. W 
trakcie obchodów Święta Policji zor-
ganizowano festyn dla mieszkańców. 
Można było zapoznać się ze sprzętem 
jakim dysponują policjanci. Były nowe 
radiowozy, motocykle, skutery, rowe-
ry, policjanci w nowym umunduro-
waniu a także sprzęt wojskowy, straży 
pożarnej i granicznej. Bardzo dużym 
powodzeniem cieszyło się znakowanie 
rowerów oraz namiot prewencyjny, 
licznie odwiedzany przez najmłod-
szych.

Przy okazji kapelan goleniowskiej 
policji ksiądz Krzysztof Rytwiński 
i proboszcz Grzegorz Zaklika po-
święcili policyjne radiowozy a także 
budynek Komisariatu Policji w No-
wogardzie. 

Opr i foto LMM
Lista odznaczonych na s. 6

Drzewko - świerk z Beskidu Żywieckiego - zostało wyhodowane z nasion po-
święconych przez Papieża Benedykta XVI.
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Wniosek o unieważnienie – cz.II

Wniosek o unieważnienie oceny 
oddziaływania na środowisko dla – 
budowy północnej obwodnicy – cz. 2

dla niej obligatoryjnie Raport Oddzia-
ływania na Środowisko. Wzmianka 
w raporcie, że w tym rejonie projek-
towane są rowy z separatorami wyła-
pującymi zanieczyszczenia z drogi, by 
nie przedostały się do podziemnych 
zasobów wody pitnej, są co najmniej w 
tak poważnej inwestycji – niesmaczne. 
Ktoś dosłownie robi sobie z tak poważ-
nego zagrożenia jakim jest budowa 
obwodnica w tym miejscu dosłownie, 
delikatnie mówiąc - żarty!

Otóż raport nie wyklucza potencjal-
nej katastrofy drogowej w tym rejonie. 
Co więcej, dokładnie ujmuje, że skutki 
takiej katastrofy są nieprzewidywalne 
i wprowadzą do środowiska gruntowo 
wodnego zanieczyszczenia (szczegól-
nie niebezpieczne w przypadku prze-
wrócenia się i rozszczelnienia cysterny 
czy jej eksplozji – ropopochodnych. 
One w w/w środowisku na długie lata 
zalegały by w glebie, co jak pisze raport 
migrowały by w głąb gleby dostając 
się do środowiska wodnego. W tym 
przypadku w rejonie strefy pośredniej 
ujęcia wody w Warnkowie (na mapce 
raportu – strefa kolizyjna), dodatko-
wo nakłada się w tym rejonie (węzeł 
drogowy Warnkowo) na podziemne 
zasoby wody powodując skażenie 
wody pitnej dla miasta Nowogard. Z 
tego względu lokalizacja obwodnicy 
w tym rejonie jest niedopuszczalna, co 
potwierdzą prawnicy RDOŚ w Szcze-
cinie i Pana Wojewody.

Do pt. 3 i 4.
Wprowadzanie opinii publicznej 

w błąd w w/w procedurze polega na 
świadomym wyeliminowaniu mapki 
PUWiS-u Nowogard z naniesionymi 
podziemnymi zasobami wody pitnej 
(między Karskiem a Warnkowem) 
zaopatrujących ujęcia wody w Warn-
kowie i na ul. Wojska Polskiego w No-
wogardzie, leżących pod projektowa-
nym pasem drogowym nowogardzkiej 
obwodnicy – zlokalizowanej j/w w pt. 
1 i pod planowanym węzłem drogo-
wym Warnkowo, która znajdowała się 
w sierpniowym raporcie 2008 r., do 
poprzedniej procedury oddziaływania 
na środowisko - budowy obwodnicy. 
Wyeliminowanie mapek z owymi 
zasobami i ich strefami ochronnymi 
w Raporcie, uważamy że jest groźnym 
przestępstwem w konsekwencji grożą-

cym na utracie zdrowia, czy życia.W 
związku z czym prosimy, by RDOŚ w 
Szczecinie z urzędu - ten fakt zgłosiła w 
prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

Do pt. 5, 6 i 7.
Wymienione w pt. 5 i 6 zanieczysz-

czenia w trakcie budowy i eksploatacji 
obwodnicy północnej eliminują ulo-
kowanie jej w rejonie podziemnych 
zasobów wody pitnej dla Nowogardu 
jak i w rejonie stref ochronnych ujęć 
wody w Warnkowie (rejon kolizji, zał. 
mapka w raporcie, (strona północno – 
wschodnia strefy), gdyż powodowała 
by bezpośrednie zagrożenie wód pod-
ziemnych jak i dalej, ujęć wody pitnej 
w Warnkowie.

Nie zgadzamy się, ze stwierdzeniem 
– w pt. 14 – str. 10, streszczenia raportu 
– (potencjalne konflikty społeczne), że 
uwagi naszego Stowarzyszenia do po-
przedniego projektu wniosku - zostały 
odrzucone. Do tej chwili tj. (15 lipiec 
2009 r.) nasz wniosek o unieważnienie 
oceny oddziaływania na środowisko 
podpisanej przez Dr. Trzeciaka w 
Warszawie, (co automatycznie skutko-
wać będzie unieważnieniem tej oceny 
podpisanym przez Wojewodę Zachod-
niopomorskiego), jest obecnie rozpa-
trywana przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie i do 
tej pory nie mamy żadnego wiążącego 
w tej sprawie pisma. Stąd stwierdzenie 
powyższe jest nie prawdziwe i należy 
je bezzwłocznie usunąć ze streszczenia 
raportu.

Reasumując, zawarte merytoryczne 
przesłanki zawarte w pt. od 1 do 7 
całkowicie eliminują obecną procedurę 
oceny oddziaływania na środowisko 
inwestycji – budowy obwodnicy No-
wogardu w ciągu drogi krajowej nr 6. z 
powodu niedopełnienia formalności 
prawnych i naruszenia prawa wyłą-
czając ją z obiegu, i o takie rozstrzy-
gnięcie naszego wniosku prosimy 
Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, jak 
we wstępie naszego wniosku i prosimy, 
by Pan Dyrektor powiadomił nas jako 
stronę w postępowaniu, o sposobie 
jego rozstrzygnięcia.

Z poważaniem:
Mgr inż. Eugeniusz Korneluk 

Przedstawiciel „Stowarzyszenia na Rzecz  
Ochrony Środowiska” w Goleniowie 

Uzasadnienie:
Wnosimy poważne zastrzeżenia 

w toczącej się obecnie procedurze 
w RDOŚ w Szczecinie – ocenie od-
działywania na środowisko inwestycji 
– budowy obwodnicy Nowogardu w 
ciągu drogi krajowej nr 6 – z udziałem 
społeczeństwa i wnioskujemy o jego 
unieważnienie. Inwestycja ta, obecnie 
przebiega na etapie – decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej 
zainicjowanej przez inwestora GDD-
KiA w Szczecinie. Jest ona zakwali-
fikowana jako szczególnie uciążliwa 
dla środowiska, stąd obligatoryjnie 
wymagany jest raport oddziaływania 
na środowisko, który wraz ze stresz-
czeniem w języku niespecjalistycznym. 

W grudniu 2008 r. opracował go 
zespół Mgr inż. Ryszarda Kowalskie-
go z pracowni projektowania dróg i 
mostów w Szczecinie. Ów raport jak 
i jego streszczenie ujmują jedynie 
znaczną część zagrożeń dla środowi-
ska, lecz nie do końca, oraz utajnione 
są w nim istotne w sprawie dokumenty, 
bez których raport w myśl prawa traci 
swoją moc prawną. Niepełny Raport 
Oddziaływania na Środowisko z tego 
powodu nie oddaje pełnię zagrożeń 
planowanej inwestycji na środowisko, 
szczególnie dla podziemnych zasobów 
wody pitnej między Karskiem a Warn-
kowem. Obwodnica ulokowana by była 
w strefach ochronnych tych zasobów 
co w myśl POŚ – (Prawa Ochrony 
Środowiska) jest niedozwolone a za-
soby te są pod szczególną ochroną i 
POŚ nie dopuszcza lokalizacji żadnej 
szkodliwej inwestycji nawet w pobliżu 
takich zasobów a nie mówiąc już o tym, 
że nad nimi!

Do pt. 1.
Brakująca Ekspertyza powinna być 

wykonana przez zespół naukowców, 
niezależnych 

 hydrogeologów, którzy jednoznacz-
nie określą, czy lokalizacja planowanej 
obwodnicy i  

węzła drogowego Warnkowo w 
obecnej wersji nad zasobami w/w wody 
pitnej i w ich  

strefach  Ochronnych, ze względu na 
bezpośrednie zagrożenie w/w zasobów  

wody pitnej jest dozwolona i nie 
koliduje z obowiązującym w tej dzie-
dzinie prawem Unii  

Europejskiej do której należymy. 
Taka ekspertyza jest dokumentem 

prawnym, za którego wiarygodność 
autorzy takiego dokumentu odpowia-
dają karnie. Natomiast opinia w tej 
sprawie Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarno - Epidemiologicznego w 
Szczecinie (nie poparta żadnymi ba-
daniami naukowymi), na bazie której 
opiera się cała w/w procedura, nie 
jest dokumentem wiarygodnym, za 
jego napisanie Wojewódzki Inspektor 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
karnej, co oznacza, że dokument taki 
praktycznie może napisać każdy!

W/w w pt. 1 „Druga warstwa wodo-
nośna występuje na głębokości 35 – 40 
m w południowej cz. obrębu (Warnko-
wo – pod miejscowością Warnkowo 
i węzłem drogowym), i 28 – 30 m w 
jego cz. północnej (Karsk i pod węzłem 
drogowym Warnkowo) pod serią glin 
morenowych. Warstwę tworzą piaski 
różnoziarniste, pospółki i żwiry. Woda 
jest pod ciśnieniem, a jej statyczne 
zwierciadło stabilizuje się na gł. 1 – 5 
m pod powierzchnią. …z tych względów 
wykorzystywana jest do zaopatrzenia w 
wodę, (dalej) …z drugiej warstwy wodo-
nośnej korzysta komunalne ujęcie wód 
podziemnych w Warnkowie - raport. 

Wg. opinii naszego Stowarzyszenia, 
taka lokalizacja eliminuje całe przed-
sięwzięcie i w myśl Prawa Ochrony 
Środowiska – stanowi je niedopusz-
czalnym.

Do pt. 2.
W granicach strefy ochrony pośredniej 

ujęcia w Warnkowie i w Nowogardzie 
znajduje się część projektowanego węzła 
komunikacyjnego po stronie północno – 
wschodniej drogi Nowogard – Karsk” z 
tego powodu Prawo Ochrony Środowi-
ska zabrania takiej lokalizacji jakiejkol-
wiek inwestycji – w tym wypadku jest 
nią projektowana j/w obwodnica, która 
przez POŚ – zakwalifikowana jest jako 
szczególnie uciążliwa i wymagany jest 

Dyrektor GDDKiA w Szczecinie - inwe-
stor obwodnicy północnej - na konsul-
tacji społecznej w Olchowie - foto-Eu-
geniusz Korneluk

  W kinie „Orzeł” 

NOC 
W MUZEUM II
 
Komedia, USA, 2009, 104 min 
12 zł od lat 8

31.07.2009 godz. 16.00
01.08.2009 godz. 16.00
02.08.2009 godz. 16.00

DZIENNIK 
NIMFOMANKI
 
Dramat, Hiszpania, 2009, 95 min 
12 zł od lat 18

31.07.2009 godz. 19.00
01.08.2009 godz. 19.00
02.08.2009 godz. 19.00
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w obiektywie Jana korneluka   - 40 lat temu przed 
            Żłobkiem miejskim w Nowogardzie

marketów jak „mrówków”  a żłobka ani jednego - powiedziała pewna 40. latka

Odznaczenia i awanse  
w goleniowskiej Policji 
otrzymali:

- Medal Złoty za długoletnią służbę otrzy-
mał Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie 
insp. Leszek Skotnicki oraz asp. sztab. Wanda 
Michałowska - postanowienie o nadaniu medalu 
podpisał Prezydent RP Lech Kaczyński

- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” – 
asp. sztab. Andrzej Stasiak, policjant  KP Nowo-
gard. Decyzję wydał Minister MSWiA Grzegorz 
Schetyna

  - asp. Dariusz Kiedas został mianowany na 
pierwszy stopień oficerski   Podkomisarza Po-
licji. Postanowienie podpisał Prezydent RP Lech 
Kaczyński

 Komendant Główny Policji gen. Insp. Andrzej 
Matejuk mianował Podinspektorem Policji - 
nadkom. Małgorzatę Figurę - zastępcę naczelni-
ka prewencji i ruchu drogowego KPP Goleniów.

 Komendant Wojewódzki Policji w Szcze-
cinie nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk miano-
wał:

- Aspirantem Sztabowym Policji - st. asp. M. 
Adamowskiego, H. Jaśkowiaka, W. Lipskiego, R. 
Ogórskiego, A. Skubiszewskiego.

 -  Starszym Aspirantem Policji - asp. A. Pu-
cha, Zb. Zajdę (obaj z Posterunku Nowogard),

-  Aspirantem Policji -   mł. asp. M. Kraszew-
skiego, J. Borys

- Młodszym Aspirantem Policji -   sierż. 
sz. D. Mazurowskiego, sierż. P. Stępień, K. 
Wasiak, R. Wróbel, D. Zając, K. Bołdak, M. 
Jóżwiak

-  Starszym Sierżantem Policji -  sierż. D. De-
nisiewicza (Nowogard), T. Domanowskiego, M. 
Kawkę (Nowogard), R. Kamińskiego, P. Leyka 

(Nowogard), I. Smolińskiego, A. Szczerbę (No-
wogard), J. Wirę

-  Sierżantem Policji -  post. P. Bernatowską, A. 
Bierzyńską-Pękala, P. Denisiewicza (Nowogard), 
R. Kielec, M. Klich-Wiatr,  A. Kowalczuk, T. Mi-
chalskiego (Nowogard), A. Odziobę, A. Pawla-
czyk, Sz. Skotarka, N. Salsę, K. Welcz, T. Zająca

Komendant Powiatowy Policji Goleniowie 
insp. Leszek Skotnicki mianował 

- Starszym Posterunkowym Policji post. Jaro-
sława Pastuch - policjanta KP Nowogard.
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Aromaty  
„Poldanoru” ciąg dalszy…. 

W związku z zamknięciem nowogardzkiej plaży powraca znowu temat 
wielkich  ferm, w tym Poldanoru. Nasz stały Czytelnik nie odpuszcza tema-
tu, bo jest przekonany o zgubnym wpływie gnojowicy na stan środowiska 
naturalnego, a w efekcie na zdrowie zwierząt i ludzi.

hodowli zwierząt, którą konse-
kwentnie wyniszczają zachodnie 
fermy tuczu wielkoprzemysłowego? 
Można powiedzieć, że duńscy ho-
dowcy świń nie mają łatwego życia 
w swoim kraju, głównie z powo-
du wymagającej opinii publicznej, 
tamtejszego prawa rolnego i ochro-
ny środowiska. Wystarczy wspo-
mnieć, że 30 producentów trzody 
chlewnej i akcjonariuszy Poldano-
ru zostało ukaranych w Danii karą 
grzywny za łamanie prawa rolnego 
(nadprodukcja) i wymogów śro-
dowiska. Dlatego w latach 90’ roz-
poczęli oni poszukiwanie kraju, w 
którym nie będą obowiązywały tak 
ostre zapisy prawne. Tak oto dotarli 
oni do Polski i innych państw regio-
nu Europy Środkowo-Wschodniej”

Panie Prezesie od kiedy Pan liczy 
te 14 lat, bo coś mi dalej nie pasu-
je i czy te rewelacje też mijają się 
prawdą? A najciekawszy jest ten 
link: http://www.zielonapolska.org.
pl/?mid=57&nid=664&full”Zwie-
rzęta wdychają toksyczne gazy 
m.in. z rozkładających się, groma-
dzonych odchodów w zbiornikach 
pod podłogą chlewni. Gnojowica z 
tych pomieszczeń, jak i  z oddziel-
nych, olbrzymich oraz otwartych 
zbiorników stanowi bombę bak-
teriologiczną!!! Gazy z wielkich 
ferm, to jedna ogromna trująca at-
mosfera. Naukowcy udowodnili, że 
w tych wyziewach znajduje się od 
140 do 200 bardzo groźnych gazów 
- jak: siarkowodór, amoniak, mer-
kaptany itp. Na wydobywającą się 
tam atmosferę, narzekają okoliczni 
mieszkańcy chorujący, niemogą-
cy otwierać okien. Nawet autobu-

sy nie chcą się tam zatrzymywać.  
Gromadzenie gnojowicy w otwar-
tych lagunach, to olbrzymie za-
grożenie powstawania chorób 
roznoszonych przez wiatr, owady 
i inne. Jest poważne przekona-
nie, że świńska grypa powstała na 
wielkiej fermie trzody chlewnej, w 
pobliżu, której ujawniono pierw-
szy przypadek choroby u człowie-
ka. Co rusz w Polsce ujawniane są 
przypadki stwierdzające chorobę? 
W Polsce jest ca 200 potężnych 
i otwartych lagun z gnojowicą. 
Zatruwanie gleby nie przeleża-
kowaną (czytaj palną chemicznie 
substancją) gnojowicą przez pra-
cowników ferm wylewających je 
na polach. Leżakowanie, przez co 
najmniej 4 miesiące powoduje, że 
zmniejsza się zagrożenie chemiczne. 
Jednak, czy mimo to nadaje się, jako 
nawóz, z punktu prawnego obecnie 
ma to miejsce. Od 2000 roku, kiedy 
do Polski zaczęły wchodzić wielkie 
korporacje hodowlane, nagle gnojo-
wica przestała być ściekiem, a cen-
nym nawozem. Ścianki i podłoża la-
gun, gdzie gromadzi się gnojowicę, 
pękają, przez to dochodzi do trucia 
gleby. Otwarte laguny z gnojowicą, 
to tez potężne zagrożenie epidemio-
logiczne w przypadku powodzi. Tak 
się stało w USA.”

Należy jak najszybciej coś zro-
bić z inspekcjami czuwającymi nad 
naszym bezpieczeństwem i z naszą 
władzą kochaną, aby powstrzymała 
to, co nastąpi z biegiem lat. Pytam: 
o jakiej turystyce rozprawiają nasi 
dygnitarze?

Z poważaniem 
Stały czytelnik

Pamiętają Państwo jak ponad rok 
temu prowadziliśmy z Panem Preze-
sem Brodziakiem z w/w  firmy po-
tyczki słowne odnośnie zakażenia 
naszego jeziora Nowogardzkiego (nr 
39 z dnia 23.05.2008r).  Pan Prezes 
odpowiedział w tym samym nume-
rze, że obawy są bezpodstawne i że 
od 14 lat prowadzą działalność a 
jednocześnie prowadzony jest moni-
toring przez Inspekcję Ochrony Śro-
dowiska. Na co moja skromna oso-
ba w numerze nr 48 z 24.06.2008r 
stwierdziła, że Prezes jest dobrym 
prorokiem i do skażenia nie dojdzie. 
No już o służbach kontrolnych nie 
będę się rozpisywał, to zostało za-
warte w protokole NIK  (http://www.
wetgiw.gov.pl/bip/pliki/informacja-
o-wynikach-kontroli-NIK.pdf) .     

I co?  Czytam w nr 54  DN z 
dn.21.07.2009r artykuł odnośnie za-

kazu kąpieli w naszym wspaniałym 
jeziorze. Redaktor piszący ten arty-
kuł twierdzi, że bakteria ta występuje 
normalnie w jelicie człowieka, a nie 
wspomina niestety o występowaniu 
jej w jelitach zwierząt. http://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Pa%C5%82ecz-
ka_okr%C4%99%C5%BCnicy). 
Niestety nietrafny  komentarz pod 
artykułem pozostawiam bez oceny.

Szanowny Panie Prezesie! Proszę 
przeczytać poniższe linki:

http://www.gp24.pl/apps/pbcs.
dll/article?AID=/20090712/POMO-
RZE/378041761

http://forum.gp24.pl/Koczala-
Bakterie-gronkowca-zaatakowaly-
dzieci-t23438.html  

Czytelnikom zacytuję tylko nie-
które fragmenty: ” Czy te niepokoją-
ce zjawiska nie wynikają po prostu 
z postępującego kryzysu w polskiej 

Listy Czytelników

Wakacyjna nuda
Zastanawia mnie, dlaczego w Nowogardzie w czasie wakacji nic się nie dzieje. 

W Dobrej dwa dni temu zorganizowano fajny Festyn. Przyjechał zespół Jeden 
Osiem L i Kalwi & Remi. Na drugi dzień miał przyjechać „Sumptuastic”, a w 
Nowogardzie? Nie pamiętam już kiedy ostatnio był jakiś znany zespół... W 
Goleniowie jakiś czas temu miał wystąpić zespół „Feel” teraz planowany jest 
przyjazd kabaretu. A u nas pusto, cisza. Zauważyłem, że w wakacje zamiast coś 
się u nas dziać ze względu na wakacje i dużo wolnego czasu młodzieży jest pust-
ka. Władze biorą sobie urlopy zamiast zorganizować ciekawe przedsięwzięcia i 
wszyscy żeby się pobawić muszą jeździć do okolicznych miejscowości... Moim 
zdaniem w budżcie gminy powinna być jakaś pula pieniędzy przeznaczona na 
„wydarzenia kulturalne” jakimi mogłyby być koncerty zespołów czy występy 
kabaretów chociażby w naszym Domu Kultury ale pani dyrektor na to nie 
wpadnie. Każdy by zapłacił np. 30 zł za bilet i być może koszty by się zwróciły. 
To już u nas w więzieniu więcej się dzieje w sferze kultury niż na wolności. 
Może ktoś z radnych zareaguje na ten list i się wytłumaczy... 

Z poważaniem
Mateusz Puszcz

IV Wakacyjny Festyn 
Rodzinny na Koplu

W sobotę, 8 sierpnia 2009 roku  - Osiedle „Podkowa’ (dawny 
plac Kopel przed piekarnią  Waldemara Pędziszczaka).

Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 68 – 70

W programie:
- godz. 10.00 – Otwarty turniej piłki nożnej dla drużyn 7-osobowych
                         Grupa I – 8 – 12 lat,
                         Grupa II – 13 – 15 lat.
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna, pełnoletni opiekun grupy.
- godz. 12.00 – Otwarty turniej bagmingtona  (kometki) dla dziewcząt,
- godz. 13.00 – „Mama – Tata – i Ja” – gry i zabawy dla wszystkich uczest-

ników.
- godz. 14.30 – Zlot motocykli, quadów i przeróżnych pojazdów,
- godz. 16.30 – Loteria fantowa
- godz. 17.30 – Mikrofon dla wszystkich – „śpiewamy i gramy bo to lubimy 

i kochamy”
- godz. 20.00 -  Zabawa Piknikowa – gra zespół instrumentalno – wokalny.
Podczas trwania imprezy czynny ogródek gastronomiczny Pana Leszka oraz 

stoiska – rękodzieło, kolekcjonerstwo itp. oraz wiele atrakcji dla dzieci – konie 
z gospodarstwa agroturystycznego pana Kazia, zamki, rowery, zjeżdżalnia, 
wspólne ognisko.

Pamiętajcie – sobota jest dla Was!
Zapraszają – Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne  i Kapela Kryzys 

(w dobrobycie!)
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w dobrej, ul. Traugutta. Cena 
do negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 
m kw, przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 
601 083 718.

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro. Tel. 602 677 563.

• Sprzedam działkę uzbrojoną z wa-
runkami zabudowy 1200 m kw w 
Nowogardzie. Tel. 602 52 16 71.

• Sprzedam ziemię i stawy. Tel. 091 
39 182 97.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m 
kw na działalność handlową, biuro, 
gabinet lekarski, mieszkanie przy 
ul. 700 Lecia 20B (pasaż przy Bie-
dronce). Tel. 060 62 93 753, 091 39 
20 676.

•	 działki budowlane dębice gmi-
na maszewo, 18 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• 3 pokojowe mieszkanie 68 m kw, II 
piętro, przy ul. Zamkowej, częścio-
wo z meblami sprzedam. Cena 225 
tys. zł Tel. 091 3503127. 

• Sprzedam kawalerkę, 29 mkw, III 
piętro, ul. Poniatowskiego. Cena 87 
tys. zł Tel. 509 93 93 92. 

•	 Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2-pokojowe, w centrum ul. 
wyszyńskiego tel. 602 630 016.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 
METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojo-
we, bezczynszowe, ogrzewanie 
gazowe, po generalnym remoncie, 
na parterze. Cena 145 tys. zł. Tel. 
660 905 198. 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
66 mkw. Cena 2600 zł/ m kw. Tel. 
662 120 052. 

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe, 3-pokojowe, 66 
mkw. Tel. 501 77 50 25. 

• Sprzedam dom jednorodzinny – 
230 m kw, na działce 7 arowej, ul. 
Żeromskiego w Nowogardzie, lub 
zamienię z dopłatą na ½ domku 
z ogródkiem lub mały dom (No-
wogard lub bliska okolica) tel. 
609 307 327. 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
w Nowogardzie, 45 mkw. Tel. 0603 
281 005.

• Sprzedam pół domu tel. 091 39 208 
66. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, o pow. 20 arów. Tel. 
510 727 667, 091 39 23 231.

• Działki budowlane sprzedam, 1600 
m kw, 18 zł/m kw. Dębice koło Ma-
szewa. Tel. 604 189 118.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, Nowogard, ul. 700 Lecia. Tel. 
880 417 707.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
miasta, 24 m kw, III piętro, po re-
moncie, cena do uzgodnienia. Tel. 
791 704 740. po 21.00.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
(własnościowe) na domek (może 
być do remontu) w Nowogardzie 
lub bliskiej okolicy (ewentualnie 
z dopłatą). Nr tel. 792  076  319 po 
godz. 16.00.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M3, Nowogard. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w kamienicy przy wojska pol-
skiego na parterze, po remoncie, 
ocieplone, ogrzewanie gazowe, 
kominek + pomieszczenia go-
spodarcze, duża piwnica, wiata 
na samochód. Tel. 501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Wydzierżawię pomieszczenia pod 
usługi lub handel. 694 484 480.

• Wynajmę pomieszczenia magazy-
nowe i chłodnicze. 694 484 485.

• Działkę rolną o pow. 4300 m kw; 
16 zł/ m, 5 km od Nowogardu. 
603 895 622.

• Wynajmę lokal handlowy 80 m kw 
przy głównej drodze na Stargard 
Szcz. 606 703 451.

• Zamienię mieszkanie 67 m kw wła-
snościowe, II piętro na 2 pokojowe 
(do II piętra). Tel. 091 39 26 528.

• Do wynajęcia garaż, z kanałem ul. 
Zamkowa. Tel. 506 9999 32.

•	 Sprzedam lub wynajmę nieru-
chomość hala 400 m + magazyn 
400 m + pomieszczenie socjalno 
– biurowe 200 m z możliwością 
zamiany na mieszkanie, dział-
ka 80 arów, 12 km od Nowo-
gardu. Cena do ustalenia. Tel. 
506 534 179.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
o pow. 42 m kw w centrum No-
wogardu, cena do negocjacji. Tel. 
609 093 100.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, w centrum Nowogardu, ii 
piętro, cena 225 tys. – do uzgod-
nienia. Tel. 663 594 001.

• Szczecin, Jagiellońska – do wyna-
jęcia mieszkanie 2 pokojowe, wid-
na kuchnia, balkon, ogrzewanie 

gazowe, cena 1500 + opłaty. Tel. 
663 594 001. 

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu; 24m kw; 72 tys.; tel. 0 
512 285 298.

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy w centrum Nowogardu. Tel. 
787 122 972.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
na ul. Gen. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we po remoncie na ul. 15 Lutego 
15/23. Tel. 691  655  888, 091 39 
20 316.

moTorYzaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK 
lub podobny. Kompletny, nie prze-
rabiany. Tel. 508 351 213.

• Sprzedam Fiat CC, 1996r., poj. 700 
cm3. Cena 3000,00 zł. Tel. 600 62 
60 68. 

• Sprzedam Renault Chamade, 
1991r., poj. 1,4. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 601 860 644.

• Sprzedam BMW 520 2l, 1994 r., 
cena 7 tys. do uzgodnienia. Tel. 
695 982 904.

• Sprzedam Motocykle Mini Cros dla 
dzieci. Nowy 500 zł, używany 250 
zł. 602 348 926.

• Sprzedam Mercedes 124 2,5D, 
1991 r., cena 5 tys. Tel. 606 312 832.

• Sprzedam UNO poj. 1000, benzyna 
+ gaz atest do 2012 r., 1994 r., w ca-
łości lub na części, tanio po cenie 
złomu. Kontakt 723 302 862.

rolNiCTwo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
603 353 789.

• Sprzedam grykę do siewu lub na 
poplony – 3 tony. Tel. 661283 305.

• Sprzedam słomę presowaną w ma-
łych belkach. 782 036 086.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Sprzedam tucznika. 091 39 22 990.

USŁUGi

• Józef durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• poprowadzę księgi podatkowe 
pkpir, ryczałt, kadry, płace, zUS 
tel. 693 482 303 

• dYwaNopraNie. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. zie-
lona 3. 091 39 207 14.

•	 zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 HarrY – med masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

•	 zakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

•	 remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

•	 Transport, przeprowadz-
ki, montaż i skręcanie mebli. 
791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-liN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.pl

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz. Tel. 796 517 107.

• Pokrycia i remonty dachów, komi-
nów. Tel. 511 102 684.

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i 
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HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

akUmUlaTorY
ul. Boh. warszawy 103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl

HACCP  •  BHP
 - szkolenia

 - prowadzenie dokumentacji
 - doradztwo 

tel. 509 561 159
mgr inż. Katarzyna Skrobisz

kUrS 
Na SzTaplarki

Rozpoczęcie 6 sierpnia 2009 r. 
godz. 16.00

Tel. kont. 091 39 21 616

Trwałe 
przedłużanie i zagęszczanie

rzęs metodą naturalną
jeden do jednego

Konkurencyjne ceny
Dojazd do klienta

503-807-098

terakota, hydraulika, regipsy, pod-
łogi. Tel. 600 626 268.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Noclegi w centrum Kołobrzegu tel. 
692 683 475. 

• Usługi hydrauliczne, instalacje 
wod.-kan. i c.o. Tel. 511 102 684. 

• Wystrój sal weselnych balonami i 
nie tylko. Tel. 503 045 960. 

•	 pogotowie komputerowe. Tel. 
608 870 708.

• Videofilmowanie – profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124.

•	 pomoc w pisaniu oraz opra-
cowywaniu prac semestral-
nych i dyplomowych z zakresu 
nauk humanistycznych. Tel. 
505 008 527.

• Usługi remontowo – budowla-
ne wykonam. Tel. 600  347  308, 
608 364 330.

• Docieplenia budynków 30 zł/ m 
kw, polbruk 25/ m kw. 785 931 513.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

• Bezpłatne złomowanie pojazdów 
mechanicznych. 503 790 471.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

•	 Firma kosmetyczna oriflame 
zatrudni konsultantów. Tel. 
693 876 362.

• Przyjmę do pracy w leśnictwie – 
presowanie siana i słomy. 508 50 
36 50.

• Dyplomowany technik ekonomi-
sta szuka pracy biurowej na tere-
nie Nowogardu. Tel. 505 065 871.

• Zatrudnię osobę z II grupą inwa-
lidzką na stanowisko pracownika 
fizycznego. 692 683 475.

• Zatrudnię barmankę. Tel. 693 52 
12 11.

• Zatrudnię osobę do opieki nad 
półrocznym Piotrusiem. Tel. 
502 898 914.

• Pracownika, wiek średni, na do-
godnych warunkach bzatrudnię 
do pracy w budownictwie. Tel. 
696 757 393.

• Budowlaniec poszukuje pracy przy 
wykończeniach w kraju lub za gra-
nicą. 503 790 471.

iNNe

•	 podGrzewaCz wody bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, do dom-
ku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody 
za 40 zł miesięcznie, firmy Va-

illant z Niemiec, cena 1000 zł, 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

•	 elekTrYCzNe przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18 
i 21 kw z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typViii 120 
lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

•	 rotweilery szczenięta tel. 
609 325 006. 

• Sprzedam pianino w czarnej poli-
turze, świeczniki tel. 609 307 327. 

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502  272  680, 091 39 21  594 po 
18.00. 

• Sprzedam wiśnie i miód. Tel. 
500 553 190.

• Sprzedam radio/cd samochodo-
we, tel: 605 522 340.

• Sprzedam telewizor 21’Lg, płaski 
ekran, mało używany, pilot, cena 
480 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam tel. komórkowy, Ericson, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam okno plastikowe. Tel. 
601 94 79 26.

• Kupię beczki powyżej 100 kg. Tel. 
662 753 824.

•	 Sprzedam nowy telefon lG 
kp500 Cookie, duży dotyko-
wy ekran, aparat foto 3mpix, 
wbudowany czujnik ruchu, 
bluetooth. Cena 450 zł. Tel. 
798 483 902.

• Sprzedam kuchenkę gazowo – 
elektryczną w bardzo dobrym sta-
nie, zapalarka w pokrętle, termo-
obieg i zegarek. Tel. 091 419 11 50. 

• Sprzedam nową szafkę pod RTV 
koloru venge, cena 160 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam łóżeczko turystycz-
ne w bardzo dobrym stanie. Tel. 
509 615 130.

• Sprzedam drewno opałowe (buk). 
889 354 058.

• Sprzedam drewno opałowe sosna 
oflisy tartaczne pocięte w klocki; 
cena 350 zł za przyczepę. Trans-
port gratis. Tel. 514 740 538.
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

przewóz oSóB - ro maN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa liNia mi kro BU So wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

                     NOWOGARD 20.07.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiów, Filia NowoGard
1. Murarz 
2. Kierowca pr. jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Nauczyciel matematyki
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob. budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Monter stolarki PCV
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki 
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Kucharz
12. Pom. dekarza, dekarz
13. Sprzedawca
14. Nauczyciel wych. fizycznego
15. Nauczyciel muzyki, techniki, plastyki

oFerTY praCY z reJoNU
 
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Grafik komputerowy (Gryfice)

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Oskar Bonda  
wicemistrzem Polski

Na torze regatowym w Kruszwicy 
rozgrywane były zawody wioślarskie 
w ramach XV Olimpiady Młodzieży 
w Sportach Letnich.

Zawodnik z Nowogardu – Oskar 
Bonda na co dzień trenujący w AZS 
Szczecin odniósł wraz kolegami zna-
czący sukces – czwórka bez sternika w 
kategorii junior młodszy wywalczyła 
srebrny medal na dystansie 2  000 
metrów. Wyścig był jednocześnie 
wyścigiem Mistrzostw Polski tak więc 
Oskar Bonda zdobył tytuł wicemistrza 
kraju.

Osada płynęła w składzie: Piotr 
Boruc, Wojciech Zub, Szymon For-
manty i Oskar Bonda. Złoty medal 
wywalczyli zawodnicy z Płocka, a 
brązowy z Grudziądza.

Gratulujemy znaczącego sukcesu!
LMM

Koledzy i Przyjaciele Zygmunta Siepki organizują 

w dniu 15 sierpnia 2009 roku 

II Festyn Pamięci 
Zygmunta Siepki

Festyn rozpocznie się o godz. 11.30 mszą świętą w kościele pw. NPNMP w 
Osinie, a część dalsza o godz. 13.00 na miejscowym stadionie.

W programie konkurencje sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, ognisko, występy i prezentacje, zabawa taneczna.

Pragniemy wzorem roku ubiegłego wspomóc osobę niepełnosprawną i 
ufundować Jej wczasy rehabilitacyjne. Każdy kto pragnie dołożyć cegiełkę 
na ten szczytny cel proszony jest o kontakt: 506 999 902, 091 39 10 820 lub 
wmarekg@start.no. Zapraszamy do czynnego udziału zespoły, zawodników 
i kibiców z rodzinami.

Wiesław Górecki

Kolejny remis w sparingu
W miniony weekend na boisku w Przybiernowie Pomorzanin rozegrał ko-

lejny mecz sparingowy w cyklu przygotowawczym do zbliżającego się sezonu.
Pomorzanin ten mecz zremisował 1:1 a bramkę dla naszego zespołu strzelił 

młody piłkarz Dawid Kurek.
Kolejnym przeciwnikiem sprawdzającym nasz zespół jest Ina Goleniów, 

która obecnie gra w IV lidze.Będzie to dość wymagający rywal, który od kilku 
sezonów bez problemów utrzymuje się w lidze.W zespole Iny gra wychowanek 
Pomorzanina Nowogard Konrad Winczewski, który będzie miał okazję spotkać 
się z kolegami z byłej drużyny w sportowej rywalizacji.

Mecz odbędzie się na stadionie w Nowogardzie a początek spotkania zapla-
nowany jest na godzinę 18.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Karolina Kubicka

Czysta woda ,  
taaakie ryby!

Pan Ryszard Sałaga wybrał się z wędką na jezioro koło Glicka.
Miał fart  - złowił trzy okazałe karasie!
Oceńcie sami i …na łowy!

LMM
Foto – Tadek Kozioł 
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3.08.2009 r. godz. 16.30

reklamareklama

3.08.br. godz. 16.00

Informujemy, że 

31 lipca 2009 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

rozpoczęcie kursu
3 sierpnia 2009 g. 16.00

W Nowogardzie także powiało
Silny powiew wiatru spowodował złamanie drzewa pod murkiem. Zawali-

drogę szybko pocięto ułatwiając spacery alejką. Mnie zastanowił „stan zdrowia” 
złamanego drzewa – widać wyraźnie, że drzewo chorowało. Jeśli i inne drzewa 
są w podobnym stanie to także będą padać…

LMM
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Pani Krystyna Dudek 
wraz z koleżanką 

- Czas wolny spędzam 
na balkonie odpoczywa-
jąc, a mój mąż na działce 
zajmując się pielęgnacją 
roślin. Nie zamierzam 
nigdzie wyjeżdżać ponie-
waż mam kłopoty z nad-
ciśnieniem.

- Co roku jeżdżę w 
góry więc i w te wakacje 
zamierzam pojechać tam 
przynajmniej na tydzień.

Aleksandra Karnas
Byłam na wspaniałych wakacjach w 

Chorwacji, i niedawno wróciłam. W 
Nowogardzie chodzę na plażę i spę-
dzam czas z przyjaciółmi na boisku.  
Nie mam bliżej określonych planów 
na resztę lata.

Pani Anna Mizuła
Wakacje spędzam w Nowogardzie. 

Chodzę z dziećmi na spacery nad je-
zioro. Nie planowałam żadnych wy-
jazdów. 

Pan Paweł Stelmaszak
Jestem w trakcie szukania pracy. 

Wyjeżdżałem trochę nad morze, jeż-
dżę na rowerze, a także chodzę nad 
jezioro. Czasami wybieram się na za-
bawy do większych miast.

Pan Tomasz Kamiński
Podczas wakacji jestem w pracy, 

mam teraz dwa dni wolnego, więc od-
poczywam nad jeziorem. Za tydzień 
zamierzam wyjechać nad morze wraz 
z przyjaciółmi.

Serdecznie dziękujemy za wypo-
wiedzi

ms, ps

reklama

Oświadczenie Prawicy RP

Powstańcy zwyciężyli 
dla nas

ZAWYJĄ SYRENY
W dniu 1 sierpnia 2009r., o godzinie 17.00 zostanie włączony dźwięk sy-

ren modulowany w okresie jednej minuty dla uczczenia 65 rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. 

Dla podkreślenia wagi tego historycznego wydarzenia, proszę aby czas  
„godziny W”, uczcić wstrzymaniem ruchu ulicznego i minutą ciszy.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Kazimierz Ziemba

Komunikat
W 65 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w  dniu 1 sierpnia o 

godzinie 17.00 przed krzyżem na nowogardzkim cmentarzu odbędzie się 
uroczystość upamiętniająca powstańczy czyn. Zapraszamy mieszkańców 
Nowogardu.

Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka
Oddział Nowogard

W 65 rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego na wspomnienie 
godziny „W” (17.00) stajemy w za-
dumie i z wdzięcznością i wzrusze-
niem pochylamy się nad  tą ofiarą 
złożoną przez niemal 200 tysięcy 
warszawiaków, żołnierzy Polski Pod-
ziemnej i cywilów na gruzach mia-
sta. Miasta, które zniszczone jednak 
nie poległo a jedynie obumarło. W 
tym obumarciu, które plon przynio-
sło obfity, odsłania się dla nas cały 
sens tej walki i tego poświęcenia. 
Nie można powstania zrozumieć w 
kategoriach militarnych ale można 
i należy go rozumieć w kategoriach 
etycznych, ludzkich, religijnych, pa-
triotycznych. Plon zebrały następne 
pokolenia. To wszystko było dla nas, 
zwycięstwo które potem przyszło 
wyrosło na tej ofierze powstańców, 

na ich oddaniu i ich świadectwie. 
Dzisiaj potrzebujemy także świadec-
twa – trzeba zaświadczyć ponownie 
– czyja jest Polska! 

Powstańcy 44 roku zostawili nam 
swoiste przesłanie, gdy z odwagą 
wobec jednej kończącej się totalitar-
nej potęgi i drugiej równie okrutnej 
a rosnącej w siłę, wykrzyczeli swo-
ją dumę z bycia Polakami: Polska, 
Warszawa nie jest wasza.

Czyja jest Polska dzisiaj? Trzeba 
nam nowej odwagi i rozwagi, trze-
ba świadectwa aby odpowiedź na to 
pytanie nie oblała nas historycznym 
wstydem.

W hołdzie powstańcom 
Prawica Rzeczpospolitej 

Marka Jurka
Oddział Nowogard

Jak spędzamy wakacje…
W związku z tym, że wakacje są już na półmetku postano-

wiliśmy zapytać mieszkańców naszego miasta jak spędzają 
letni czas. 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

Blisko i za dobrą cenę

REM  
skupuje rzepak

Zakład Biopaliw przy ul. 3-go Maja (w miejscu dawnej „krochmalni”) 
wreszcie uruchamia  produkcję. Na początek rozpoczął się skup rzepaku. 

Podajemy najważniejsze dla rol-
ników i plantatorów informacje:

- skup czynny jest od godz. 8.00 do 
godziny 20.00, także w soboty. Gdy 
zajdzie taka potrzeba czynny będzie 
również w niedziele.

- ziarno przyjmowane jest od 
wszystkich producentów niezależnie 
od miejsca zamieszkania i miejsca 
uprawy.

- aktualna cena wyjściowa netto 
wynosi 1010 zł za tonę. Od tej ceny 
odliczane są obniżki za stopień za-
nieczyszczenia i wilgotności. (przy-
kładowa tabelka na końcu artykułu).

- po wjeździe na wagę następuje 
ważenie, ocena stanu wilgotności i 
zanieczyszczeń – dostawca jest od 
razu informowany o cenie jaką otrzy-
ma i podejmuje decyzję czy taka cena 
mu odpowiada i ziarno sprzedaje, czy 
też rezygnuje ze sprzedaży i ziarno 
zabiera z powrotem.  

- istnieje możliwość (dla większych 
producentów lub grupy producen-
tów) oddania ziarna w depozyt. 
Rolnik przekazuje ziarno firmie REM 
na składowanie , a  o czasie sprzedaży 
sam decyduje. Musi dokonać sprze-
daży przed początkiem następnych 
żniw (praktycznie w maju przyszłego 

roku). Za składowanie płaci 6 zł mie-
sięcznie od tony składowanego ziar-
na, a za sprzedane ziarno uzyskuje 
cenę obowiązującą w dniu sprzedaży.

- ustalane są 45 – dniowe okresy 
płatności od początku skupu.. Ozna-
cza to, że ci, którzy sprzedają ziarno 
aktualnie pieniądze dostaną na konto 
do dnia 19 sierpnia.

UWAGA: Dostawcy ziarna pro-
szeni są o wjazd na teren zakładu 
od strony salonów sprzedaży samo-
chodów OPEL i TOYOTA (jezdnią 
pomiędzy salonami)

Informujemy również ,że w miej-
scu wysypywania ziarna (wjazd do 
sypowni „plama” po prawej na str.1) 
nie ma wywrotnicy Gdy przyczepa 
lub naczepa nie jest samowywrotna 
należy być przygotowanym na zrzut 
ziarna ręcznie przy pomocy łopat..

Tekst i foto LMM

PS. Zakład proponuje rolnikom, 
by utworzyli tzw. grupę producenc-
ką zrzeszającą plantatorów rzepaku. 
Pierwsze spotkanie w tej sprawie już 
się odbyło. O stanie przygotowań 
organizacyjnych i korzyściach pły-
nących ze stworzenia takiej grupy 
napiszemy niebawem.

Pojazdy z ziarnem wjeżdżają do tzw. zsypowi.  Ziarno po opuszczeniu przyczep 
lub naczep automatycznie jest oczyszczane, gdy trzeba to osuszane i trafia do wy-
branego przez operatora zbiornika. Również do tłoczni olejów będzie trafiać au-
tomatycznie specjalnymi rurami. Technice, komputerom i automatom tylko przy-
klasnąć, ale miejsc pracy jak na lekarstwo. Tak potężne silosy  (10 zbiorników po 5 
tysięcy ton każdy) obsługuje tylko trzech pracowników…

Pierwszym rolnikiem z terenu gminy Nowogard, który sprzedał ziarno rzepaku był 
Józef Dobruchowski z Wyszomierza. Dostarczył ziarno pierwszej jakości (znikome 
zanieczyszczenie, bo dobry kombajn i mała wilgotność bo zbierane w słoneczny 
dzień). Po prawdzie Józef to symbol – ziarna sprzedawał następca , a seniorowi 
rodu towarzyszył wnuk, który także chce być rolnikiem ale po ukończeniu studiów. 
Rolnictwo to wiedza i doświadczenie… Józefa najbardziej cieszy bliskość punktu 
skupu, a po dalekich, kosztownych, czasochłonnych i zawsze z przygodami wypra-
wach  z rzepakiem do Kamienia pozostały tylko wspomnienia…
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Abyście dalej szli przez życie, trzymając się mocno za ręce,
Zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć.

Niechaj los Wam sprzyja, niosąc powodzenie...
Z okazji III rocznicy ślubu 

kochanym dzieciom 

Agacie i Bohdanowi 
Niemira 

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 
życzy 

synek Bogdanek, rodzice Julia i Leszek, Ruth 
oraz siostra z mężem i synkiem

Szczęścia, zdrowia, 
pomyślności niech Twój 
uśmiech wszędzie gości. 
Niech raduje wszystkich 

wkoło, żeby było nam wesoło
Z okazji 40 urodzin 
         kochanemu mężowi 

        i wspaniałemu 

   tacie Markowi 
życzą 

Iwona z Natalką

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Z burmistrzem 
po urlopie

Rozmowa z Kazimierzem Ziembą 
- burmistrzem Nowogardu

Po powrocie z urlopu burmistrza Ka-
zimierza Ziemby rozmawiamy m.in. o 
nowym supermarkecie, problemie ście-
ków spływających do jeziora i „Orliku”. 

Marcin Nieradka: Jak spędził pan 
urlop?

Kazimierz Ziemba: Bardzo dobrze, 
choć zleciał bardzo szybko. Jedną połowę 
wolnego czasu spędziłem w Polsce, a 
drugą w Chorwacji.

Wziął pan sobie wolne w trakcie 
trwania największej miejskiej impre-
zy – „Lato z Muzami”. Mieszkańcy 
czuli się osamotnieni. 

- Oddałem troszeczkę pola innym. 
Chciałem by tym razem włączyli się w 
imprezę, popracowali. Zyskają więcej 
doświadczenia i zobaczą ile w organi-
zację festiwalu trzeba włożyć pracy. W 
finale imprezy nie uczestniczyłem, ale 
we wcześniejszych przygotowaniach 
przecież tak. Po prostu wczasy w Chor-
wacji zamówiłem już w ubiegłym roku, 
a ich data zbiegła się z organizowanym 
festiwalem.

W mieście, na miejscu dworca PKS 
ma powstać kolejny supermarket. Nie 
jest już ich za dużo?

- Myślę, że nie odgrywa to żadnej roli. 
Powstanie supermarketu, czy mniejsze-
go sklepu przez społeczeństwo odbierane 
jest raczej jednakowo. Miejsce obecne-
go, obskurnego dworca PKS nabierze 
nowego wymiaru. Przy supermarkecie 
powstanie Centrum Obsługi Pasażera 
i parkingi dla busów. Sam supermarket 
będzie mniejszy niż dotychczas istnieją-
ce w naszym mieście.

Inwestor czyni starania o jego bu-
dowę od trzech lat. Społeczeństwo 
dowiaduje się o tym na samym końcu 
i to przypadkiem.

- Po prostu nikt o ten teren nie pytał. 
Był on własnością PKS-u, który wiosną 
2006 r. wystąpił o zmianę zagospoda-
rowania terenu dworca. Wystąpił też o 
wyznaczenie miejsc postojowych dla bu-
sów. Sprawy toczyły się swoim rytmem. 
W międzyczasie PKS sprzedał teren 
nowemu inwestorowi. Wszystko upra-
womocniło się dopiero teraz i wyszło na 
jaw. Nikt nie robił z tego tajemnicy, ani 
żadnej sensacji.

Co, teoretycznie mogłaby zrobić 
gmina by zapobiec budowie super-
marketu?

- Wszystko zależy od wielkości sklepu. 
Jeżeli inwestor chciałby zbudować więk-
szy supermarket, to sprawa trafiłaby pod 
obrady Rady Miejskiej. Radni decydo-
waliby o wydaniu zezwolenia. W tym 
przypadku nie ma takiej potrzeby, bo 
planowana inwestycja będzie mniejsza 

niż dotychczasowe tego typu.
Są radni, którzy mają do pana pre-

tensję za brak poinformowania Rady 
Miejskiej. 

- Do mnie nikt takich pretensji nie 
wnosił.

Po pańskim urlopie sanepid za-
mknął nowogardzką plażę. Przyczyną 
były znajdujące się w wodzie bakterie 
coli. Jak długo jeszcze studzienki po 
ulewach będą wybijać, a ścieki spły-
wać do jeziora?

- Mamy problem z połączeniem kana-
lizacji deszczowej i ściekowej. Poprzed-
nie lata pokazują, że to rozwiązanie 
nie sprawdza się nad naszym jeziorem. 
Aby zapobiec wypływowi ścieków do 
jeziora zaślepiliśmy studzienki już przed 
sezonem letnim. Byliśmy przekonani, że 
w tym roku nie będzie tego problemu. 
Jednak po dużych opadach nastąpiła 
awaria na ul. Wyszyńskiego. Przy pie-
karni Saturn zgromadzenie wody było 
bardzo duże i sieć nad jeziorem uległa 
rozsadzeniu. Podjęliśmy już kroki, które 
rozwiążą ten problem raz na zawsze. 
Dziś rozstrzygnie się przetarg na bu-
dowę sieci deszczowej. Będziemy dążyć 
do rozdzielenia kanalizacji ściekowej i 
deszczowej.

Co z nowym projektem rewitaliza-
cji terenów nad jeziorem?

- Jak wiemy wcześniejszy wniosek 
nie spełnił wymogów formalnych. 
Marszałek województwa ogłosił jednak 
następny nabór. My zgłosiliśmy swoją 
propozycję, czyli cały, kompletny, nowy 
projekt. Obecnie jest rozpatrywany, ale 
wiem, że Urząd Marszałkowski ma 
problemy z Komisją Europejską, która 
nie chce zgodzić się na ponowne rozpa-
trzenie wniosków. Liczymy, że wszystko 
rozstrzygnie się pozytywnie. 

Co z terenami PKP, o których prze-
jęcie miało starać się miasto?

- Dostaliśmy już drogę łączącą dwo-

rzec z ulicą 700-lecia. Przymierzamy się 
do przygotowania tam kierunków ruchu. 
Mamy trochę problemu, bo na końcu stoi 
waga, która zawęża drogę. Wystąpiliśmy 
jednak o przejęcie tego odcinka, a także 
placu węglowego, złomowego i dworca. 
Gdy otrzymamy już cały kompleks za-
stanowimy się na zagospodarowaniem 
terenu. Przeznaczymy go raczej pod 
zabudowę handlowo-gastronomiczną. 

Kiedy skończona zostanie budowa 
boiska „Orlik”?

- Boiska są już praktycznie skończone. 
Ostatnio wystąpiłem do ENEI o podłą-
czenie obiektu do sieci energetycznej. 
Prąd powinien dopłynąć do „Orlika” 
już w następnym tygodniu. Później wy-
stąpimy o pozwolenie na użytkowanie. 
Spodziewam się, że takie dostaniemy z 
początkiem sierpnia i wtedy z boiska 
będzie można już korzystać. Oficjalne 
otwarcie zrobimy natomiast we wrze-

śniu. Zaprosimy na nie premiera Donal-
da Tuska i ministra sportu Mirosława 
Drzewieckiego. Nie ma co ukrywać, 
że boiska w całym kraju powstają pod 
ich egidą.

„Orlik” jeszcze nie otwarty, a w 
internecie już spory, kto ma nim 
zarządzać.

- Nie wiem skąd one wynikają. Dla 
mnie sprawa jest jasna i czytelna. 
Boiskami zarządzał będzie dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 
Leszek Becela. Jesteśmy już po pierw-
szych rozmowach. Dyrektor dostał 
m.in. regulaminy korzystania z boiska. 
Szkoła będzie musiała zatrudnić dwóch 
ludzi, którzy będą nad nim czuwać. Od 
państwa dostaniemy po tysiąc złotych 
tylko na jednego opiekuna. Drugi tysiąc 
dopłaci gmina.

Rozmawiał Marcin Nieradka

Gwoli sprawiedliwości

Apteka pełni dyżur telefoniczny
W ostatnim numerze DN zamieściliśmy uwagi Czytelniczki dotyczące 

funkcjonowania apteki pełniącej tzw dyżur nocny. Sprawdziliśmy stronę 
formalną sprawy i okoliczności opisywanego zdarzenia

1 / Apteka pełni dyżur nocny 
zgodnie  z właściwą umową w trybie 
telefonicznym, aptekarz nie przeby-
wa w pomieszczeniu apteki jest do-
stępny telefonicznie.

2/  Zdarzenie miało miejsce około 
5 nad ranem , pacjent został zbada-
ny przez lekarza dyżurującego , w 
przypadku poważnego stanu to le-
karz powinien podać pierwszą daw-
kę leku , jeśli sytuacja zdrowotna 
tego nie wymagała wydaje się roz-
sądne nabycie leku w tej sytuacji w 
normalnych godzinach pracy apteki.

3/ pytania zadawane przez apteka-
rza są w sytuacji dyżurów telefonicz-
nych standardową procedurą

Rozumiejąc stresogenne okolicz-
ności jakie zawsze towarzyszą sytu-
acją gdy najbliżsi chorują apelujemy 

jednak do Czytelników aby zbyt po-
chopnie nie formułowali oskarżeń 
zwłaszcza pod adresem osób , któ-
re od lat pełnią w naszym mieście z 
poświęceniem swoją misję społecz-
ną , a taką osobą jest bez wątpienia 
właścicielka apteki  ASSA. Sytuacja 
ta jest również nauczką dla redak-
cji aby zbyt szybko nie zamieszczać 
niektórych uwag  - dlatego przepra-
szamy p Barbarę Szczęśniak, tym 
bardziej, że w dobie rozpasanej i 
nierównej konkurencji możliwe są 
również celowe działania dla pode-
rwania zaufania. Mamy nadzieję, że 
w tym wypadku one nie wystąpiły, a 
zaufanie na które w pełni zasługuje 
Apteka ASSA nie ucierpi.

red
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Taniec w każdym swoim rodzaju 
jest jakąś formą ekspresji. Można za 
jego pomocą wyrazić na przykład 
nasze przywiązanie do kultury kra-
ju ojczystego, co widać choćby w po-
pisach słynnego „Mazowsza”, dać 
upust nagromadzonym pokładom 
energii i emocji na hucznej zabawie 
czy też w „tańcu rytualnym” wyra-
zić swój kult z czym często można 
się spotkać w opisach życia różnych 
pierwotnych plemion. Okazuje się 
jednak, że taniec to nie tylko sposób 
na uzewnętrznienie jakiejś postawy, 
to także sposób na zdrowie. Nieco 
więcej opowie nam o tym pani Regi-
na Mąkowska – instruktorka, która 
prowadzi własną szkołę tańca.

Proszę powiedzieć kilka słów o 
sobie.

Mam już za sobą 35 lat pracy za-
wodowej. Pracowałam w dwóch 
zawodach z wykształcenia jestem 
choreografem i równocześnie fizjo-
terapeutą -  starałam się pogodzić 
te dwa kierunki. Moim marzeniem 
było wykorzystanie jednych i drugich 
umiejętności, żeby to połączyć. Mnie 

się to nie udało, ale udało się mojej 
córce, która obecnie zajmuje się psy-
choterapią tańcem. Kontynuuje te 
moje marzenia. 

 W programach, które układam 
staram się pogodzić dwie istotne 
rzeczy, żeby taniec nie był tylko for-
mą ładnie wyglądającą, ale również 
żeby przynosił efekty zdrowotne. W 
tej chwili wiele dzieci ma problemy z 
kręgosłupem. Robimy wszystko, żeby 
tym problemom poprzez terapię tań-
cem zaradzić.

Jak zrodził się pomysł otworze-
nia szkoły tańca?

Proza życia. Zostałam zwolniona 
z Nowogardzkiego Domu Kultury. 
Nie chciałam siedzieć bezczynnie, i 
pomyślałam dlaczego nie spróbować, 
tym bardziej, że urząd pracy propo-
nował dotację i skorzystałam z tego. 

Jakich typów tańca można uczyć 
się w Pani szkole?

Można uczyć się m.in. tańca to-
warzyskiego grupowo i indywidual-
ni, tańca współczesnego, jazzowego, 
Broadway jazzu,   afro dance’u, tańca 
estradowego, stepowania, improwi-
zacji i kontakt – improwizacji. Te 

dwie ostatnie formy wyjątkowo pobu-
dzają wyobraźnię, kreatywność,  po-
czucie pewności siebie i świadomość 
własnego ciała.

 Ponadto prowadzę zajęcia aerobi-
ku, ćwiczenia na stepie, które mają 
powodzenie u pań lubiących duży 
wysiłek. Proponuję również pilates, 
który jest alternatywną formą ruchu, 
nie trzeba się wysilać ponad swoje 
siły by zachować sprawność i poczuć 
się lepiej. Ćwiczenia bez stresu i męki 
przy dźwiękach spokojnej muzy-
ki. Będę też organizować warsztaty 
m.in. hip-hop’u i electric boogie. 

Inną formą naszej aktywności jest 
prowadzenie zajęć dla par przedmał-
żeńskich, w ramach których przygo-
towujemy nowożeńców do pierwsze-
go tańca weselnego oraz proponu-
jemy oprawę artystyczną ceremonii 
ślubnej i weselnej.

Jakie grupy wiekowe istnieją w 
pani szkole i ilu uczniów?

Na ten czas są dorośli, młodzież i 
dzieci. Od września chcę uruchomić 

grupę z małymi dziećmi to znaczy 
od 2 lat, będą to wspólne ćwiczenia 
rodzicami. Nawiązałam również 
kontakt z panią ze szkoły muzycznej, 
która będzie prowadziła ćwiczenia 
umuzykalniające dla dzieci od 1 roku 
życia, oczywiście z mamami.

Dla seniorów proponuję program 
„Nie rdzewiej” oraz zajęcia korek-
cyjne dla dzieci z wadami postawy z 
podziałem na grupy dyspanseryjne.

W tej chwili jest 13 osób w grupie 
młodzieżowej, 16 osób jest w grupie 
młodszej, a grupy dorosłe liczą po 10 
osób w dwóch grupach.

Czy ma Pani jakieś plany na 
przyszłość związane ze szkołą?

Nauczyłam się nie planować 
zbytnio, nie wychodzić za daleko w 
przyszłość. Wszystko robię  spokoj-
nie. Zobaczymy co czas przyniesie. 
Na pewno nie jestem na tym terenie 
sama np. zajęcia w domu kultury są 
o tyle konkurencyjne, że mniej trzeba 
za nie płacić. Tam są pracownicy eta-
towi, ja muszę sama zapłacić za salę 
i za wszystkie inne rzeczy.  

Czy pani sama prowadzi zajęcia?
Na razie szkołę prowadzę sama, 

ale pomaga mi moja uczennica Ewa 
Paź,która również jest instruktorem 
tańca współczesnego. Ewa prowa-
dzi także grupę młodzieżową  przy 

szkole w Osinie. Dojeżdżam również 
do Ostrzycy, prowadzę tam zajęcia z 
młodzieżą i ćwiczenia na stepie z pa-
niami. 

Ma pani jakieś inne zaintereso-
wania oprócz oczywiście tańca?

 Zdrowe żywienie poza tym kra-

W roztańczonym ciele 
zdrowy duch…

Magdalena Słomska w rozmowie z panią Reginą Mąkowską

Grupa młodsza

Grupa GEST Zajęcia ze stepowania
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Pilates

Zapytaliśmy się jednej z uczen-
nic co dały jej zajęcia taneczne.

Kamila Brodniak. Na początku, 
gdy zaczynałam, było to dla mnie tyl-
ko zajęcie pozaszkolne. Teraz tańczę 
już od kilku lat i nie wyobrażam sobie 
życia bez tańca. Zajęcia dużo mi po-
mogły ponieważ miałam problemy z 
kręgosłupem, zresztą nie tylko ja, na 
tych zajęciach jest kilka dziewczyn, 
które zaczęły tańczyć właśnie z tego 
powodu. W szkole jest miła atmosfe-
ra, ciekawe choreografie, mamy oka-
zję poznawać inne zespoły podczas 
naszych wyjazdów. Wyjeżdżamy np. 
na warsztaty do Kalisza. Swoją przy-
szłość chciałabym związać z tańcem. 

wiectwo amatorskie - sama szyję 
stroje. Oczywiście dzieci, dom. Bar-
dzo interesują mnie również religie, 
ale mam trochę mało czasu, aby je 
poznawać.

Dziękuję za miłą rozmowę i ży-

czymy dalszych sukcesów w tym 
ciekawym i odważnym przedsię-
wzięciu.

Rozmowę przeprowadziła
Magdalena Słomska

foto. Barbara Leszczyńska

Dla zainteresowanych: Studio Ruchu i Tańca STRIT, które prowadzi 
pani Regina Mąkowska znajduje się w Centrum Edukacyjnym przy ul. 
Zielonej 11. Tel. 605 548 737 lub 508 053 507. 

Historia niedoszłego 
przedsiębiorcy

Młody bezrobotny sugerował 
dwa miejsca, w których chciał po-
stawić kiosk. Władze miasta spra-
wiły, że nie postawi go nigdzie. 

Najpierw młody człowiek na miej-
sce ulokowania swojego pierwszego 
biznesu zaplanował kącik przy dwor-
cu PKS, w którym obecnie ustawiony 
jest śmietnik (ul. Rzeszowskiego). 
Od burmistrza Kazimierza Ziemby 
trzymał jednak odmowną decyzję. 
Dlaczego?

- Przy dworcu PKS jest po prostu 
bardzo ciasno i nie ma tam odpowied-
niego miejsca na taki obiekt – uważa 
rajca miasta. 

Bezrobotny marzący o własnym in-
teresie pogodził się z decyzją. Zapro-
ponował jednak gminie inne miejsce. 
Zwrócił się o dzierżawę terenu i zaję-
cie pasa drogowego przy ul. Luboszan 
– między elewatorem, a myjnią sa-
mochodową. Miasto wyraziło zgodę 
i teren wydzierżawiło. Młody przed-
siębiorca zwrócił się, więc do władz 
o pozwolenie na przyłączenie prądu i 
wody. Wraz z wnioskiem dzierżawcy 
wróciły problemy, bo gmina stwier-
dziła, że na przyłączenie mediów nie 
zezwoli. Burmistrz uważa, że miejsce 
jest zbyt strategiczne, by pozwolić 
tam na budowę czegoś „trwałego”: - 
Miasto wystąpiło do PKP o przejęcie, 
dworca i terenów wzdłuż torów. Kole-
je najprawdopodobniej wyrażą na to 
zgodę, ale będą chciały mieć miejsce 
rozładunku na wysokości myjni sa-
mochodowej. PKP chce zapewnienia 
dojazdu do właśnie do tego miejsca. 
Kiosk nie mógł, więc staną na jedynej 
prowadzącej tam drodze. Wydając 

komuś pozwolenie zablokowalibyśmy 
drogę koleją państwowym.

Kazimierz Ziemba broni się twier-
dząc, że młody i niedoszły przed-
siębiorca wprowadził gminę w błąd: 
- Najpierw wystąpił on o pozwolenie 
na zajęcie pasa drogowego. Dopiero 
później bez wcześniejszy konsultacji 
o pozwolenie na przyłącze do sieci 
energetycznej. Inwestycję młodego 
człowieka należało, więc traktować 
już jako budowę. Gmina nie może so-
bie na to pozwolić. Musiałaby ogłosić 
przetarg na tę działkę.

Gmina boi się, że właściciel kiosku 
złączy grunt z budynkiem i będzie 
uzurpował sobie prawo do własności. 

- Pozwolenie wydałem, bo byłem 
przekonany, że będzie to tylko kiosk i 
gdy przyjdzie konieczność, to zawsze 
będzie można go przestawić – tłuma-
czy się burmistrz. 

Kazimierz Ziemba w piśmie do nie-
doszłego właściciela kiosku napisał, iż 
proponuje mu prowadzenie działalno-
ści tego typu na targowisku miejskim. 
Tylko, po co komu kiosk z prasą na 
rynku? Czy w mieście nie ma lepszej 
lokalizacji dla tego typu inwestycji?

- Nie mamy takich miejsc w mieście. 
Większość, to tereny prywatne, lub 
zieleńce, na których stawiać kiosków 
nie wypada – mówi burmistrz. 

- A miało być ta pięknie. Starałem 
się nawet o dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. W naszym kraju tylko 
mówi się o rozwijaniu przedsiębior-
czości przez młodych. Gmina pokaza-
ła jak wspiera takie inicjatywy – uwa-
ża niedoszły właściciel kiosku. 

Marcin Nieradka 

Sierpień bez alkoholu
Przyjęło się, że sierpień jest miesiącem „bez alkoholu”. Właściwie nikt nie 

jest pewny dlaczego. Możliwe, że dlatego iż właśnie  w sierpniu 35 lat temu 
powstało pierwsze stowarzyszenie AA w Polsce.  Teraz jest obchodzone jako 
„Zlot Radości”. A być może dlatego, że sierpień jest miesiącem pielgrzymek… 

oprócz wtorków w 
godzinach 17 – 21. 
Jeśli potrzebujesz 
wsparcia, jesteś uza-
leżniony lub współ-
uzależniony, zawsze 
możesz tam pójść, a 
na pewno spotkasz 
tam bratnią dłoń. 

Stowarzyszen ie 
Abstynenta „Hania” 
chętnie widzi i młod-
szych i starszych, aby 
wszyscy mogli się 
przekonać, że warto 
żyć na trzeźwo i że 
na „trzeźwo” można 
również dobrze się 
bawić. 

 Ed

Stowarzyszenie Klubu Abstynen-
ta „Hania” powstało 16 lat temu. 
Założyli je Edek, Roman, Rysiek i 
Tomek. Nazwa wzięła się od imienia 
żony jednego z nich. W nowogardz-
kim klubie aktualnie zrzeszonych 
jest około 30 osób. Prężnie działa-
ją. Organizują imprezy, wyjeżdżają. 
Każda też osoba, która nie chce pić 
alkoholu może tam znaleźć wsparcie 
i nadzieję. 

Sekretarzem Stowarzyszenia jest 
Bolek – nie pije już 13 lat. Teraz 

mówi, że nie ma czasu na nudę. Zaj-
muje się własną firmą oraz działal-
nością w klubie.

Prezes Stowarzyszenia Krzysiek 
jest abstynentem już 10 lat. Mówi, że 
pijąc zbyt wiele stracił. 

„Wiele osób przez ten czas się 
przewinęło – mówi prezes – ale ja 
wytrwałem.”

Obydwoje serdecznie zapraszają 
wszystkich chętnych do Klubu „Ha-
nia”. 

Klub jest czynny codziennie 
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Wszystkie dzieci 
nasze są…

Pod takim tytułem ukazał się list Czytelniczki z ul. Osiedlowej na temat nie-
porozumień sąsiedzkich wywołanych zabawami dzieci (DN z 28.07.09).

Okazuje się, że nie tylko na ul. Osiedlowej rodzi się konflikt między dziećmi 
i młodzieżą, a starszymi mieszkańcami preferującymi spokój i odpoczynek…

Oto replika na list z ul. Osiedlowej:
W nawiązaniu do artykułu „Wszystkie dzieci nasze są…” my jako mieszkańcy ul. 

Bohaterów Warszawy i 15-Lutego popieramy Pana M. z ul. Osiedlowej, że pragnie 
spokoju na swoim osiedlu. Taką samą sytuację mamy na swoich osiedlach – zgraja 
wyrostków urządza zabawy w piłkę kopiąc ją tak, że wpada na balkony i na stojące 
samochody (najbliższe boisko jest przy SP nr 2)., a zwrócić uwagę to jeszcze usłyszy 
się „spadaj stara”, albo jeszcze gorsze wyzwiska na „K”. Najgorsze, że mama to 
słyszy i szybko zamyka okno udając, że nic się nie dzieje, bo „jak można stresować 
jej pociechę”. Odbywa się to w różnych godzinach, bywa, że nawet po 22 –giej, a są 
to dzieci w różnym wieku – od 6-latków do 15-latków. I trwają wakacje tylko dla 
nich – starszym nie należy się nawet chwila spokoju…

Mama z Osiedlowej zanim napisała do redakcji powinna się zastanowić, że na 
osiedlu

mieszka nie tylko ona ze swoją pociechą, że inni też mają prawo do spokoju. To 
do mamy należy wychowanie dziecka , a nie do ulicy i zakamarków osiedlowych.

Stali Czytelnicy „DN” 

Nie chcą garaży przy ul. Bankowej
Mieszkańcy przy ul. Bankowej 3d i 3e w Nowogardzie, stanowczo protestują 

na wydanie pozwolenia na budowę garaży dla sąsiedniego nowo wybudowa-
nego bloku na działce przylegającej wyżej wymienionym budynkom.

Więcej „atrakcji” już nie potrzebujemy!!! W sąsiedztwie posiadamy już 
sklep nocny, który zakłóca naszą ciszę nocną oraz „wyśmienite przejście” w 
bloku 3d, gdzie wieczorny powrót do domu tymże przejściem dostarcza nie-
złej adrenaliny. W miejscu tym, przesiaduje „margines społeczny” naszego 
miasta. Piją, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne oraz awanturują się pół 
nocy. Ściany w tymże przejściu wyglądają i pachną niczym średniowiecz-
ne wychodki. Nie wyrażamy zgody na budowę garaży, ponieważ spowoduje 
to dodatkowe zwiększenie hałasu i zanieczyszczenie środowiska spalinami 
samochodów. Parkowanie i uruchamianie samochodów w garażach i obok 
nich nie pozwoli nam wietrzyć mieszkań od strony podwórka - jeśli to można 
nazwać podwórkiem, ale jednak jest jedynym miejscem pozbawionym ulicy 
i hałasu. Ponadto lokalizacja garaży będzie dobrym punktem przebywania w 
czasie dnia i nocy wyżej wymienionego „marginesu społecznego”, a co za tym 
idzie, dojdzie do demoralizacji naszych dzieci, które nie posiadają miejsca do 
zabawy... Ale to już osobny temat rzeka...

Mieszkańcy ul. Bankowej

Czytelnicy piszą…
Mając wolność słowa, a nie mając innej możliwości wypowiedzenia się na 

forum proszę o umieszczenie tego artykułu w Dzienniku Nowogardzkim. 
Mianowicie, sprawa tyczy się nowo wybudowanego budynku mieszkalno-

usługowego przy ulicy 700-lecia. Każdy w mieście wie, że centrum Nowogar-
du już kilka dobrych lat temu przeniosło się z ulicy 3 Maja, właśnie na ulice 
700-lecia. To tu powstały nowe sklepy i właśnie kwartał zabudowy przy ulicy 
Bankowej. Jeszcze do niedawna bardzo atrakcyjna działka budowlana nie była 
zabudowana. Stała pusta i czekała na konkretny i zgodnie z moim przekona-
niem atrakcyjny projekt architektoniczny wzbogacający Nowogard i dobrze 
wpasowujący się w otoczenie, l oto dzisiaj mamy rezultat tych wieloletnich 
oczekiwań mający się nijak do zastanej sytuacji. Sama forma jest według mnie 
nie do przyjęcia, bo pewnie jest to projekt z rangi tych „typowych”, który 
równie dobrze mógłby stać w Goleniowie lub pobliskich Gryficach lub też 
czemu nie, może w Pyrzycach jak by tylko gabaryty działki się zgadzały. Wia-
domo, jest to oczywiste, że inwestorowi należą się szacunek, słowa uznania i 
podziękowania za nowo wybudowany obiekt. Jednak nie zapominajmy, że jest 
to budynek budowany tylko po to aby przynosił czysty zysk czy to ze sprzedaży 
lokali, czy z ich wynajmu. A gdzie jest temat samej jako takiej architektury i 
wpasowania Jej w kontekst miejsca? Cały ten projekt jest błędem architekto-
nicznym jakiego od długiego czasu w Nowogardzie nie było. Co więcej ko-
lorystyka żółto-różowa jest naprawdę wielce przypadkowa, a dwa agregaty 
klimatyzacji, które po prostu znajdują się na ścianie szczytowej, na którą się 
mimowolnie trafia wzrokiem są czystą pomyłką. Przecież jest to nowy obiekt i 
czy nie ma sposobu na schowanie ich gdzieś z tyłu? Pewnie jeszcze długo mógł-
bym się rozwodzić nad tematem samej formy tego budynku jak i chociażby co 
najmniej śmiesznego zróżnicowania kolorystycznego stolarki okiennej, jed-
nak chcę zadać w tym miejscu pytanie. Gdzie jest osoba odpowiedzialna w no-
wogardzkim Urzędzie za zatwierdzanie takiego działania? Nie znam się dość 
dobrze na temacie kto i w jakim stopniu jest odpowiedzialny jednak myślę, że 
mając określoną wizję pewne osoby w Raluszu mają możliwość do zmuszania 
inwestorów do zmian a nie akceptowania ich.

Kolejną rzeczą jaką chciałbym tu poruszyć jest Stacja PKS. Ostatnio w śro-
dowisku nowogardzkim jak również i w mediach pojawiła się informacja co 
do planów inwestycyjnych na terenie PKS. Nie chcę się tu rozpisywać bo nie 
jestem do końca w temacie zorientowany i nie znam konkretnych planów ja-
kie zostały podjęte w Urzędzie lub poza nim, jednak chciałbym wspomnieć 
o bardzo „dziwnym” usytuowaniu zbiornika właśnie na środku terenu PKS. 
Wygląda to bardzo niebezpiecznie a prowizoryczne ogrodzenie ma spełniać 
swoją funkcję. Czy ktoś przy planowaniu tego zbiornika zastanowił się jak to 
wygląda gdy potencjalny turysta przyjeżdża pociągiem lub autobusem, wy-
siada na stacji i pierwsze co widzi to tak na prawdę „nie wiadomo co”, bo i 
nie każdy tu z mieszkających dokładnie wie co to jest i do czego służy. A teraz 
ponoć kolejny Supermarket. Rzeczywiście jest bardzo potrzebny 15 tysięcznej 
miejscowości.

Podsumowując, myślę, że My jako społeczeństwo powinniśmy trochę bar-
dziej zwrócić uwagę na to co się u Nas dzieje, co się buduje i gdzie się buduje, 
bo przecież taki żółto-różowy budynek jest budynkiem z innej epoki, która dość 
dawno minęła. Oczywiście wypowiadam się tylko moim własnym zdaniem i 
z dużym szacunkiem dla inwestora, projektanta, wykonawcy i wszystkich in-
nych osób po części związanych z wymienionymi przeze mnie problemami. 
Teraz zapewne wypada Nam czekać na nowy budynek, który stanie przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Miejmy nadzieję, że być może ten okaże się „lepszy”. A  
jednak ta nadzieja jest znikoma…

Pozdrawiam 
Zdegustowany mieszkaniec
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 Witamy wśród nas...

Syn Beaty Wolskiej ur. 
24.07.09 
z Wyszomierza

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Gabriela córka Izabeli 
i Łukasza ur. 23.07.09 
z Nowogardu

Syn Izabeli Miętka 
ur. 25.07.09 
z Nowogardu

Córka Agnieszki 
Frąckowiak 
ur. 26.07.09 
z Nowogardu

Córka Karoliny 
Basińskiej ur. 23.07.09 
z Dobrej

W obiektywie  Jana korneluka   - Burzowe lato trwa
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Komunikat 
FUNDACJI „ZDROWIE”

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie” w Nowogardzie DNIA 

22.08.2009 r. organizuje
BIAŁĄ SOBOTĘ

- dla diabetyków
- dla potencjalnie zdrowych mieszkańców
- dla tych, którzy chcą wiedzieć że są zdrowi
Patronat obejmie Wojewódzki Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabe-

tyków
- prowadzone będą badania przesiewowe w kierunku wykrycia cukrzycy    

badanie poziomu cukru, cholesterolu, RR
Biała Sobota 22.08.2009 r. w siedzibie Fundacji ul. Wojska Polskiego 7, od 

godz. 10 do 15-ej (budynek laboratorium szpitala w Nowogardzie)
Celem udziału w Białej Sobocie Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Sto-

warzyszenia Diabetyków jest reaktywowanie Koła P S w Nowogardzie (koło 
diabetyków istniało w naszym mieście w 1994 r. uczestniczyło w nim 82 
diabetyków w tym 2 dzieci).

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Nowogard - zainteresowanych 
istotą CUKRZYCY,
szczególnie serdecznie zapraszam osoby, które w roku 1994 podjęły  inicja-

tywę EDUKACJI W CUKRZYCY.
Prezes Fundacji”Zdrowie” Lidia Bogus

CUKRZYCA
CUKRZYCA  jest  przewlekłą chorobą  metaboliczną  wywołaną brakiem  

lub nieprawidłowym działaniem  insuliny.
 Niestety, choroba jest często zbyt późno wykrywana. Diagnozuje się ją 

zazwyczaj, gdy  trwa już 6-7 lat, kiedy powoduje już znaczące powikłania. 
Dlatego kluczowe jest zapewnienie chorym skutecznych i nowoczesnych 
form terapii. Działania w  środowisku mają na celu modyfikację wypraco-
wanych standardów dotyczących leczenia cukrzycy typu 2 oraz sukcesywne 
wdrażanie  systemu opieki diabetologicznej. Szacuje się, że w Polsce wśród 
osób między 20 a 79 rokiem życia jest około 2,5 miliona chorych na cu-
krzycę. Na całym świecie na cukrzycę choruje blisko 230 mln osób, z czego 
30 mln w Europie. Według  Światowej Organizacji Zdrowia jest to  obecnie 
jedna z najgroźniejszych chorób wynikająca między innymi ze zbyt późnego 
diagnozowania i nieodpowiedniego stylu życia . Stale rozprzestrzeniająca 
się cukrzyca jest epidemią  XXI wieku.

CUKRZYCA U DZIECI – PSYCHOLOGICZNE RADY
Coraz częściej cukrzyca objawia się u dzieci, w trosce o najmłodszych 

zostało opublikowanych kilka wskazówek dla ich rodziców – opiekunów. 
Przede wszystkim trzeba zwrócić szczególną uwagę na fakt, że choroba 
zmienia życie nie tylko dziecka, ale i całej jego rodziny.  Radzi się rodzicom 
- opiekunom by wspólnie z dziećmi czytali,  rozmawiali i uczyli się wszyst-
kiego o chorobie. 

Rodzice- opiekunowie powinni również zachęcać dziecko do mówienia o 
tym jak się czuje, kiedy tylko ma na to ochotę.  Przede wszystkim powinni 
namawiać dziecko do opiekowania się samym sobą. Trzeba zapewnić dziec-
ku kontakt z innymi dziećmi zmagającymi się z cukrzycą.

Wskazana jest rozmowa o uczuciach, emocjach, nawet tych negatywnych. 
Jednak po takiej rozmowie trzeba zapewnić latorośl, że wszystko będzie do-
brze, że nie ma się czego bać.

Co najważniejsze nie można pozwolić, aby cukrzyca zawładnęła życiem 
dziecka. Trzeba  zachęcać je do uprawiania sportu. Znalezienia odpowied-
niego hobby. Należy uczyć dziecko walczyć ze stresem.

Health Day / Rynek Zdrowia 2009

Wybudowaliśmy już…
Chodniki wzdłuż lewej strony ul. Wyszyńskiego i prawą strone ul. Wojska 

Polskiego aż do Policji. Piękne kółko spacerowe…

Budujemy 

Chodniki po prawej stronie ul. Wyszyńskiego. Szkoda, ze na razie nie będzie 
nowych chodników po lewej stronie Wojska Polskiego…

W budowie ogrodzenie kościoła. Pokazano nam (do oglądania w przyko-
ścielnej gablocie) rysunki i zdjęcia nowego ogrodzenia. Przy ul. Warszawskiej 
nic się nie zmieni. A szkoda…

Tekst i foto LMM
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Już wkrótce będzie otwarta…

Hala wysokiego składowania 
w Nowogardzie

Hala wysokiego składowania przy ulicy Młynarskiej już wkrótce zostanie 
oddana do użytku. Właścicielem nowego miejsca pracy jest firma Hurtpol. 

Jak nam powiedział Dyrektor 
Zarządzający Andrzej Szłapa  halę 
odebrały już PIP, Straż i PSSE. Teraz 
odbioru musi dokonać tylko Staro-
stwo Powiatowe, które ma na to 30 
dni. Hala ma 2200m kw powierzch-
ni składowej i 2 tys. miejsc paleto-
wych oraz wydzielone pomiesz-
czenie socjalne. „Podczas budowy 
hali – mówi Andrzej Szłapa – po-
siłkowaliśmy się lokalnymi firma-
mi. Materiały oraz podwykonawcy 
również pochodziły z Nowogardu. 
Hala powstała, ponieważ pomimo 
kryzysu nasza firma się rozwija i 
brakowało nam już powierzchni 
do składowania. Jest to kolejny 
etap rozwoju firmy, który widać na 
miejscu. Ale firma rozwija się nie 
tylko w Nowogardzie.  Niedawno 
otworzyliśmy nowy kanał dystry-

bucji  -  uruchomiliśmy sprzedaż 
na terenie województw Małopol-
skim i Śląskim.”

Jedynym problemem inwestora 
jest „uciążliwe” sąsiedztwo terenu 
po byłej mleczarni. Ruiny straszą i 
grożą zawaleniem. „Nie możemy 
doprosić się właściciela o uprząt-
nięcie terenu. – stwierdza dyrektor 
- Jest nim były prezes mleczar-
ni. Ruiny grożą zawaleniem. Już 
mniejsza o to, że zniszczą nam 
płot. Gorzej jak ktoś tam sobie coś 
zrobi. Jest to miejsce „schadzek” 
nastolatków, i libacji alkoholo-
wych. A tam są  piwnice, gdzie ktoś 
może wpaść i złamać sobie nogę. 
Obecnie szykujemy oficjalne wy-
stąpienie do burmistrza i starosty 
o uprzątnięcie terenu.”

Ewa Dziwisz

Dla kogo parkingi
Po sygnale pewnej pani udałem się na osiedle budynków przy ul. 15-go 

Lutego.
Pani miała rację – parkingi puste, a samochody pod oknami tarasują przej-

ścia i utrudniają ruch. Czy naprawdę trzeba cały czas obserwować pojazdy? 
LMM

Uwaga Wędkarze
Koło Miejsko-Gminne PZW 

organizuje w dniu 09.08.2009 r. 
otwarte zawody wędkarskie 

„Rodzina z Wędką”.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 07.08.09.
Wpisowe:
 – dla drużyny członka Koła – 15 zł,
-  dla pozostałych drużyn – 30 zł.
Startują drużyny 3-osobowe.
Spotkanie zawodników koło „Neptuna” o godz. 9.00.

Zarząd
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OGŁO SZE NIA drOb NE
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w Dobrej, ul. Traugutta. Cena 
do negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 51,5 
m kw, przy ul. Kowalskiej 1B/6. Tel. 
601 083 718.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m 
kw na działalność handlową, biuro, 
gabinet lekarski, mieszkanie przy 
ul. 700 Lecia 20B (pasaż przy Bie-
dronce). Tel. 060 62 93 753, 091 39 
20 676.

•	 Działki budowlane Dębice gmi-
na maszewo, 18 zł/ m kw. Tel. 
604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam kawalerkę, 29 mkw, III 
piętro, ul. Poniatowskiego. Cena 87 
tys. zł Tel. 509 93 93 92. 

•	 Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2-pokojowe, w centrum ul. 
Wyszyńskiego tel. 602 630 016.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 
METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
66 mkw. Cena 2600 zł/ m kw. Tel. 
662 120 052. 

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe, 3-pokojowe, 66 
mkw. Tel. 501 77 50 25. 

• Sprzedam dom jednorodzinny – 
230 m kw, na działce 7 arowej, ul. 
Żeromskiego w Nowogardzie, lub 
zamienię z dopłatą na ½ domku 
z ogródkiem lub mały dom (No-
wogard lub bliska okolica) tel. 
609 307 327.

• Sprzedam pół domu tel. 091 39 208 
66. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, o pow. 20 arów. Tel. 
510 727 667, 091 39 23 231.

• Działki budowlane sprzedam, 1600 
m kw, 18 zł/m kw. Dębice koło Ma-
szewa. Tel. 604 189 118.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, Nowogard, ul. 700 Lecia. Tel. 
880 417 707.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
(własnościowe) na domek (może 
być do remontu) w Nowogardzie 
lub bliskiej okolicy (ewentualnie 
z dopłatą). Nr tel. 792  076  319 po 
godz. 16.00.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M3, Nowogard. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w kamienicy przy Wojska Pol-
skiego na parterze, po remoncie, 
ocieplone, ogrzewanie gazowe, 
kominek + pomieszczenia gospo-

darcze, duża piwnica, wiata na 
samochód. Tel. 501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Wydzierżawię pomieszczenia pod 
usługi lub handel. 694 484 480.

• Wynajmę pomieszczenia magazy-
nowe i chłodnicze. 694 484 485.

• Działkę rolną o pow. 4300 m kw; 
16 zł/ m, 5 km od Nowogardu. 
603 895 622.

• Wynajmę lokal handlowy 80 m kw 
przy głównej drodze na Stargard 
Szcz. 606 703 451.

• Zamienię mieszkanie 67 m kw wła-
snościowe, II piętro na 2 pokojowe 
(do II piętra). Tel. 091 39 26 528.

• Do wynajęcia garaż, z kanałem ul. 
Zamkowa. Tel. 506 9999 32.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
o pow. 42 m kw w centrum No-
wogardu, cena do negocjacji. Tel. 
609 093 100.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, w centrum Nowogardu, II 
piętro, cena 225 tys. – do uzgod-
nienia. Tel. 663 594 001.

• Szczecin, Jagiellońska – do wyna-
jęcia mieszkanie 2 pokojowe, wid-
na kuchnia, balkon, ogrzewanie 
gazowe, cena 1500 + opłaty. Tel. 
663 594 001. 

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu; 24m kw; 72 tys.; tel. 0 
512 285 298.

• Do wynajęcia lokal handlowy w cen-
trum Nowogardu. Tel. 787 122 972.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
na ul. Gen. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
po remoncie na ul. 15 Lutego 15/23. 
Tel. 691 655 888, 091 39 20 316.

• Mieszkanie 3 pokojowe, 58 m kw, 
sprzedam. Tel. 601  441  763 lub 
693 162 198.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
na 3 pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam dom 100 m kw w Błąd-
kowie lub zamienię na mieszka-
nie 2 pokojowe w Nowogardzie. 
600 695 546.

• Do wynajęcia lokal w pasażu han-
dlowym pod Biedronką. 601 47 29 
47.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 608 665 419.

• Osina – sprzedam działkę z wyda-
nymi warunkami na budowę 10 zł/ 
m kw, pow. 80 arów. 608 665 419.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, II 
piętro przy ul. Zamkowej, częścio-
wo z meblami, cena 225 tys. Tel. 091 
35 03 127.

• Sprzedam dom o pow. 220 m kw, 7 
pokoi, dwa budynki gospodarcze 
na działce 19 arów, Wojtaszyce. Tel. 
509 702 817.

• Sprzedam kawalerkę – po kapital-
nym remoncie 29 m kw, I piętro, 
ul. Żeromskiego, cena 87 tys. Tel. 
662 261 864.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub 
podobny. Kompletny, nie przera-
biany. Tel. 508 351 213.

• Sprzedam BMW 520 2l, 1994 r., 
cena 7 tys. do uzgodnienia. Tel. 
695 982 904.

• Sprzedam Motocykle Mini Cros dla 
dzieci. Nowy 500 zł, używany 250 zł. 
602 348 926.

• Sprzedam Mercedes 124 2,5D, 1991 
r., cena 5 tys. Tel. 606 312 832.

• Sprzedam UNO poj. 1000, benzy-
na + gaz atest do 2012 r., 1994 r., w 
całości lub na części, tanio po cenie 
złomu. Kontakt 723 302 862.

• Sprzedam Opel Astra 1997 r., 1,4 
benzyna, cena do uzgodnienia. 601 
93 82 93.

• Kupię tanio dobrego „komara” lub 
coś podobnego, może być bez do-
kumentów. Tel. 091 39 18 002.

• Sprzedam 4 opony „13” wraz z fel-
gami. 091 39 20 827.

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Sprzedam króliki młode do chowu. 
603 353 789.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Kupię byczki powyżej 100 kg. Tel. 
662 753 824.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 500 752 573.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• Poprowadzę księgi podatkowe 
PkPir, ryczałt, kadry, płace, ZUS 
tel. 693 482 303 

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilita-
cja u pacjenta w domu. Tel. 607 621 
257.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22  783, 
0784 79 22 70.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

•	 Transport, przeprowadz-
ki, montaż i skręcanie mebli. 
791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.pl

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz. Tel. 796 517 107.

• Pokrycia i remonty dachów, komi-
nów. Tel. 511 102 684.

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazura 
i terakota, hydraulika, regipsy, pod-
łogi. Tel. 600 626 268.

•	 Usługi hydrauliczne. Tel. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Noclegi w centrum Kołobrzegu tel. 
692 683 475. 

• Usługi hydrauliczne, instalacje wod.
-kan. i c.o. Tel. 511 102 684. 
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lOkale DO WYNaJĘCIa

NOWOGARD- lokal usługowy o powierzchni 20 m2                                        cena:        1000 zł/msc
NOWOGARD- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                                        cena:        1100 zł/msc
NOWOGARD- lokal handlowo- usługowy o powierzchni 164 m2                    cena:  8000 netto/msc

SUPer OFerTa

NOWOGARD- 2 pokoje, o powierzchni 39 m2, parter                                              cena:  110 000 zł
mIeSZkaNIa 2 POkOJOWe

RESKO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, II piętro                                              cena:  80 000 zł
RESKO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
RESKO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena:  140 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 51,50 m2 I piętro                                         cena:  140 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                           cena:  150 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                            cena:  165 000 zł
NOWOGARD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena:  200 000 zł
NOWOGARD – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                        cena:   250 000 zł
PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2             cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 POkOJOWe

ŁOBEZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                    cena:  210 000 zł     
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 68 m2, II p                                                                cena:  217 000 zł
NOWOGARD-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                                 cena:  160 000 zł
NOWOGARD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 58 m2, I piętro                                                         cena:  186 000 zł
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                         cena:  228 000 zł

mIeSZkaNIe 4 POkOJOWe

RESKO – 4 pokoje o powierzchni 67 m2, II piętro                                                    cena:  120 000 zł
PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
DOBRA – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NOWOGARD- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie                         cena:  213 000 zł
NOWOGARD- okolica komfortowe o pow. 118 m2                                                  cena:   215 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena:  240 000 zł

UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA
HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

reklama reklama

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

• Wystrój sal weselnych balonami i 
nie tylko. Tel. 503 045 960. 

• Videofilmowanie – profesjonalnie. 
Tel. 600 653 124.

• Usługi remontowo – budowla-
ne wykonam. Tel. 600  347  308, 
608 364 330.

• Docieplenia budynków 30 zł/ m kw, 
polbruk 25/ m kw. 785 931 513.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

• Bezpłatne złomowanie pojazdów 
mechanicznych. 503 790 471.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

•	 Firma kosmetyczna Oriflame 
zatrudni konsultantów. Tel. 
693 876 362.

• Przyjmę do pracy w leśnictwie – 
presowanie siana i słomy. 508 50 36 
50.

• Dyplomowany technik ekonomista 
szuka pracy biurowej na terenie No-
wogardu. Tel. 505 065 871.

• Zatrudnię osobę z II grupą inwa-
lidzką na stanowisko pracownika 
fizycznego. 692 683 475.

• Zatrudnię barmankę. Tel. 693 52 12 
11.

• Zatrudnię osobę do opieki nad 
półrocznym Piotrusiem. Tel. 
502 898 914.

INNe

•	 Owczarki niemieckie, szczenięta 
(pieski, suczki). rodzice na miej-
scu z rodowodem - ojciec wnuk 
podwójnego zwycięscy świata - 
SPrZeDam. Tel. 091 392 18 28.

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia 
to komfort ciepłej wody za 40 zł 
miesięcznie, firmy Vaillant z Nie-
miec, cena 1000 zł, gwarancja. 
Tel. 0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18 i 21 kw z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typVIII 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• Sprzedam pianino w czarnej politu-
rze, świeczniki tel. 609 307 327. 

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502  272  680, 091 39 21  594 po 
18.00. 

• Sprzedam wiśnie i miód. Tel. 
500 553 190.

• Sprzedam radio/cd samochodowe, 
tel: 605 522 340.

• Sprzedam telewizor 21’Lg, płaski 
ekran, mało używany, pilot, cena 
480 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam tel. komórkowy, Ericson, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam okno plastikowe. Tel. 601 
94 79 26.

• Sprzedam kuchenkę gazowo – elek-
tryczną w bardzo dobrym stanie, 
zapalarka w pokrętle, termoobieg i 
zegarek. Tel. 091 419 11 50. 

• Sprzedam nową szafkę pod RTV 
koloru venge, cena 160 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam łóżeczko turystycz-
ne w bardzo dobrym stanie. Tel. 
509 615 130.

• Sprzedam drewno opałowe (buk). 
889 354 058.

• Sprzedam wózek dziecięcy wielo-
funkcyjny, cena 280 zł. 509 861 735.

• Sprzedam drewno opałowe sosna 
oflisy tartaczne pocięte w klocki; 
cena 350 zł za przyczepę. Transport 
gratis. Tel. 514 740 538.

• Oddam 1700 szt. dachówek ponie-
mieckich. Tel. 601 961 572.

• Sprzedam okna PCV białe, różne 
rozmiary, drzwi tarasowe – stan bar-
dzo dobry w atrakcyjnej cenie. Tel. 
608 466 133.
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Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

USŁUGI 
TraNSPOrTOWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Trwałe 
przedłużanie i zagęszczanie

rzęs metodą naturalną
jeden do jednego

Konkurencyjne ceny
Dojazd do klienta

503-807-098

Zarząd 
Nowogardzkiego Stowarzyszenia 

Klub Abstynenta „Hania” 

pragnie podziękować 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
za pomoc finansową w zorganizowaniu 

Nowogardzkiego Festynu Trzeźwościowego 
a także wolontariuszkom, które jak zwykle nie zawiodły.

ZAPROSZENIE  
DO KARSKA

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają 
wszystkich chętnych do udziału w spartakiadzie, 

która odbędzie się 
w niedzielę 2 sierpnia od godz. 10.00. 

W programie liczne konkurencje 
sportowe, nagrody i atrakcje.

kUrS 
Na SZTaPlarkI

Rozpoczęcie 6 sierpnia 2009 r. 
godz. 16.00

Tel. kont. 091 39 21 616

reklama

GOLENIOWSKI DOM KULTURY 
ORAZ AGENCJA  BAMA 

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W GOLENIOWSKIM LECIE KABARE-
TOWYM W PROGRAMIE:

2 SIERPNIA, GODZ.18.00  

„SMAK MAMROTA”
BILETY W CENIE: 30 zł dorośli, a 20 zł młodzież do lat 13
DO NABYCIA W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ;

PL. BRAMY WOLIŃSKIEJ 1 
Pon. - pt. 11- 18 ; Sob. 10 -15, tel. 0 91 418 95 90

To prawdziwa gratka dla miłośników popularnego serialu telewizyjnego „Ranczo”, 
gdyż kabaret „Smak Mamrota”  tworzą aktorzy z filmu. Tę historię z życia Pietrka, 
Solejuka, Hadziuka i pani dyrektor zobaczyć można jedynie na żywo tylko u nas!!!
W programie nieznane, atrakcyjne   rozmowy i rozmyślania ławeczkowej elity 
gminy. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

PLAN zabudowy placu PKS

Dalsze informacje w następnym wydaniu DN.

MARKET
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DOM WESELNY ULA
Organizujemy: wesela, komunie i inne imprezy okolicznościowe

ul. Leśna 1a  (os. Bema) Nowogard
Tel. 697 612 808

ZAPEWNIAMY PYSZNĄ DOMOWĄ KUCHNIĘ!

Żeglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

§ DORADZTWO PRAWNE §
Sprawy: - cywilne, spadkowe, alimentacyjne, karne, administracyjne, 
ubezpieczeniowe i rentowe, egzekucyjne i komornicze, z prawa pracy
Porady prawne, pisma procesowe, umowy, wnioski do sądu i komornika, 

testamenty, zastępstwo procesowe
Nowogard, ul. 3 Maja 55, tel. 503 617 739, czynne pon. -  pt. 10.00 – 16.00
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

72-200 Nowogard • ul. Zielona 1

HOTEL PRZYSTAŃ

17 AUTOMATÓW
RULETKA

BAR

Tel. 091 573 42 71
Poszukujemy osób do pracy. 

Oferty: salon.nowogard@fortunagames.pl

SALON GIER LOSOWYCH
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  31.07

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po uporządkowaniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 13.

marYNISTa
Oto marynistę macie:
Lubi śledzie w marynacie.

ŚWIŃSka GrYPa
O jednym mówią dziś: o grypie,
Wymysłów grad się nad nią sypie,
Że ją wpuścili…
Bez paszportu!
Cóż za bezczelność azjatycka,
Że nie przepędzą jędzy k. czortu,
Nim wszystkie siły z nas wycacka.
Nieraz mnie spotka przytyk ostry,
Inwektyw stek jakiegoś typa.
Oświadczam więc: za grzechy siostry
Nie odpowiadam –
                              Polska grypa.

mOralISTa
Pewien poseł (o partii nie wspomnę),
Ma do cnót przywiązanie ogromne,
Deklaruje to z pasją wprost dziką
Znacznie gorzej u niego z praktyką.

GŁOS
Nowy wiek to już czas na odpowiedź,
Jaką drogą podążać ma człowiek.
Szczęściem podniósł się z wielkim spokojem
Głos odważny (nie mój , ja się boję):
- Daj spokój z miłością hetero,
Ku odmiennym odwróćmy się sferom.
Wtedy pojmie ostatni półgłówek,
Że niezbędne są dzieci z próbówek.

PremIer Z mINISTramI
Premier z ministrami odlecieli
Na szczyt Unii do Brukseli,
Zaś prezydent wkrótce potem,
Wynajętym samolotem.

ParlameNTarZYSTa
Każde dokopanie go cieszy,
Już ma plany gotowe,
Jak skutecznie blokować 
Dziś ustawy dwie nowe.

WYmaGaNIa
Wszystko zależy w jakie wejść progi:
Tu czyste ręce, tam – czyste nogi…

Rozwiązania krzyżówki nr 24.07 nadesłali:
Henryk Rosa (Strzelewo), Halina Szwal, Bar-

bara Bartosik, Józef Górzyński, Teresa Januszo-
nek, Krzysztof Kępa, Urszula Kaczmarek, Janina 
Grudzińska, Maria Gortat (Czermnica), Ryszard 
Gutowski, Adam Stefanski, Elżbieta Lewandowska 
(Strzelewo), Franciszek Palenica, Jerzy Zawadzki 
(Orzechowo), Teresa Powalska, Lidia Walaszczyk, 
Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Irena Szeremeta, 

Przemysław Czajkowski (Błotno), Bogumiła Czu-
pryńska, Władysław Kubisz.

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Elżbieta Lewandowska ze Strzelewa,
- Józef Górzyński z Nowogardu, 
- Henryk Rosa ze Strzelewa.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla 
pacjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, 
Dobra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przy-
chodni w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są peł nio ne 
w budynku starej przychodni (głów ne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik - 091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozkŁad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia
Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 (7),  
7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  10.05 
(1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 12.40 
(7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 (D),  
16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 30.07.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD.
1. Murarz 
2. Kierowca pr. jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Nauczyciel matematyki
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob. budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Monter stolarki PCV
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki  
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Doradca klienta (RTV i AGD)
12. Monter stolarki PCV
13. Kucharz
14. Pom. dekarza, dekarz
16. Sprzedawca
17. Nauczyciel wych. fizycznego
18. Nauczyciel muzyki, techniki, plasty-
ki 

OFerTY PraCY Z reJONU.
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)
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 Z Iną do tyłu…
W środę, 29 lipca  o  godzinie 18 na stadionie w Nowogardzie Pomo-

rzanin rozegrał kolejne spotkanie sparingowe w serii meczy  przygotowaw-
czych  do zbliżającego  się sezonu piłkarskiego.

Przeciwnikiem naszego  zespołu 
była IV Ligowa Ina Goleniów.

Pomorzanin Nowogard - Ina Go-
leniów (0:3)   0:3

Marszałek,Tomporowski,Dobro-
wolski, Galus,Gołdyn, Nosek, Pio-
trowski

Skład: Ebert -Sokulski, Skórniew-
ski, Soska, 

rezerwy: Kurek, Haberski, Fiał-
kowski, Nieradka, Mendyk, Grusz-
czyński, Gronowski

Mecz rozpoczął się dość spokoj-
nie, gra w większości toczyła się w 
środkowej części boiska, a kibice 
nie zobaczyli żadnej pożądnej akcji 
podbramkowej aż do  35 minuty 
meczu.Wówczas przyjezdni skon-
struowali akcję po której  padła 
pierwsza bramka i nie musieliśmy 
długo czekać na kolejną, która padła 
w 41 minucie – Ebert był bezradny. 
Zaraz potem padła trzecia bramka! 
Do przerwy zrobiło się 0:3! 

Druga połowa była już inna  - 
większość czasu piłka należała do  
Pomorzanina, rosła przewaga nasze-
go  zespołu, składne akcje, dokładne 

podania, częste kontry… Pomorza-
nin miał wiele dogodnych sytuacji 
ale zawodziła celność. Wynik nie 
uległ zmianie do  końca spotkania.

Pomorzanin przegrał  to spotka-
nia, bez żadnych wątpliwości ale 
sparing był potrzebny. Teraz zawod-
nicy  wiedzą nad czym muszą jesz-
cze popracować przed zbliżającym 
się sezonem w V lidze zachodniopo-
morskiej.

Kolejne spotkanie zaplanowane 
jest na sobotę g. 16 z Sarmatą Dobrą.

Karolina Kubicka

Plażowa Piłka Siatkowa
Wzorem lat ubiegłych Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS organizuje w mie-

siącu sierpniu cykliczny turniej „Siatkowa Piłka Plażowa”. Turnieje odbywa 
ć się będą w każdą sobotę sierpnia na plaży miejskiej.

Pierwszy turniej 1 sierpnia – udział mogą wziąć pary bez względu na płeć. 
Zapisy bezpośrednio przed zawodami przed godziną 10.00

Jan Tandecki

Kto trenerem Olimpii?
Co  parę dni dowiadujemy się, że Olimpia ma nowego  trenera, później, że 

już jest  ktoś inny... 
Na początku był  Bonifrowski, później Sokolski, a teraz czas na Marcina 

Miklasa, który jest byłym piłkarzem Pomorzanina – niestety przez kontuzję 
musiał zakończyć swoją karierę. Wiadomość dotycząca trenera Miklasa jest 
bardzo wiarygodna i prawie na 100% poprowadzi  on drużynę Olimpii w 
zbliżającym się sezonie.

Życzymy powodzenia.
Karolina Kubicka

Koledzy i Przyjaciele Zygmunta Siepki organizują 

w dniu 15 sierpnia 2009 roku 

II Festyn Pamięci 
Zygmunta Siepki

Festyn rozpocznie się o godz. 11.30 mszą świętą w kościele pw. NPNMP w 
Osinie, a część dalsza o godz. 13.00 na miejscowym stadionie.

W programie konkurencje sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, ognisko, występy i prezentacje, zabawa taneczna.

Pragniemy wzorem roku ubiegłego wspomóc osobę niepełnosprawną i 
ufundować Jej wczasy rehabilitacyjne. Każdy kto pragnie dołożyć cegiełkę 
na ten szczytny cel proszony jest o kontakt: 506 999 902, 091 39 10 820 lub 
wmarekg@start.no. Zapraszamy do czynnego udziału zespoły, zawodników 
i kibiców z rodzinami.

Wiesław Górecki

IV Wakacyjny Festyn 
Rodzinny na Koplu

W sobotę, 8 sierpnia 2009 roku  - Osiedle „Podkowa’ (dawny plac 
Kopel przed piekarnią  Waldemara Pędziszczaka).

Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 68 – 70
W programie:
- godz. 10.00 – Otwarty turniej piłki nożnej dla drużyn 7-osobowych
                         Grupa I – 8 – 12 lat,
                         Grupa II – 13 – 15 lat.
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna, pełnoletni opie-

kun grupy.
- godz. 12.00 – Otwarty turniej bagmingtona  (kometki) dla dziew-

cząt,
- godz. 13.00 – „Mama – Tata – i Ja” – gry i zabawy dla wszystkich 

uczestników.
- godz. 14.30 – Zlot motocykli, quadów i przeróżnych pojazdów,
- godz. 16.30 – Loteria fantowa
- godz. 17.30 – Mikrofon dla wszystkich – „śpiewamy i gramy bo to 

lubimy i kochamy”
- godz. 20.00 -  Zabawa Piknikowa – gra zespół instrumentalno – 

wokalny.
Podczas trwania imprezy czynny ogródek gastronomiczny Pana Lesz-

ka oraz stoiska – rękodzieło, kolekcjonerstwo itp. oraz wiele atrakcji dla 
dzieci – konie z gospodarstwa agroturystycznego pana Kazia, zamki, 
rowery, zjeżdżalnia, wspólne ognisko.

Pamiętajcie – sobota jest dla Was!
Zapraszają – Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne  i Kapela 

Kryzys (w dobrobycie!)
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

3.08.2009 r. godz. 16.30
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Żeglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

Czytaj s. 3

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

BIAŁY PUNKT 
GSM

Targowisko Miejskie
w Nowogardzie

tel. 502 419 276

SkUP - SPrZeDaŻ
telefonów nowych i używanych

SerWIS - NaPraWa  
POGWaraNCYJNa
simlock, menu polskie, akcesoria GSM, 

ładowarki, obudowy, smycze, pokrowce, 
baterie, karty pamięci, uchwyty

Czeka GDDKiA, 
czekają kierowcy…

foto Tadeusz Kozioł

Obchody 65 rocznicy 
Powstania Warszawskiego 

Pierwszy raz  
w Nowogardzie

Cięcia 
budżetowe - 
kto najwięcej straci



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 58 (1795)

Kronika policyjna 

Tragiczny weekend  
na drogach powiatu goleniowskiego!

4 wypadki drogowe, jedna ofiara, 
4 rannych oraz 15 kolizji to bilans 
weekendowy na drogach powiatu go-
leniowskiego.

Do tragicznego wypadku doszło 
kilkanaście minut po godzinie 9-tej, w 
sobotę na drodze krajowej nr 3 w oko-
licy miejscowości Babigoszcz. 46-letni 
Zbigniew W., przekraczając jezdnię, 
wszedł bezpośrednio pod prawidłowo 
jadący samochód marki Fiat Panda. W 
wyniku  zdarzenia pieszy doznał rozle-
głych obrażeń ciała. Przewieziono go 
do szpitala w Szczecinie, gdzie po kilku 
godzinach zmarł.

Tego samego dnia o godz. 15.30 do-
szło do kolejnego wypadku drogowego 
w Goleniowie. Kierujący samochodem 
osobowym marki Union Marian S. lat 
45 na skrzyżowaniu ul Przestrzennej z 
drogą nr 3 wykonał manewr skrętu w 
lewo i przejechał między samochodami 
a następnie zderzył się z jadącym pasem 
awaryjnym motocyklem marki Suzuki 
kierowanym przez Huberta T. lat 27. 
Kierującego motocyklem z obrażenia-
mi ciała przewieziono do szpitala w 
Szczecinie.

O godz. 22.00 w Miękowie wydarzył 
się następny wypadek. Kierujący samo-
chodem marki Honda Andrzej D. lat 20 
podczas zawracania w niedozwolonym 

miejscu, przejechał dwie linie ciągłe, 
wskutek czego został uderzony w bok 
pojazdu przez  jadące dwa motocykle 
marki Kawasaki. Obaj motocykliści z 
obrażeniami ciała zostali przetranspor-
towani do szpitala w Goleniowie.

W niedzielę o godz. 12.30 na drodze 
nr 3, obwodnica Goleniowa, doszło do 
kolejnego wypadku. Dawid R. lat 23 kie-
rując samochodem marki Ford Mon-
deo, nie zachował należytej ostrożności 
i uderzył w tył jadącego przed nim mo-
tocykla marki Honda, przygniatając go 
do poprzedzającego samochodu marki 
VW Passat. Kierujący motocyklem 
doznał obrażeń w postaci stłuczenia 
klatki piersiowej natomiast pasażerka 
motocykla doznała wstrząśnienia mó-
zgu oraz licznych złamań i uszkodzeń 
kręgosłupa. Przetransportowano ją do 
szpitala w Szczecinie.

W trakcie weekendu zanotowano 
również na terenie powiatu gole-
niowskiego aż 15 kolizji drogowych 
z udziałem kilkudziesięciu pojazdów. 
Okoliczności wszystkich zdarzeń dro-
gowych  wyjaśnia goleniowska policja.

Apelujemy do wszystkich kierujących 
o rozwagę w trakcie jazdy i zachowa-
nie szczególnej ostrożności w trakcie 
wzmożonego ruchu drogowego. 

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Historia 
poparzonego dziecka

Czy kilkunastomiesięczne dziecko 
nie uzyskało odpowiedniej pomocy 
w nowogardzkim szpitalu?

Tak twierdzi matka małego Dawida, 
który 6 lipca poparzył się kawą. 20-let-
nia kobieta przewiozła dziecko do 
nowogardzkiego szpitala. Na miejscu 
lekarz założył maluchowi opatrunek.

- Przekonywał, że dziecko nie będzie 
miało blizn, a ból uśmierzy zaaplikowa-
ny czopek. Opatrunek składał się jedynie 
z gazy i jednego bandaża – twierdzi 
matka dziecka.

Po powrocie do domu bandaż łatwo 
zsunął się z rany. Matka dawała dziecku 
czopki, które miały uśmierzyć ból. Nic 
to jednak nie dało, a stan pogarszał się 
z godziny na godzinę. 

- W poniedziałek byliśmy w nowo-
gardzkim szpitalu. Dziecko we wtorek 
przeleżało w domu – mówi matka. 

W środę rodzice zdecydowali się na 
kolejną wizytę u lekarza. Zawieźli jed-
nak malucha do szpitala w Goleniowie. 
– Z usług nowogardzkich lekarzy nie 
chcieliśmy już korzystać – uważa matka. 
– W Goleniowie stwierdzono II i III stan 
oparzenia. Od lekarzy dostałam burę, ale 

przecież doktor w Nowogardzie zaręczał, 
że wszystko będzie dobrze.

Dzieciak został szybko skierowany do 
szczecińskiego szpitala przy ul. Wojcie-
cha. Tam hospitalizowano go przez dwa 
tygodnie. Sprawa zakończyła się pozy-
tywnie. Chłopcu przeszczepiono skórę 
i teraz przebywa już w domu. Żal do 
nowogardzkich lekarzy jednak pozostał.

- Dziecko trafiło do nas z pierwszym 
i częściowo drugim stopniem oparzenia. 
Na prawdę nie było potrzeby skierowania 
go do Szczecina. Chłopiec został zaopa-
trzony a matce zaleciliśmy wizytę w przy-
chodni. Matka zaniedbała sprawę, bo po 
spadnięciu opatrunku nie zgłosiła się do 
nas ponownie, a czekała cały wtorek. Do 
rany bez opatrunku najprawdopodobniej 
wdało się zakażenie – mówi lekarz, któ-
ry zakładał opatrunek.

Z dokumentów wynika, że doktor 
wykonujący opatrunek zalecił dalszą 
konsultację w przyszpitalnej przychod-
ni. W nowogardzkim szpitalu nie czują 
się winni takiemu rozwojowi sytuacji, 
acz cieszą się, iż wszystko skończyło 
się dobrze. 

Marcin Nieradka

Koledzy i Przyjaciele Zygmunta Siepki organizują 

w dniu 15 sierpnia 2009 roku 

II Festyn Pamięci 
Zygmunta Siepki

Festyn rozpocznie się o godz. 11.30 mszą świętą w kościele pw. NPNMP w 
Osinie, a część dalsza o godz. 13.00 na miejscowym stadionie.

W programie konkurencje sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, ognisko, występy i prezentacje, zabawa taneczna.

Pragniemy wzorem roku ubiegłego wspomóc osobę niepełnosprawną i 
ufundować Jej wczasy rehabilitacyjne. Każdy kto pragnie dołożyć cegiełkę 
na ten szczytny cel proszony jest o kontakt: 506 999 902, 091 39 10 820 lub 
wmarekg@start.no. Zapraszamy do czynnego udziału zespoły, zawodników 
i kibiców z rodzinami.

Wiesław Górecki

Z okazji Imienin, życzymy Ci tego, 
co się szczęściem zowie, 
wszystkiego najlepszego, 
o czym głowa pomyśli 

a czego dusza zapragnie, 
krótko mówiąc - wszystkiego po trosze.

Karinie Czernickiej
od redakcji Dziennika

27 lipca (poniedziałek)
- godz. 10 – kradzież przedniej tabli-

cy rejestracyjnej z samochodu marki 
Rover, zaparkowanego przy ul Jana 
Pawła II. 

- godz. 13 – Zatrzymanie poruszają-
cego się samochodem Piotra S., który 
posiadał zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.

- godz. 14 – Kradzież Mercedesa 309 
na opuszczonej fermie lisów w pobliżu 
Warnkowa. Wartość strat 3 tys. zł.

- godz. 18.20 – Kobiety pochodzenia 
romskiego nie zapłaciły za bieliznę i 
oddaliły się w nieznanym kierunku. 

- godz. 18.45 - W pobliżu restauracji 
Neptun grupka kilkuletnich dzieci wy-
płynęła na jezioro pontonem bez opieki 
dorosłych. Po zgłoszeniu patrol WOPR 
odholował dzieci do brzegu.

28 lipca (wtorek)
- godz. 9.45 – W Lidlu skradziono 

artykuły spożywcze za 614 zł. Sprawcy 
zostali ujęciu i ukarani.

- godz. 11.35 – Kradzież złomu z ul. 
gen Bema.

29 lipca (środa) 
- godz. 10 – Kradzież alkoholu o 

wartości 28 zł. w markecie Biedronka. 
Sprawca ukarany 500 zł. mandatem.

- godz. 20 – Kradzież wódki w Lidlu 
– 17 zł. Badanie alkomatem wykazało 
u sprawcy 2,74 promila. Policja wysto-
sowała wniosek do sądu o ukaranie.

30 lipca (czwartek)
- 0.40 – Podczas kontroli drogowej 

na ul. 700-lecia ujęto poruszającego się 
Fordem Fiesta 16-letniego uciekiniera 
z placówki wychowawczej w Rewalu.  

31 lipca (piątek)
- godz. 18.30 – Tankujący na stacji 

paliw przy ul. 3 maja nie zapłacili za 
tankowanie – suma 310 zł. 

1 sierpnia (sobota)
- godz. 11.25 – Uszkodzenie samo-

chodu poprzez wrzucenie przez przed-
nią szybę cegły.

- godz. 16.30 – Kontrola drogowa na 
ul. Bohaterów Warszawy. Zatrzymano 
kierującego Golfem, który nie posia-
dał uprawnień. Zatrzymany celowo 
wprowadził policjantów w błąd, co do 
własnej tożsamości.

2 sierpnia (niedziela)
- godz. 3.00 - Bójka w dyskotece 

Przystań. Zgłaszający został uderzony 
w twarz.

- godz. 9 – Zgłoszenie kierowcy, który 
powiadomił o nagminnym łamaniu 
przepisów przez prowadzącego Skodę 
Felicję. Patrol zatrzymał łamiącego 
przepisy na ul. 700-lecia.

- 14.20 – Dwóch klientów restauracji 
Barnim po spożyciu posiłku oddaliło się 
nie płacąc. Po interwencji policji uiścili 
zaległą kwotę. 
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  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700 Lecia 14,  72-200 Nowogard
DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI

Dla podopiecznych OPS
Sobota   08.08.2009   8:00 – 15:00
Wtorek  11.08.2009   8:00 – 15:00
Środa  12.08.2009    8:00 – 15:00 

Zapraszam do siedziby przy 700 Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktual-
nym skierowaniem z OPS, wpisaną  ilością osób w rodzinie i dokumen-
tem tożsamości.

Pastor
Cezary Komisarz

Czeka GDDKiA, 
czekają kierowcy…

Jak donosi „Kurier Szczeciński” nr 149 z 03.08.09 r. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad jest niezwykle zadowolona z realizacji zadań 
drogowych w naszym regionie. Wśród wielu inwestycji wymieniana jest tak-
że obwodnica Nowogardu. Aktualnie zakończyły się konsultacje w sprawie 
oceny oddziaływania budowy na środowisko. Z artykułu przebija optymizm 
inwestora – będzie zgoda i zaczniemy wyłaniać wykonawcę. Procedura potrwa 
około 40 dni – wytypowani już w przeprowadzonym przetargu potencjalni 
wykonawcy będą proszeni o ofertę cenową.

Szkoda tylko, że obwodnica nie zmniejszy kolejek pojazdów od strony 
południowej. Zdjęcia będą nadal aktualne…

LMM
foto Tadeusz Kozioł

Obwodnica  
pana Tadeusza

W „DN” nr 56 z 28 lipca br. pisaliśmy o inicjatywie jaką podjął z własnej 
inicjatywy pan Tadeusz Kozioł. Mówiąc trywialnie ulitował się nad kie-
rowcami zdążającymi w kierunku Gryfic, Kołobrzegu i Koszalina od strony 
Stargardu i stojących w kilometrowej kolejce na jezdni ul. Poniatowskiego. 
Zaproponował im ominięcie kolejek i wskazał drogę przez Kulice, Jarchlino 
i Łosośnicę.

Czas stojącym w kolejce umilał 
rozmowami co zaowocowało nawet 
nowymi znajomościami. Na potwier-
dzenie tego otrzymaliśmy do redakcji 
telefon – dzwoniła pani Wiesława 
Zaręba z Lubina. W ciepłych słowach 
dziękowała panu Tadeuszowi za po-
moc w podróży i koniecznie chciała 
mu podziękować na naszych łamach 
co czynimy.

We wspomnianym artykule 
zadaliśmy pytanie czy nie byłoby 
możliwe umieszczenie stosownej 
tablicy informującej kierowców o 
możliwości proponowanego ob-
jazdu. Odzewu niestety nie było, 
a pan Tadeusz znowu stanął na 
jezdni i kilku kierowcom zapropo-

nował objazd z czego skwapliwie 
skorzystali.

Podobnie jak pan Tadek i my 
twierdzimy, że jest to jakiś sposób na 
wakacyjne odciążenie skrzyżowania 
w rejonie Netto.

W sobotę osobiście sprawdziłem 
czas przejazdu z m. Olchowo do 
skrzyżowania – trwało to 38 minut. 
Kierowcy spożywali  napoje chło-
dzące, a niektórzy pasażerowie szli 
piechotą obok pojazdów i popijali … 
piwo. O słowach jakie wypowiadali 
nie wspomnę…

LMM
Tadeusz Kozioł uwiecznił kolejki 

pojazdów w rejonie Zespołu Szkół na 
jezdni ul. Poniatowskiego



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4 Nr 58 (1795)

Obchody 65 rocznicy Powstania 
Warszawskiego miały również swój 
nowogardzki akcent. O godzinie 
17.00, gdy zawyły syreny w całym 
kraju, pod pomnikiem – Krzyżem 
Sybirackim na nowogardzkim cmen-
tarzu zgromadziło się kilkanaście 
osób, aby oddać cześć pamięci po-
wstańców. Modlitwę za tych co ode-
szli na wieczną wartę poprowadził  
ks. Jacek Czekański, okolicznościowe 
oświadczenie odczytane przez Piotra 
Słomskiego i złożenie kwiatów prze-
pasanych biało-czerwoną szarfą przez 
przedstawicieli nowogardzkiej Pra-

wicy Rzeczpospolitej. W ceremonii 
uczestniczyli również  przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Marek Krzywania 
i członkowie nowogardzkiego Koła 
Sybiraków. Waga powstania i jego 
historyczne znaczenie dopiero kieł-
kuje w świadomości Polaków, dlatego 
wyrażamy przekonanie, że następna 
rocznica obchodzona już w sytuacji, 
gdy dzień wybuchu tego wolnościo-
wego zrywu będzie świętem naro-
dowym zgromadzi znacznie szerszą 
grupę przedstawicieli nowogardzkiej 
społeczności. 

Red., foto. Jan Korneluk

Obchody 65 rocznicy Powstania Warszawskiego 

Pierwszy raz  
w Nowogardzie

Platforma Obywatelska
jedna, czy już dwie?

Coraz głośniej mówi się o wewnętrznym konflikcie w nowogardzkiej 
Platformie Obywatelskiej. 

Czwartego lipca zostało powołane 
do życia drugie koło Platformy Oby-
watelskiej w Nowogardzie. Koło po-
wstało z inicjatywy Artura Gałęskiego. 
Zachodniopomorski kurator oświaty i 
członek władz regionalnych PO sam 
wszedł w jego skład. Przewodniczą-
cym koła został Sebastian Popowicz 
(kandydat na burmistrza w poprzed-
nich wyborach samorządowych).

Nieoficjalnie mówi się, iż nowa ini-
cjatywa jest konkurencją dla koła nu-
mer jeden. Prawdopodobnie regional-
ne władze Platformy nie zgadzały się 
ze stylem uprawiania polityki przez 
dotychczasowych działaczy nowo-
gardzkiej PO, m.in.: Artura Danielew-
skiego, Rafała Szpilkowskiego, Krysty-
ny Kłosowskiej.

Realny szef PO w Nowogardzie Ar-
tur Gałęski nie skomentował dzisiaj 

sytuacji w nowogardzkiej PO, ale obie-
cał, że za tydzień odpowie na nasze 
pytania. Komentarza odmówił także 
nowogardzki radny Rafał Szpilkowski. 
W słowach oszczędny był także Artur 
Danielewski. Przewodniczący starego 
koła przyznał jednak, iż o powstaniu 
nowego dowiedział się z „Dziennika”. 
Czy brak przepływu informacji we-
wnątrz partii jest tylko przypadkiem?

- W kole nr 1 mamy radnych i dzia-
łamy tak jak do tej pory. Władze par-
tii uznały, że jest potrzeba założenia 
drugiego koła. To rzecz normalna. Na 
rozmowie z władzami regionalnymi 
byłem tylko raz i to dawno – mówi Da-
nielewski.

Jakie będą dalsze losy nowogardz-
kiej PO? Na pewno zadecyduje naj-
bliższa przyszłość. 

Marcin Nieradka

Komunikat 
FUNDACJI „ZDROWIE”

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie” w Nowogardzie DNIA 

22.08.2009 r. organizuje
BIAŁĄ SOBOTĘ

- dla diabetyków
- dla potencjalnie zdrowych mieszkańców
- dla tych, którzy chcą wiedzieć że są zdrowi
Patronat obejmie Wojewódzki Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
- prowadzone będą badania przesiewowe w kierunku wykrycia cukrzycy    

badanie poziomu cukru, cholesterolu, RR
Biała Sobota 22.08.2009 r. w siedzibie Fundacji ul. Wojska Polskiego 7, od 

godz. 10 do 15-ej (budynek laboratorium szpitala w Nowogardzie)
Celem udziału w Białej Sobocie Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Sto-

warzyszenia Diabetyków jest reaktywowanie Koła P S w Nowogardzie (koło 
diabetyków istniało w naszym mieście w 1994 r. uczestniczyło w nim 82 
diabetyków w tym 2 dzieci).

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Nowogard - zainteresowanych 
istotą CUKRZYCY,
szczególnie serdecznie zapraszam osoby, które w roku 1994 podjęły  inicja-

tywę EDUKACJI W CUKRZYCY.
Prezes Fundacji”Zdrowie” Lidia Bogus

UWAGA!!!

7 WRZEŚNIA 2009 r. o godz. 17.00
W SALI WIDOWISKOWEJ NOWOGARDZKIEGO DOMU 

KULTURY ODBĘDZIE SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE INSTRUKTO-
RÓW ZE WSZYSTKIMI CHĘTNYMI PRAGNĄCYMI UCZEST-
NICZYĆ W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ PROWADZONYCH 
PRZEZ INSTRUKTORÓW  NDK  W ROKU 2009/2010.

ZAPRASZAMY
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Kogo dotykają  
cięcia budżetowe

Przybliżymy Państwu niektóre liczby wynikające z nowelizacji tegorocz-
nego budżetu. W tej publikacji opartej na analizach materiałów Minister-
stwa Finansów opracowanych przez internetowy portal Money.pl omówimy 
cięcia w skali kraju. Po ukazaniu się aktów wykonawczych analizę przenie-
siemy na poziom naszej GMINY.

Echa Lata z Muzami

Ubezpieczenie upraw rolnych wciąż 
może liczyć na rezerwę 150 mln zł. 
Nadal będziemy aktywni we wspie-
raniu inicjatyw politycznych. Rezer-
wa Implementacja polskiego progra-
mu współpracy na rzecz rozwoju oraz 
wsparcie międzynarodowej współpra-
cy na rzecz demokracji i społeczeń-
stwa obywatelskiego to 130 mln zł w 
tym roku.

Program Pomoc w zakresie doży-
wiania (200 mln zł) i dofinansowa-
nie zadań szkolnictwa wyższego (427 
mln zł) zachowały dawny poziom. 
Wysoki priorytet mają również pra-
ce przygotowawcze do powszechne-
go spisu ludności. Rezerwa na ten 
cel w wysokości 138 mln zł została 
nietknięta.

Fundusze zachowały również re-
zerwy m.in. na wydatki związane z 
EURO 2012 (500 mln zł), Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich (62,7 mln 
zł), Europejskie Centrum Solidarno-
ści w Gdańsku (35 mln zł), Wypraw-
ka Szkolna (35 mln zł), udostępnia-
nie szerokopasmowego internetu (25 
mln zł).

Kto stracił najwięcej
Cięcia idące w miliardy poczynio-

no w rezerwie na finansowanie po-
lityki rolnej i rybackiej oraz innych 
programów finansowanych z bu-
dżetu Unii Europejskiej. Pierwotnie 
przeznaczono na nią łącznie 23,4 
mld zł. Kwota zmalała do 16,4 mld 
zł. Budżet zaoszczędził więc 7 mld 
zł. Blisko 1,4 mld zł straciła rezerwa 
na realizację świadczeń rodzinnych 
i tych z funduszu alimentacyjnego. 
Podobny los spotkał rezerwę soli-

darności społecznej (z 1,14 mld zł do 
1 mln zł). To dało kolejne 2,4 mld zł 
oszczędności. Finansowanie niemal 
w całości (ok. 300 mln zł) straciły 
zadania wynikające z obniżenia wie-
ku szkolnego.

O 100 mln zmniejszyła się rezerwa 
na pomoc społeczną. Narodowy Pro-
gram Stypendialny zubożał o około 
130 mln zł. Co ciekawe, relatywnie 
mało zaoszczędzono na rezerwie na 
zwiększenie i modernizację systemu 
wynagrodzeń w administracji - jedy-
nie o 40 mln zł do łącznie 150 mln zł.

Oberwało się też polskiej nauce 
- znaleziono oszczędności w niektó-
rych rezerwach w zakresie nauki i 
oświaty. Dofinansowanie badań na-
ukowych straciło 400 mln zł. Fundu-
sze przycięto programowi Przyjazna 
Szkoła. Jedynie 13 mln zł (wobec 30 
mln zł pierwotnie) przeznaczono na 
kulturę i dziedzictwo. Koszty podno-
szenia jakości oświaty oddały kasie 
państwowej 14 mln zł.

Zmniejszono również rezerwy 
na kredyty. Na dotowanie programu 
poakcesyjnego wsparcia obszarów 
wiejskich zmniejszono fundusze z 
138 mln zł do 65,4 mln zł. Rezerwa 
na kredyty na infrastrukturę drogo-
wą i portową stopniała ze 154 mln zł 
do 143 mln zł.

(http://www.money.pl/gospodar-
ka/raporty/artykul/rzad;scial;rezerw
y;wystarczy;na;walke;ze;swinska;gry-
pa,152,0,492696.html)

Tomasz Bonek 
- redaktor naczelny 

Money.pl Sp. z o.o. 
Opracowanie za zgodą w/w re-

dakcji LMM

- Wirus A H1N1 zaatakował już 
blisko 90 osób w Polsce i 176 tysię-
cy na całym świecie. 

A najgorsze przyjdzie jesienią - 
ostrzegają specjaliści. Tymczasem 
rząd ściął rezerwy budżetowe aż o 
ponad 10,5 mld złotych. Money.pl 
sprawdził, czy wystarczy pieniędzy 
na walkę z pandemią.

- Służby odpowiedzialne za zdro-
wie publiczne przygotowują się do 
sezonu grypowego, który tej jesieni 
może być trudniejszy niż te wcześniej-
sze - ostrzega Zsuzsanna Jakab z Eu-
ropejskiego Centrum ds. Kontroli i 
Prewencji Chorób.

Money.pl już w maju dotarł do do-
kumentu Ministerstwa Zdrowia, z któ-
rego wynika, że trzeba wydać aż 210 
mln złotych, aby zabezpieczyć szcze-
pionki przeciw grypie tylko dla 20 pro-
cent Polaków. Do tego trzeba doliczyć 
koszty przechowywania. Aby skutecz-
nie walczyć z pandemią, należałoby 
znaleźć w sumie około 400 mln zł.

Dla ratowania budżetu minister 
finansów Jan Rostowski ściął tzw. 
rezerwy celowe w wielu minister-
stwach. Zabrał z tej puli łącznie 10,5 

mld zł. Tegoroczna ustawa budżeto-
wa zakładała aż 34,47 mld zł, tym-
czasem nowelizacja obniżyła tę kwo-
tę do 23,88 mld zł.

Jednak - jak sprawdził Money.
pl - kwota przeznaczona na walkę z 
pandemią nie została ruszona. Jak 
informuje Jakub Gołąb, rzecznik Mi-
nisterstwa Zdrowia, resort do dyspo-
zycji ma jedną rezerwę celową o na-
zwie Ratownictwo medyczne. Kwoty 
1,79 mld zł nie objęły oszczędności 
budżetowe. W przeciwieństwie do 
rezerw innych resortów.

Pozostawiono rezerwy celowe na 
najważniejsze potrzeby!

W obliczu powodzi i niestabilnej 
pogody rezerwa na kredyty i środki 
krajowe na przeciwdziałanie i usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych 
wciąż dysponuje 753,9 mln zł. Rów-
nież kryzysowa sytuacja związana ze 
świńską grypą spowodowała, że re-
zerwa zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt nie została uszczuplona i 
wynosi 276,8 mln zł.

Również na dopłaty do paliwa rol-
niczego jest pół miliarda złotych. 

Głosy Czytelników

Gdzie ten hip hop?

o to, czy chcą zobaczyć co takiego 
dzieje się podczas danej imprezy, 
odpowiadają: „Nie wybieram się na 
spotkanie wesołego emeryta”. Trzeba 
przyznać, że coś w tym jest... W sumie 
tylko „Lato z Muzami” skupia się na 
udziale młodzieży w imprezie. 

Wracając do tematu: raperzy wcale 
nie wymagają kosmicznych kosz-
tów (Peja - czołowy reprezentant 
polskiego rapu za koncert bierze, o 
ile się nie mylę, ok. 5 tys. złotych). 
Jednakże nasze miasto nie dyspo-
nuje odpowiednim pomieszczeniem 
(przede wszystkim chodzi tu o scenę, 
a sala widowiskowa w NDK odpa-
da). Odpowiedni lokal pozwoliłby 
na organizowanie również innych 
imprez, o których braku pisał Ma-
teusz w swoim liście zatytułowanym 
„Wakacyjna nuda” opublikowanym 
w 56 numerze.

Dlaczego tak bardzo zależy mi 
na hip-hopie? Chociażby z tego 
względu, że na łamach „Dziennika 
Nowogardzkiego” pojawił się kiedyś 

apel do nas – młodzieży – abyśmy 
nie narzekali na to, iż nie ma w 
planach koncertu hip-hopowego. 
Zasugerowano nam, abyśmy sami 
zorganizowali występ, gdyż wiado-
mo, iż mamy domorosłych artystów 
(z czym nas zostawiono, bo do tej 
pory nic w tej sprawie nie drgnęło). 
Jeśli ktoś nadal uważa, że Nowogard 
to kopalnia wspaniałych raperów, to 
wyprowadzę go z błędu: posiadamy 
jednego DOBREGO artystę, który 
grał już supporty przed kilkoma 
znanymi raperami. Jak najbardziej 
– są również tacy, którzy uważają się 
za utalentowanych, ale niespecjalnie 
mają się czym popisać. Dla nieosłu-
chanego odbiorcy ktoś może wydać 
się całkiem dobrym wykonawcą, gdy 
zaś dla fanów rapu będzie to żenadą. 
Nie radzę więc aż tak ryzykować, bo 
potem okaże się, że impreza została 
zorganizowana, ale frekwencja nie 
była zadowalająca.

Inochi

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie 
można dogodzić wszystkim. Piszę w 
swoim imieniu, dlatego też skupię się 
na własnych oczekiwaniach. 

Zastanawia mnie fakt, dlaczego 
podczas festiwalu „Lato z Muzami” 
zaproszono aż dwie rockowe forma-
cje, w momencie, gdy hip-hopem 
nie zainteresował się nikt. O ile pa-
miętam rap został uwzględniony w 
plan nowogardzkich atrakcji zaledwie 
tylko jeden raz. Mowa o PMM oraz 
Łonie. Artyści rozbujali publiczność 
tak jak niewielu się to udało. Z jakiego 

powodu o tym zapominacie? W tym 
roku był mały postęp. Mesajah – po-
wiało nowością. Jednakże spotykam 
się z opiniami, iż reggae oraz rap to 
prawie to samo i powinnam być za-
dowolona. Nie prawda: reggae to nie 
to samo co rap!

Wspomniałam o miejskim festi-
walu, ponieważ w Nowogardzie nie 
ma nawet żadnego lokalu, w którym 
można byłoby zorganizować koncert 
na własną rękę. Inne nowogardzkie 
imprezy mają raczej charakter folklo-
rystyczny. Często pytając znajomych 
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W obiektywie Jana korneluka   - Foto zagadka. Co to jest?

Uwaga Wędkarze
Koło Miejsko-Gminne PZW 

organizuje w dniu 09.08.2009 r. 
otwarte zawody wędkarskie 

„Rodzina z Wędką”.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 07.08.09.
Wpisowe:
 – dla drużyny członka Koła – 15 zł,
-  dla pozostałych drużyn – 30 zł.
Startują drużyny 3-osobowe.
Spotkanie zawodników koło „Neptuna” o godz. 9.00.

Zarząd

Wśród Czytelników, którzy do czwartku przyślą prawidłową odpowiedź - NAGRODY.
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MARKET

przyszła 

stacja paliw

Najważniejszy będzie market…
Przedstawiamy Państwu plany zagospodarowania 

terenu dzisiejszego dworca PKS i jego najbliższego 
otoczenia. Powiększony obraz ułatwi Czytelnikom 
dokładne zapoznanie się z tym ,co nas czeka już 
pod koniec roku. 

W I etapie powstanie budynek marketu i sta-

nowiska dla autobusów oraz busów. Pojazdy będą 
wjeżdżać ul. Rzeszowskiego. 

Jezdnia dojazdowa do dworca kolejowego zo-
stanie bez zmian z rondem przed dworcowym 
budynkiem. W drugim etapie zbudowana będzie 
stacja paliw nad murkiem stojącym obok obecnych 

stanowisk busów.  Czy zmniejszenie powierzchni 
przeznaczonej na miejsca przystanków (w miejscu 
obecnego budynku z kasami i poczekalnią PKS) nie 
zakłóci ruchu pojazdów?

LMM
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe w Dobrej, ul. Traugutta. 
Cena do negocjacji. Tel. 091 39 
25 087.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie. Tel. 
608 579 447.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 
1 METR KW NETTO TEL: 608 047 
127, 608 047 132.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we, 66 mkw. Cena 2600 zł/ m kw. 
Tel. 662 120 052. 

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe, 3-pokojowe, 
66 mkw. Tel. 501 77 50 25. 

• Sprzedam dom jednorodzinny 
– 230 m kw, na działce 7 arowej, 
ul. Żeromskiego w Nowogar-
dzie, lub zamienię z dopłatą na 
½ domku z ogródkiem lub mały 
dom (Nowogard lub bliska okoli-
ca) tel. 609 307 327.

• Sprzedam pół domu tel. 091 
39 208 66. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, o pow. 20 arów. 
Tel. 510 727 667, 091 39 23 231.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokojowe. Tel. 505 38 
29 56, 609 124 205.

• Działki budowlane sprzedam, 
1600 m kw, 18 zł/m kw. Dębice 
koło Maszewa. Tel. 604 189 118.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe, Nowogard, ul. 700 Lecia. 
Tel. 880 417 707.

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe M3, Nowogard. Tel. 
513 106 389.

• Sprzedam dół domu w Nowo-
gardzie. Tel. 513 045 346.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Działkę rolną o pow. 4300 m kw; 
16 zł/ m, 5 km od Nowogardu. 
603 895 622.

• Wynajmę lokal handlowy 80 m 
kw przy głównej drodze na Star-
gard Szcz. 606 703 451.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we o pow. 42 m kw w centrum 
Nowogardu, cena do negocjacji. 
Tel. 609 093 100.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, w centrum Nowogardu, 
II piętro, cena 225 tys. – do 
uzgodnienia. Tel. 663 594 001.

• Szczecin, Jagiellońska – do wy-
najęcia mieszkanie 2 pokojowe, 
widna kuchnia, balkon, ogrzewa-
nie gazowe, cena 1500 + opłaty. 
Tel. 663 594 001. 

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu; 24m kw; 72 tys.; tel. 
0 512 285 298.

• Do wynajęcia lokal handlowy 
w centrum Nowogardu. Tel. 
787 122 972.

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe, na ul. Gen. Bema. Tel. 
796 406 330.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we po remoncie na ul. 15 Lutego 
15/23. Tel. 691  655  888, 091 39 
20 316.

• Mieszkanie 3 pokojowe, 58 m 
kw, sprzedam. Tel. 601  441  763 
lub 693 162 198.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 2 pokojowe, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0721 211 892.

• Sprzedam dom wraz z budyn-
kiem gospodarczym i dział-
ką 50 arową w Sikorkach. Tel. 
660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojo-
we na 3 pokojowe. Tel. 091 39 
20 113.

• Sprzedam dom 100 m kw w Błąd-
kowie lub zamienię na mieszka-
nie 2 pokojowe w Nowogardzie. 
600 695 546.

• Do wynajęcia lokal w pasażu 
handlowym pod Biedronką. 601 
47 29 47.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 608 665 419.

• Osina – sprzedam działkę z wy-
danymi warunkami na budo-
wę 10 zł/ m kw, pow. 80 arów. 
608 665 419.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, 
II piętro przy ul. Zamkowej, czę-
ściowo z meblami, cena 225 tys. 
Tel. 091 35 03 127.

• Sprzedam dom o pow. 220 m kw, 
7 pokoi, dwa budynki gospodar-
cze na działce 19 arów, Wojtaszy-
ce. Tel. 509 702 817.

• Sprzedam kawalerkę – po kapi-
talnym remoncie 29 m kw, I pię-
tro, ul. Żeromskiego, cena 87 tys. 
Tel. 662 261 864.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe na os. Bema, wspólnota 
mieszkaniowa, okazyjna cena. 
Tel. 888 354 289.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe, 45,6 m kw, III piętro. Tel. 
668 151 516.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe w kamienicy 56m 
kw po generalnym remoncie  
na parterze, tel. 501 692 153.

• Boks do wynajęcia w Centrum 
Handlowym FUX 30m kw przy 
ul. Kościelnej 1 w Nowogardzie, 
tel. 504 938 229.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimo-
we 215x55 R16; stan bdb. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 
R 16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK 
lub podobny. Kompletny, nie 
przerabiany. Tel. 508 351 213.

• Sprzedam Mercedes 124 
2,5D, 1991 r., cena 5 tys. Tel. 
606 312 832.

• Sprzedam UNO poj. 1000, ben-
zyna + gaz atest do 2012 r., 
1994 r., w całości lub na części, 
tanio po cenie złomu. Kontakt 
723 302 862.

• Sprzedam Opel Astra 1997 r., 1,4 
benzyna, cena do uzgodnienia. 
601 93 82 93.

• Kupię tanio dobrego „komara” 
lub coś podobnego, może być 
bez dokumentów. Tel. 091 39 
18 002.

• Sprzedam 4 opony „13” wraz z 
felgami. 091 39 20 827.

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. 
Tel. 608 01 39 95.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Kupię byczki powyżej 100 kg. Tel. 
662 753 824.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
500 752 573.

• Króliki do chowu sprzedam. Tel. 
091 39 20 375. Nowogard.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, komplek-

sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

•	 Transport, przeprowadzki, 
montaż i skręcanie mebli. 
791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607 083 893, www.bruk-
linnowogard.pl

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazu-
ra i terakota, hydraulika, regipsy, 
podłogi. Tel. 600 626 268.

• Wystrój sal weselnych balonami i 
nie tylko. Tel. 503 045 960. 

• Usługi remontowo – budowla-
ne wykonam. Tel. 600  347  308, 
608 364 330.

• Docieplenia budynków 30 
zł/ m kw, polbruk 25/ m kw. 
785 931 513.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

•	 HarrY – meD masaż i rehabi-
litacja u pacjenta w domu. Tel. 
607 621 257.

• Dachy, remonty. 696 07 07 08.

PraCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Przyjmę do pracy w leśnictwie – 
presowanie siana i słomy. 508 50 
36 50.

• Zatrudnię osobę z II grupą inwa-
lidzką na stanowisko pracownika 
fizycznego. 692 683 475.

• Zatrudnię osobę do opieki nad 
półrocznym Piotrusiem. Tel. 
502 898 914.
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Tel. 091 39 22 165

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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916-18.06.2009 r. 

aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

HACCP  •  BHP
 - szkolenia

 - prowadzenie dokumentacji
 - doradztwo 

tel. 509 561 159
mgr inż. Katarzyna Skrobisz

Przyjmę do pracy 
kelnerkę

do pizzerii Fantazja
Informacja w lokalu

• KIEROWCA kat. B, C, D poszukuje 
pracy. Tel. 603 705 635.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA,WIELOLETNIE DO-
ŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Zatrudnię dekarza. 696 07 07 08.

INNe

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, do dom-
ku gdzie są 2 łazienki, prysz-
nic, kuchnia to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, 
firmy Vaillant z Niemiec, cena 
1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vail-
lant z Niemiec, wiszące, ogrze-
wanie cena 900 zł oraz ogrze-
wanie + ciepła woda (dwu-
funkcyjne) cena 1200 zł miesz-
kanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18 
i 21 kw z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszka-
nia, domku, firmy Vaillant z 
Niemiec, mało używany, cena 
450 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężowni-
cą do podłączenia go z piecem 
c.o., gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, ty-
pVIII 120 lub 150 litrowy, cena 
850 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam pianino w czarnej poli-
turze, świeczniki tel. 609 307 327. 

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502  272  680, 091 39 21  594 po 
18.00. 

• Sprzedam wiśnie i miód. Tel. 
500 553 190.

• Sprzedam radio/cd samochodo-
we; telewizor 21’Lg, płaski ekran, 
mało używany, pilot, cena 480 zł, 
telefon komórkowy, Ericson oraz 
nową szafkę pod RTV koloru ven-
ge, cena 160 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy 
wielofunkcyjny, cena 280 zł. 
509 861 735.

•	 Owczarki niemieckie, szcze-
nięta (pieski i suczki), rodzice 
na miejscu, z rodowodem, oj-
ciec – wnuk podwójnego zyw-
cięzcy świata – sprzedam. Tel. 
091 39 21 828.

• Trójkołowy rower sprzedam. Tel. 
091 39 20 375.

• Oddam w dobre ręce szcze-
niaczki (kundelki), wychowane 
z dziećmi, zadbane, odroba-
czone. Tel. 091 39 25  051, kom. 
508 309 113.

reklama

IV Wakacyjny Festyn 
Rodzinny na Koplu

W sobotę, 8 sierpnia 2009 roku  - Osiedle „Podkowa” (dawny plac 
Kopel przed piekarnią  Waldemara Pędziszczaka).

Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 68 – 70
W programie:
- godz. 10.00 – Otwarty turniej piłki nożnej dla drużyn 7-osobowych
                         Grupa I – 8 – 12 lat,
                         Grupa II – 13 – 15 lat.
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna, pełnoletni opie-

kun grupy.
- godz. 12.00 – Otwarty turniej bagmingtona  (kometki) dla dziew-

cząt,
- godz. 13.00 – „Mama – Tata – i Ja” – gry i zabawy dla wszystkich 

uczestników.
- godz. 14.30 – Zlot motocykli, quadów i przeróżnych pojazdów,
- godz. 16.30 – Loteria fantowa
- godz. 17.30 – Mikrofon dla wszystkich – „śpiewamy i gramy bo to 

lubimy i kochamy”
- godz. 20.00 -  Zabawa Piknikowa – gra zespół instrumentalno – 

wokalny.
Podczas trwania imprezy czynny ogródek gastronomiczny Pana Lesz-

ka oraz stoiska – rękodzieło, kolekcjonerstwo itp. oraz wiele atrakcji dla 
dzieci – konie z gospodarstwa agroturystycznego pana Kazia, zamki, 
rowery, zjeżdżalnia, wspólne ognisko.

Pamiętajcie – sobota jest dla Was!
Zapraszają – Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne  i Kapela 

Kryzys (w dobrobycie!)
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 03.08.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD
1. Murarz 
2. Kierowca pr.jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Nauczyciel matematyki
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob. budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Monter stolarki PCV
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki  
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Doradca klienta (RTV i AGD)
12. Monter stolarki PCV
13. Kucharz
14. Pom. dekarza, dekarz
15. Sprzedawca
16. Nauczyciel wych. fizycznego
17. Nauczyciel muzyki,techniki,plastyki
18. Fryzjer
19. Stolarz, pom. stolarza 

OFerTY PraCY Z reJONU.
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Tym razem w Karsku

Kolejna spartakiada za nami
Tradycyjnie już dominowały rozgrywki w piłce nożnej i w piłce siatkowej, 

a dla maluchów były gry i zabawy.

A oto wyniki konkursów dla dzieci:
1.Wiązanie prezentów: Ania Jędrze-

jewska i Magda Kwiatkowska
2.Rzut piłeczką - zwyciężczyni: Bo-

gusia Szulc
3.Bieg z Piłeczką na łyżeczce: Adam 

Salamon
4.Bieg w parach wygrały Magda Kwiat-

kowska i Ania Jędrzejewska
Zwycięzcy otrzymali nagrody rze-

czowe. 
Gratulacje!

W piłce siatkowej wystąpiło 6 
drużyn, które zagrały systemem 
pucharowym:

Sikorski - Świerczewo     2:0
Wojcieszyn - Wołowiec   2:0
Łosośnica - Szczytniki    2:0
Mecze finałowe:

Łosośnica - Wołowiec     2:0
Sikorki - Łosośnica         2:1
Sikorki - Wołowiec         2:0
Tabela końcowa:
1.Sikorki
2.Łosośnica
3.Wołowiec

Piłka Nożna - do  rozgrywek  także 
zgłosiło  się 6 zespołów:

Świętoszewo - Łosośnica  1:1   (4:3) 
karne

Sikorki - Wojcieszyn         2:2   (3:2)
Wołowiec- Świerczewo     0:3
Finałowe mecze:
Świętoszewo - Sikorki   0:0
Świerczewo - Sikorki    5:0

Świętoszewo - Świerczewo 0:0
1 miejsce - Świerczewo
2 miejsce - Świętoszewo
3 miejsce - Sikorki
Wszystkim uczestnikom serdecz-

nie gratulujemy zdobytych miejsc i 
zapraszamy na kolejne spartakiady 
odbywające się w naszym regionie!

Karolina Kubicka

Pomorzanin Nowogard  
- Sarmata Dobra 1:1 (1:0)

Skład:
Ebert - Tomporowski, Ł.Marsza-

łek, Soska, Nieradka, Galus, Bedna-
rek, Skórniewski, Dobrowolski, No-
sek, Gołdyn.

Zmiennicy: Mendyk, Gronowski, 
Fijałkowski, Kurek, Borowik, Kulik, 
Haberski, Piotrowski

Pomorzanin Nowogard w sobot-
nie popołudnie rozegrał już swój 
piąty mecz sparingowy przed no-
wym sezonem. Tym razem rywa-
lem była doberska Sarmata. Mecz 
nie wykreował przeważającej ekipy. 
Pierwsza część spotkania należała 
do gospodarzy, którzy to po kilku 
klarownych akcjach wykorzystując, 
aczkolwiek tylko jedną, prowadzili 
do przerwy 1:0 po bramce Łukasza 
Noska z odległości około 8-10 me-
trów. Ten sam zawodnik kilkana-
ście minut później mógł powiększyć 
jeszcze przewagę swojej drużyny z 
rzutu karnego, lecz bramkarz rywali 
dobrze wyczuł intencje najlepszego 
strzelca z poprzedniego sezonu i bez 
problemów poradził sobie z obroną 
strzału. Druga część gry należała już 
zdecydowanie do przyjezdnych, cze-

go m.in potwierdzeniem była  wido-
wiskowa bramka dobrze znanego w 
Nowogardzie Wojciecha Bonifrow-
skiego. Pięknym strzałem tuż z rogu 
pola karnego skierował futbolówkę 
w samo okienko przy słupku bez-
radnego w tej sytuacji Eberta. Mimo 
jeszcze dwóch dobrych sytuacji Sar-
maty mecz zakończył się remisem 
1:1.

 Warto dodać, że w spotkaniu tym 
testowani w barwach Pomorzanina 
byli dwaj zawodnicy Radovii Rado-
wo Małe (Ireneusz Kulik oraz Sylwe-
ster Bednarek). Szczególniej wykazał 
się ten pierwszy, który to po solo-
wym rajdzie i sytuacji sam na sam 
mógł podwyższyć stan spotkania na 
2:0, ale oddał zbyt przewidywalny 
strzał prosto w bramkarza. Było to 
już piąte sparingowe spotkanie Po-
morzanina, ciągle bez zwycięstwa i 
ciągle bez wielkiej skuteczności (3 
gole na 5 spotkań). Miejmy nadzie-
ję, że w ostatnim sparingu z Masovią 
Maszewo bilans ten znacznie zosta-
nie poprawiony.

źródło:   www.pomorzanin.nd.pl
opr. Karolina Kubicka

LZS

Turniej Piłki Siatkowej  
na Plaży 

W sobotę 1 sierpnia ruszył Turniej Piłki Siatkowej na Plaży w którym 
wystartowało

6 zespołów: Max Żabowo, Orien, Dzikie Koty, AIG, Blondie, Stare Wilki.
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy :
A: Stare Wilki, Dzikie Koty, Max Żabowo
B: Blondie, AIG, Orien 
Obszerną relację zamieścimy w piątkowym wydaniu DN

Karolina Kubicka
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Urszuli 
Husarz 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
Rodzina

podziękowaNia

Nasi idą  
na Jasną 
Górę

czytaj na 
stronie 10 i 16 

15 tysięcy złotych…
W związku z wyrokiem Sądu w Szczecinie nakazującym zapłatę  15 TYSIĘ-

CY ZŁOTYCH na rzecz osoby nazwanej „pedałem” zamieszczamy instrukcję 
używania słowa „pedał”, aby uchronić naszych Czytelników przed ewentual-
nymi konsekwencjami. I tak:

1 – najlepiej to się nie odzywać, a nawet nie mruczeć ponieważ można stać 
się w najbliższym czasie nieodpowiedzialnym przedrzeźniaczem zwierząt.

2 – słowo „pedał” oznacza:
a – część roweru służąca do przenoszenia siły mięśni na układ jezdny,
b – część mechanizmu służącą do uruchamiania różnych urządzeń na ogół 

z użyciem stopy celem uzyskania pożądanego efektu, np. wyłączenia lub 
włączenia  sprzęgła, gazu itp.

Tu konieczna uwaga w kontekście użycia pedału: nie należy deptać! Dep-
tanie jest w ogóle nie na miejscu – należy delikatnie uginać, nawet muskać 
bądź pieszczotliwie gładzić!

Do zapamiętania przez heteroseksualistów: zostańcie homoseksualistami, a  
wtedy nic wam już nie zagrozi ze strony sądów, Unii Europejskiej i wszelkiego 
typu dewiantów. W  szpitalu wariatów oczywiście…

Red.

Badania motorowerów
Od dnia 22 września 2009 r. motorowery podlegają okresowym bada-

niom technicznym. Pierwsze badanie jest wykonywane według daty pierw-
szej rejestracji, znajdującej się na pierwszej stronie dowodu rejestracyjne-
go, w lewym dolnym rogu, w rubryce B:

- jeżeli data w rubryce B jest przed dniem 23.09.2006 - badanie należy 
wykonać najpóźniej do dnia 22.09.2009;

- jeżeli data w rubryce B jest pomiędzy 23.09.2006 a 22.09.2007 - badanie 
należy wykonać po upływie 3 lat od daty pierwszej rejestracji, najpóźniej do 
dnia 22.09.2010;

- jeżeli data w rubryce B jest po 2007.09.22 - badanie należy wykonać 
przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji.

Inf. Wydział Komunikacji – Sławomir Szwed

Po przybory szkolne do PKPS!
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie uprzejmie powiadamia, 

że w dniach 12 i 13 sierpnia br. w godzinach od 9-tej do 12-tej będą wydawane 
przybory szkolne i obuwie dla dzieci i młodzieży  z rodzin wielodzietnych i 
najuboższych z terenu miasta i Gminy Nowogard. Prosimy o zgłaszanie się  
rodziców, opiekunów z dowodem osobistym. Jednocześnie informujemy, że 
wydawanie żywności odbywa się w poniedziałki i piątki od 10-tej do 12-tej.

 Jadwiga Cichecka
z-ca Prezesa PKPS

Oddział w Nowogardzie

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700 Lecia 14,  72-200 Nowogard
DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI

Dla podopiecznych OPS
Sobota   08.08.2009   8:00 – 15:00
Wtorek  11.08.2009   8:00 – 15:00
Środa  12.08.2009    8:00 – 15:00 

Zapraszam do siedziby przy 700 Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktual-
nym skierowaniem z OPS, wpisaną  ilością osób w rodzinie i dokumen-
tem tożsamości.

Pastor
Cezary Komisarz

Odpustowy festyn
W dniach 15 i 16 sierpnia (przyszła sobota i niedziela) w parafii pw. WNMP 

organizowany będzie festyn odpustowy. W związku z tym ul. Kościelna będzie 
wyłączona z ruchu. Szczegóły w kolejnym wydaniu „DN”.

red

Znaleziono klucze
W dniu 16.06.09 r. przy bloku na ul. Warszawskiej 47 znaleziono klucze 

oraz zdjęcie dziewczynki w okularach. Właściciela zguby prosimy o odbiór 
rzeczy w Komisariacie Policji w Nowogardzie. 

Klaudia Gieryń
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Tona żyta – 300 zł

Żniwa w pełni, 
a elewatory skupują  
zboża od rolników

Najbliższym dla lokalnych rolni-
ków punktem skupującym zboże 
jest nowogardzki elewator. Skup 
prowadzi tam firma Jawa ze Stargardu 
Szczecińskiego. W Nowogardzie jak 
na razie sprzedać można jedynie żyto. 
Skupujący płaci 300 zł. za tonę. W 
późniejszym czasie ma zamiar sku-
pować również pszenicę. Skup trwa 
dopiero od czwartku. Jak na razie 
wielkiego tłoku przed nowogardzkim 
elewatorem nie widać. Żyto można 
przywozić do godz. 20, ale wraz z 
rosnącym zainteresowaniem czas 
skupu zostanie przedłużony.

Skup trwa także w niedalekich od 
Nowogardu Wojtaszycach. Właściciel 
miejscowego elewatora za tonę żyta 
płaci 270 zł. – Zainteresowanie sprze-
dażą przerasta nasze oczekiwanie. 
Kolejki są bardzo długie – komentuje 
skupujący Tomasz Wójcicki.

Zboża skupuje także firma Agro-
skład w Maszewie. Za tonę żyta od-
biorca płaci 300 zł. Cena pozostałych 
gatunków zbóż waha się w granicach 
450-500 zł. – Wszystko zależy od kla-
sy zboża dostarczonego od rolników 
– mów właściciel firmy. – Zaintere-
sowanie mamy ogromne. Dla nas to 

korzystna sytuacja, ale rolnicy raczej 
narzekają. Mniejsze ilości łatwiej się 
sprzedaje.

Gryfickie przedsiębiorstwo Chemirol 
za tonę żyta płaci 270 zł., pszenicy 260 
zł. Jako jedne z niewielu w naszym 
regionie skupuje także jęczmień (350 
zł. za tonę), pszenżyto (340 zł. za tonę). 
W Gryficach sprzedać można również 
rzepak, za którego tonę otrzymamy 960 
zł. – Zainteresowanie jest duże. Ceny 
są jednak niższe niż w zeszłym roku. 
Wtedy o tej porze za tonę pszenżyta 
rolnik otrzymywał 500 zł. – twierdzi 
pracownik działu skupu Chemirolu. 

Tłoku nie ma za to w elewatorze, w 
Stargardzie Szczecińskim (były elewa-
tor PZZ). Za tonę żyta skupujący płaci 
280 zł., a pszenicy 460 zł. – Spodzie-
waliśmy się większego zainteresowania 
sprzedażą. W Wielkopolsce tona zboża 
kosztuje aż 400 zł. Różnica jest więc 
dość duża – uważa prezes stargardz-
kiego elewatora.

U wszystkich skupujących rolnicy 
na pieniądze czekać muszą maksi-
mum dwa tygodnie. 

Marcin Nieradka

Apel 
Spełniajmy marzenia 
i obietnice..

„Jestem babcią zmarłego niedawno dwuletniego wnuka. Wnusio zmarł 
nagle na chorobę genetyczną tak, że nie zdążyłam spełnić jego wielkiego 
marzenia, a mojej obietnicy,  czyli zorganizowania Festynu z zawodami 
dla dzieci z okazji pożegnania wakacji. Teraz okazało się, że ja również 
choruję.  Dlatego chociaż po śmierci wnusia chcę spełnić jak najszyb-
ciej jego marzenie. Niestety, nie mam na to zbyt wielu środków. Proszę 
wszystkich ludzi o dobrym sercu  o wsparcie festynu. Mile widziany będzie 
każdy dar serca w postaci zabawek, przyborów szkolnych, pamiątek, 
napoi lub słodyczy. 

Festyn odbędzie się 29 sierpnia w miejscowości Orle koło Radowa 
Małego. 

Dary można zostawiać na ul. Polnej 8 w Nowogardzie lub pod nr 
telefonu 781 124 741.”

List takiej treści otrzymaliśmy od Czytelniczki.
Publikujemy go w całości. Wierzymy, że ludzie pomogą – wszak radości 

dla dzieci nigdy za wiele…
red
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Sukcesów w życiu, 
szczęścia w miłości,

Dużo uśmiechu, 
wiele radości, 

spełnienia wszystkich 
najskrytszych marzeń,

Samych przyjemnych 
w Twym życiu zdarzeń

z okazji 18 urodzin 
Anicie Kozaczenko
najserdeczniejsze życzenia 

składają 
babcia z dziadkiem

Kochanej mamie, 
babci, prababci 

Marii 
Judkiewicz 

z okazji 75 urodzin 
i zbliżających się imienin

 stu lat życia w zdrowiu 
i wszelkiej pomyślności 

życzą 
dzieci z rodzinami

Z okazji 
5 rocznicy ślubu

Kamili 
i Łukaszowi 

Jemilianowicz
moc najserdeczniejszych 

życzeń, radości, spełnienia 
oraz wszelkiej pomyślności 

składają 
rodzice z bratem 

oraz rodzina Kuszyków

ŻYCzeNia ŻYCzeNia ŻYCzeNia

REM  
buduje tłocznie

Z rzepaku, który aktualnie w 
firmie REM sprzedają lokalni rol-
nicy pierwszy bio-olej popłynie w 
październiku.

Niedawno zakończył się pierwszy 
etap budowy przedsiębiorstwa, któ-
ry polegał na budowie zbiorników 
magazynowych, stanowiących od 
pewnego główny element nowego 
pejzażu Nowogardu od strony drogi 
wjazdowej ze Szczecina. W stalowych 
zbiornikach od kilku dni składowany 
jest rzepak, sprzedawany przez lo-
kalnych rolników. Przedsiębiorstwo 
może składować 50 tys. ton tego zbo-
ża, a około 80 tys. to przeciętny plon 
rzepaku produkowanego na obszarze 
całego województwa. Potencjał ma-
gazynowy  jest, więc ogromny. „ Cały 
skupowany rzepak będzie wykorzysta-
ny dla celów produkcyjnych zakładu , 
rocznie potrzebujemy dla naszej linii 
technologicznej docelowo do 200 tys 
ton surowca”- mówi prezes spółki 
REM p Roman Kobyliński- mamy 
szczegółowy roczny program zaopa-
trzenia w surowce , jak z liczb wynika 
pojemność naszych magazynów nie 
jest w żadnej mierze na wyrost”  . 
Aby z rzepaku mogło powstawać 
biopaliwo, firma inwestuje w budowę 
tłoczni. Obecnie jak widać na zdję-
ciach  prace przy budowie tłoczni i 
obiektów pomocniczych ( zbiornika 
zasobowego i p-poż, zbiorników oleju 
i makuchu) idą pełną parą 

- Rozruch linii technologicznej za-
planowaliśmy na przełom września i 
października .I etap  rozruchu będzie 
odbywał się jeszcze bez surowca .Dru-
ga faza rozruchu i już produkcja oleju 
rozpocznie się pod koniec paździer-
nika – informuje Antoni Bielida, 
główny specjalista ds. inwestycji.

Generalnym wykonawcą robót 
prowadzonych na terenie byłej kroch-
malni ( po której już jak się przekona-
liśmy niewiele już zostało)  jest star-
gardzka firma Darkat. Współpracuje 
ona jednak z pięcioma nowogardz-
kimi przedsiębiorstwami i dwoma 
hurtowniami z branży budowlanej. 
„ Jestem bardzo zadowolony z firm z 
których usług korzystamy , takie było 
zalecenie inwestora aby maksymalnie 
wykorzystać do prac miejscowy poten-
cjał – mówi prezes Darkatu. REM ma 
produkować dziennie 100 ton oleju 
i 200 ton makuchu (pozostałość z 
produkcji oleju). 

- W przyszłym tygodniu planujemy 
ogłosić nabór do pracy w związku 
z uruchamianiem tłoczni. Pierwsze 

ogłoszenie będzie dotyczyło pracy dla 
26 osób i to na stanowiska dla osób 
z odpowiednim przygotowaniem za-
wodowym i wykształceniem wyższym 
bądź minimum średnim   Potrzebuje-
my wykwalifikowanej kadry do obsłu-
gi tłoczni. Chodzi m.in. o elektryków 
i energetyków – zapowiada Bielida.

Firma w pierwszym rzędzie za-
trudniać ma ludzi mieszkających w 
naszym mieście. Władze przedsię-
biorstwa chcą w ten sposób związać 
się z regionem i zadbać o lokalny 
rynek pracy. Wstępnie zasygnalizo-
wao nam również następne poważ-
ne zamierzenia, których realizacja 
uczyni z  nowogardzkiej firmy jeden 
z najnowocześniejszych zakładów 
przetwórstwa rolnego nie tylko w 
regionie , chodzi min o nowatorski 
system obsługi finansowej dostawców 
surowca czy też i koncepcję samowy-
starczalności energetycznej . Będzie-
my informować  naszych Czytelni-
ków o szczegółach w następnych re-
lacjach z  nowogardzkiej przetwórni. 
Co do budowy linii technologicznej 
wytwarzającej bezpośrednio z oleju 
biopaliwa to na razie inwestor ocze-
kuje z ostateczną decyzją do ostatecz-
nego uregulowania  sytuacji prawnej 
w zakresie warunków jakich będą 
funkcjonować producenci biopaliw. 
Dla przypomnienia dodajmy że wła-
ściciel nowogardzkiej firmy znany 
warszawski deweloper i przedsię-
biorca p Wojciechowski został w tym 
sezonie nowym właścicielem klubu 
piłkarskiego Polonia Warszawa. Czy 
coś z tego wyniknie dla nowogardz-
kiego sportu piłkarskiego? „ Być może 
w najbliższych tygodniach będę miał 
w tej sprawie interesujące propozycje” 
obiecuje prezes Kobyliński     

RED
      

Tłocznia w budowie
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Owoc żywota Twojego 
je ZUS!

Taką myśl przeczytałem na pasku „Szkła kontaktowego” w TVN 24. Napi-
sał to zapewne szaradzista, który bardzo pięknie  frazę modlitwy zamienił 
w trafny homonim. Czy nie obraża to uczuć religijnych napiszę na końcu 
artykułu, który od tej chwili będzie jak najbardziej poważny… 

Fakty tutaj opisane są autentyczne 
i dotyczą mieszkanki naszego miasta 
– obrazują troskę państwa  o niepeł-
nosprawnych ,walkę z bezrobociem 
(ściślej statystykę bezrobocia) i zakres 
opieki społecznej.

Pewna pani, lat 54, z orzeczeniem 
Powiatowego Zespołu ds. Orzeka-
nia o Niepełnosprawności stwier-
dzającym, że została zakwalifikowana 
do umiarkowanego stopnia niepeł-
nosprawności na czas nieokreślony 
(czytaj dożywotnio! - według „starej 
nomenklatury oznacza to II grupę 
inwalidzką). W tym miejscu należy 
się Czytelnikom wyjaśnienie: 

Do umiarkowanego stopnia nie-
pełnosprawności zalicza się osobę z 
naruszoną sprawnością organizmu, 
niezdolną do pracy albo zdolną do 
pracy jedynie w warunkach pracy 
chronionej lub wymagającą czaso-
wej albo częściowej pomocy innych 
osób w celu pełnienia ról społecz-
nych. Zaliczenie do znacznego albo 
umiarkowanego stopnia niepeł-
nosprawności osoby nie wyklucza 

możliwości zatrudnienia tej osoby 
u pracodawcy nie zapewniającego 
warunków pracy chronionej, w 
przypadku uzyskania pozytywnej 
opinii Państwowej Inspekcji Pracy 
o przystosowaniu przez pracodawcę 
stanowiska pracy do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej.

Wspomniana pani znalazła zatrud-
nienie na stanowisku pracy chronio-
nej – oznacza to , że 

część kosztów  refundował praco-
dawcy Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Pracowała ponad 2 lata jednak z coraz 
większym trudem. Wreszcie znalazła 
się na zwolnieniu lekarskim. Po pół-
rocznym zwolnieniu zakład pracy 
skierował panią przed oblicze orzecz-
nika ZUS, który zakwalifikował ją 
na półroczny okres rehabilitacji. W 
tym czasie otrzymywała tzw. zasiłek 
rehabilitacyjny . Jednak już po trzech 
miesiącach zakład pracy rozwiązał 
umowę (umowa zawarta była do 
końca 2010 roku) i dalsze wypłacanie 
zasiłku przejął ZUS. Po zakończeniu 

okresu rehabilitacji orzecznik ZUS 
stwierdził, że pani jest nadal niezdol-
na do wykonywania jakiejkolwiek 
pracy przez kolejny rok. ZUS zawiesił 
jednak wypłatę zasiłku rehabilitacyj-
nego, a renty nie przyznał, bo pani 
nie przepracowała w ostatnim dzie-
sięcioleciu pięciu lat. Pani udała się do 
Powiatowego Urzędu Pracy – liczyła, 
że po przepracowaniu 3 lat otrzyma 
chociaż zasiłek dla bezrobotnych – 
nic z tego. Pracownicy Urzędu Pracy 
wyjaśnili, że na listę oczekujących 
wpisują tylko zdolnych i gotowych 
do podjęcia pracy i takim wypłacają 
zasiłek do czasu podjęcia zatrudnie-
nia. Ponieważ  opisywana tutaj pani 
ma kategoryczny zakaz pracy więc 
podjąć jej nie może. Nie będzie więc 
zarejestrowana jako bezrobotna i 
zasiłku nie otrzyma!

Poradzono po pomoc zwrócić się 
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Tu-
taj grzecznie wyliczono, że mąż w/w 
pani zarabia dostatecznie dużo (o 
dwa złote przekroczył ustalony próg 
dochodowości!) więc żaden zasiłek z 
OSP jej nie przysługuje…

Pani wyszła z OPS i trafiła wprost 
na pewnego pana lat 42, notorycznie 
uchylającego się od pracy udającego 
się do Ośrodka po zasiłek. On nie 
może podjąć pracy bo cierpi na … 
chorobę alkoholową. Dostaje więc 
zasiłek w postaci obiadów i bonów 
towarowych, których podobno na 
alkohol zamienić w żaden sposób 
nie potrafi…

ZUS składki pobrał i umył ręce, 

OPS bezradny, a PUP wykazuje ma-
lejące bezrobocie – wszystko w zgo-
dzie z literą prawa. Tylko inwalidka 
lat 57 pozostaje w domu i pomaga 
mężowi w rachunkach - liczy jak tu 
wykombinować na kilka butelek ta-
niego wina. Niestety te 2 złote ponad 
normę ubóstwa nie starczy na tak 
wykwintne trunki. Podejrzewam, że  
wspomniana pani nie potrafi liczyć 
tak skrupulatnie jak ministerialni 
urzędnicy – oni wyliczyli, że jak eme-
ryt ma dochód przekraczający 700 zł 
to już o niczym innym nie myśli tylko 
o zagranicznych wojażach i łapie oka-
zje last minute kilka razy w roku, albo 
pisze prośby o dopłatę do turnusów w 
sanatoriach, bo na miejscu nie może 
ścierpieć biedaków żyjących z zasiłku. 
Jak panisko to całą gębą…

LMM

PS. A teraz obiecane „obrażanie 
uczuć religijnych”. 

Pewna panienka lat osiemnaście w 
pewnej parafii w Puławach zażarto-
wała w kościele. Hasło „Żyj jak Mary-
ja” bezczelnie zniekształciła dopisując 
jedną literkę – wyszło „ŻRYJ JAK 
MARYJA”. Proboszcz zakwalifikował 
to do kategorii obrażania uczuć reli-
gijnych i w imieniu parafian zgłosił 
do prokuratury. Sąd podzielił opinię 
wiernych i prokuratora – panienka 
musi zapłacić 400 złotych kary i wy-
konywać prace społecznie użyteczne 
(w pierwszej wersji był rok więzienia 
w zawieszeniu).

Przekształcanie szpitali 
w spółki prawa handlowego 

Na oddłużenie i restrukturyzację szpitali rząd obiecał przeznaczyć po-
nad 2,6 mld złotych. Ale jak dotąd w ramach tzw. planu B nie przekształ-
cono ani jednego ZOZ-u – ustalił portal Money.pl. 

Na początku lipca Minister Zdro-
wia, Narodowy Fundusz Zdrowia 
i Banki Gospodarstwa Krajowego 
zawarły umowę, określającą zasady 
komercjalizacji placówek. Dopiero 
na podstawie tej umowy określo-
no wymagania wobec biznesplanu, 
który maja przygotować samorządy. 
A to on jest podstawą do uzyskania 
pozytywnej opinii BGK.

Cala procedura przyjmowania 
rozpatrywania dokumentów przez 
NFZ, BGK i Ministerstwo Zdrowia, 

oraz wydanie decyzji może potrwać 
nawet do pięciu miesięcy. Dopiero 
w tym miesiącu zaplanowano szko-
lenie dla samorządowców i dyrek-
torów przekształcanych szpitali. Po-
mimo tego minister Kopacz wierzy, 
że uda się zrestrukturyzować około 
100 szpitali. Pierwsze siedem placó-
wek ma przyjść po pieniądze już w 
tym roku.

Za zgodą : www.money.pll
 Opr. LMM

Po zawetowaniu przez prezydenta 
pakietu ustaw zdrowotnych, które 
miały one m.in. umożliwić prze-
kształcenie szpitali w spółki prawa 
handlowego -   miał zachęcić samo-
rządy do restrukturyzacji szpitali. 
Premią miało być częściowe oddłu-
żenia placówek.

Jednak do dziś w ramach planu nie 
przekształcono ani jednej placówki. 
Resort zapewnia, że mimo obcięcia 
w znowelizowanym budżecie - o 300 
mln zł - wydatków na służbę zdro-
wia, środków na realizację planu nie 
zabraknie.

Jak informuje rzecznik minister-
stwa Jakub Gołąb, można skorzystać 
z rezerwy Ratownictwo medyczne. 
Kwoty 1,79 mld zł przewidzianej na 
ten cel nie objęły oszczędności bu-
dżetowe.

Tylko w tym roku Ministerstwo 
Zdrowia zapowiedziało wydanie 
na realizację planu B 276 mln zł . 
Do końca 2011 roku łączna kwota 
wsparcia państwa ma sięgnąć 2,6 
mld zł. Póki co nie wydano ani zło-
tówki.

Przez ostatnie 10 lat za sprawą 
uchwał podejmowanych przez sa-
morządy - poprzez likwidację pu-
blicznych ZOZ - przekształcono 326 
placówek służby zdrowia.

W sumie przekształcone zostało 
ponad 13 proc. wszystkich publicz-
nych placówek. Wszystkie przed 
wdrożeniem planu B. Dlaczego rzą-
dowy program nie działa? Dopiero 
od niedawna samorządy mogą skła-
dać wnioski o przyznanie środków 
na oddłużenie podległych placówek 
i objęcie ich planem B.

Roszady personalne 
w nowogardzkiej PO

W minioną środę wojewoda zachodniopomorski odwołał swojego repre-
zentanta z funkcji członka Rady Społecznej szpitala w Nowogardzie Artura 
Danielewskiego. Jednocześnie powołał na to miejsce Bożenę Borowik. Obie 
wymienione osoby to aktualni członkowie Platformy Obywatelskiej w No-
wogardzie, z tym że Bożena Borowik należy do nowopowstałego koła nr. 
2. Mamy nadzieję, że kulisy tych zmian poznamy w ciągu najbliższych dni, 
podczas wywiadu, którego obiecał nam udzielić Artur Gałęski – członek władz 
regionalnych PO i rzeczywisty szef nowogardzkich struktur partii.

man
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Serdeczne podziękowania 
panu Kozłowskiemu oraz 

pracownikom Opla i Toyoty 
za udział w ceremonii pogrzebowej 

śp. Jadwigi Mikołajczyk 
składa Rodzina

Serdeczne 
podziękowania dla personelu Szpitala 

w Nowogardzie za opiekę nad 

Jadwigą Mikołajczyk 
składa Rodzina

podziękowaNia

Siano do wzięcia 
z łąki o powierzchni 1,5 ha 

 ZA DARMO
tel. 091 39 25 087

Prezentujemy Państwu kolejny artykuł o rozbudzaniu mózgu i drugą 
krzyżówkę matematyczną. Przypominamy, że teksty artykułów i krzyżówki 
kakuro przygotowuje  redakcja „Świata matematyki” i tam też będą spraw-
dzane rozwiązania nadsyłane przez naszych Czytelników. Każdy, kto prześle 
prawidłowe rozwiązanie, otrzyma w nagrodę egzemplarz „Świata Matema-
tyki”. Kolejne artykuły z łamigłówkami kakuro ukazywać się będą co trzy 
tygodnie.

Życzę odkrywczej zabawy!
LMM

Rozbudzanie mózgu (część 2)

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa „2”
Liczby znajdujące się w szarych polach są równe sumom cyfr od 1 do 9, 

które należy wpisać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez strzałki 
kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się ta sama cyfra, a więc nie 
może być na przykład: 16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzyżówki znajdują się litery A, B, 
C i D. Cyfry znajdujące się w oznaczonych literami polach należy wpisać do 
poniższych kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe hasło otrzyma nagrodę w 
postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w Polsce cza-
sopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i adresowanego do 
młodzieży szkolnej. Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres: konkurs@
swiatmatematyki.pl

„Mózg można rozwijać tak, jak 
ćwiczy się mięśnie: im częściej się 
nim posługujemy, tym jest spraw-
niejszy.”

Dominic O’Brien - mistrz świata 
w zapamiętywaniu, laureat Mind 
Sports Olympiad w Londynie

Do tego, co powiedział Dominic 
O’Brien, należałoby jeszcze dodać, 
że im jesteśmy starsi, tym inten-
sywniej powinniśmy ćwiczyć nasz 
umysł.

Lawrence C.Katz i Manning Ru-
bin, amerykańscy neurochirurdzy 
z Duke University, opublikowa-
li książkę „Keep your brain alive” 
(w Polsce ukazała się w 2004 roku 
pod tytułem „Neurobik. Zadbaj o 
kondycję mózgu”), która wywołała 
wielkie poruszenie w Stanach Zjed-
noczonych. Autorzy wezwali w niej 
do porzucania stałych przyzwycza-
jeń i zastępowania ich zwyczajem 
odmiennego postępowania. Jeśli 
zwykle myjemy zęby prawą ręką, 
zacznijmy to robić lewą. Spróbujmy 
ubrać się lub wziąć prysznic z za-
mkniętymi oczyma. Okazuje się bo-
wiem, że nawet proste urozmaicenie 
rutynowych czynności powoduje 
tworzenie się nowych połączeń po-
między komórkami nerwowymi w 
mózgu i angażuje do pracy nieczyn-
ne dotąd fragmenty mózgu.

W Polsce coraz popularniejsze są 
wszelkiego rodzaju kursy rozwijają-
ce zdolności intelektualne, zwłasz-
cza techniki pamięciowe. Ukoń-
czyło je już ponad 200 tysięcy ludzi 
– przeważnie studentów i biznesme-
nów. Oto co radzą prowadzący takie 
szkolenia specjaliści dla zwiększenia 
możliwości własnego umysłu:

٧ nauka języków obcych i uczenie 
się długich tekstów na pamięć; tre-
nowany w ten sposób mózg łatwiej 

zapamiętuje nowe informacje;
٧ gra w szachy, warcaby, monopol; 

wyrabia przydatne w życiu zdolno-
ści strategicznego myślenia i plano-
wania własnych posunięć;

٧ czytanie książek i wyobrażanie 
sobie przedstawianych wydarzeń; 
taka wizualizacja pobudza różne 
struktury mózgowe. 

Okazuje się, że procesy emocjo-
nalne mają istotny wpływ na zjawi-
sko pamięci. Podczas mechaniczne-
go uczenia się korzystamy z lewej, 
tzw. logicznej półkuli mózgowej. W 
tym czasie nie pracuje prawa, tzw. 
emocjonalna półkula. Tymczasem 
najlepsze wyniki daje ich współ-
praca. Zjawisko to wykorzystywa-
ne jest w szkołach japońskich. Na 
początkowym etapie nauczania 
matematyki duże znaczenie ma 
matematyka rozrywkowa. Uczeń 
zgłębia matematykę w najbardziej 
przyjazny dla siebie sposób, bo 
poprzez zabawę. Dzieci poznają 
zawiłe zagadnienia matematyczne 
rozwiązując łamigłówki logiczne 
i matematyczne, a nie wykuwając 
wzory. Czym to skutkuje? Otóż, 
najbardziej ulubionym przed-
miotem uczniów szkół podstawo-
wych w Japonii jest... matematyka. 
Zresztą Japończycy w ogóle są en-
tuzjastami wszelkiego rodzaju ła-
migłówek logicznych, na przykład: 
sudoku, kakuro, hitori czy nurika-
be, to tylko niektóre z nich. Dzię-
ki temu – jak twierdzą naukowcy 
– znikomy procent Japończyków 
cierpi na chorobę Alzheimera i 
inne schorzenia związane z ob-
umieraniem komórek mózgowych.

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny

„Świata Matematyki”
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Kampania „Czyste Plaże”

do odzysku, jest świetnym pretek-
stem do edukacji ekologicznej.

Zasoby naturalne: użycie 1 tony 
aluminium z odzysku pozwala 
oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg 
ropy naftowej.

Energia: odzyskując aluminium 
ze złomu oszczędzamy 95% energii 
potrzebnej na wyprodukowanie alu-
minium z rudy.

Ochrona środowiska: recykling 
aluminium umożliwia obniżenie 
zanieczyszczenia powietrza o 95% 
oraz wody o 97% w porównaniu z 
produkcją aluminium z rudy. Od-
zyskując puszki aluminiowe zmniej-
szamy ilość śmieci w naszym oto-
czeniu i na wysypiskach.

Pieniądze: za kilogram puszek 
(67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) 
każdy może uzyskać w skupie około 
2 zł.

Ekonomia:  recykling aluminium 
zwiększa niezależność surowcową 
kraju, tworzy dodatkowe miejsca 

pracy w skupie i przetwórstwie, ge-
neruje kolejne dochody.

Koszty produkcji:  produkcja 
wtórnego aluminium kosztuje o 
60% mniej niż produkcja alumi-
nium z boksytów.

Prawo:  Szereg ustaw „odpado-
wych” (np. Ustawa o odpadach) na-
kładających obowiązki m.in. na pro-
ducentów opakowań i firm wpro-
wadzających produkty w opakowa-
niach. Ponadto Ustawa o utrzyma-
niu porządku i czystości w gminach 
wymaga prowadzenia przez gminy 
selektywnej zbiorki odpadów - do-
godnie jest więc zacząć od odzysku 
puszek aluminiowych.

Artykuł prezentujemy na prośbę 
Fundacji RECAL ponieważ przed-
stawione tutaj korzyści edukacyjne 
i finansowe mogą być bodźcem do 
prowadzenia takiej akcji przez cały 
rok – szczególnie rok szkolny. I nie 
muszą to być akurat plaże morskie.

Redakcja „DN” LMM

Kampania „Czyste Plaże” jest 
jedną z pięciu „Wakacyjnych kam-
panii edukacji recyklingowej”. 
Kampanie te są współfinansowane w 
prawie 50% ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Pozostałą część 
finansuje Fundacji RECAL, recan 
Organizacja Odzysku S.A. oraz sa-
morządy terytorialne.

Organizator:
Fundacja na rzecz Odzysku Alu-

miniowych Puszek po Napojach 
RECAL

Powstała Koalicja Czystych Plaż 
do której przyłączyły się m.in.

Gmina Miasto Kołobrzeg,
Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z 

o.o. ,
Gmina Rewal,
Gmina Dziwnów,
Gmina Międzyzdroje,
Miasto Świnoujście,
Słowiński Park Narodowy,
Woliński Park Narodowy,
Honorowy Patronat objęli: 
Marszałek Województwa Pomor-

skiego,
Wicemarszałek Województwa Za-

chodniopomorskiego,
Wojewoda Pomorski,
Wojewoda Zachodniopomorski, 
Pomorski Kurator Oświaty,
Zachodniopomorski Kurator 

Oświaty.
Kampania trwa od początku lip-

ca. Polega ona na uświadamianiu 
konieczności prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów w naszych 
domach. Na przykładzie recyklingu 
aluminiowych puszek po napojach 
chcemy pokazać, że odzysk i po-
nowne przetwarzanie surowców 
wtórnych przynosi korzyści ekolo-
giczne, a także ekonomiczne.

W ramach Kampanii w pierw-

szym miesiącu prowadzonych dzia-
łań (czyli w lipcu) zostało prze-
prowadzonych 135 warsztatów 
edukacyjnych dla kolonii i obozów 
letnich. Uczestniczyło w nich pra-
wie 6,4 tysiąca dzieci i młodzie-
ży w całej Polski. Realizowaliśmy 
je na terenie gmin nadmorskich,  
a w szczególności na terenie Koali-
cjantów.

Podczas warsztatów koloniści do-
wiedzieli się w jaki sposób segregu-
jąc surowce wtórne z odpadów przy-
czyniają się do ochrony środowiska. 
Dodatkowo młodzi ekolodzy anga-
żowali się w zbiórkę puszek po na-
pojach zalegających w nadmorskich 
kurortach. Wszyscy uczestnicy mie-
li szansę zdobyć przygotowane dla 
nich nagrody (magnesy, koszulki, 
drewniane gry domino, bawełnia-
ne torby, zapięć typu „karabinek” 
z kompasem, kartki pocztowe). 
Znaczna część szansę taką wykorzy-
stała wracając do domu z pamiątka-
mi znad morza.

Przez cały czas do końca sierp-
nia realizujemy warsztaty. Kolonie 
i obozy mogą zapraszać naszych 
edukatorów pod numerem telefonu 
0605 591 865. Natomiast w punk-
tach skupu na zbieraczy czekają 
worki na puszki oraz magnesy do 
testowania puszek.

Jakie korzyści przynosi recy-
kling alu-puszek?

Recykling puszek aluminiowych 
uzasadniony jest z wielu względów 
- to nie tylko opłacalność ekono-
miczna, ale i skuteczna edukacja 
poprzez bezpośrednie uczestnictwo 
w ochronie środowiska. Oto podsta-
wowe fakty:

Edukacja ekologiczna: puszka , 
jako opakowanie popularne wśród 
młodzieży i przede wszystkim łatwe Koledzy i Przyjaciele Zygmunta Siepki organizują 

w dniu 15 sierpnia 2009 roku 

II Festyn Pamięci 
Zygmunta Siepki

Festyn rozpocznie się o godz. 11.30 mszą świętą w kościele pw. NPNMP w 
Osinie, a część dalsza o godz. 13.00 na miejscowym stadionie.

W programie konkurencje sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, ognisko, występy i prezentacje, zabawa taneczna.

Pragniemy wzorem roku ubiegłego wspomóc osobę niepełnosprawną i 
ufundować Jej wczasy rehabilitacyjne. Każdy kto pragnie dołożyć cegiełkę 
na ten szczytny cel proszony jest o kontakt: 506 999 902, 091 39 10 820 lub 
wmarekg@start.no. Zapraszamy do czynnego udziału zespoły, zawodników 
i kibiców z rodzinami.

Wiesław Górecki
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 Witamy wśród nas...

LENA CÓRKA JOANNY 
ur. 30.07.09 
Z WIERZBIĘCINA

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Zuzanna córka 
Katarzyny 
ur. 29.07.09 
         z Błotna

KRZYSIU SYN 
AGNIESZKI 
ur. 30.07.09 
ZE SZCZECINA

JULIA CÓRKA 
DOMINIKI 
ur. 31.07.09 
Z ORZECHOWA

ANIA CÓRKA IZABELI 
UR. 2.08.09 
Z JENIKOWA

JULIA CÓRKA 
AGNIESZKI UR. 
4.08.09 Z JENIKOWA

PAWEŁ SYN KAROLINY 
ur. 30.07.09 
ZE STARGARDU 
SZCZECIŃSKIEGO

w obiektywie  Jana korneluka   - rozwiązanie foto zagadki

W odpowiedzi na moją foto zagadkę wpłynęło kilkanaście odpowiedzi. Nie były to korale, łańcuch lampek choinkowych ani błyskawice. 
Utrwaliłem lot ciem w blasku latarni ulicznej. Prawidłowo odpowiedział tylko Pan Tadeusz Kozioł i to on otrzymuje nagrodę. 

Parametry foto: w nocy bez lampy błyskowej tele - 300 mm, ISO - 1600, przysłona 10, czas M-5 s. L-3,33 MB.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 m - Nr 59 (1796)

W sierpniu z różnych stron Polski 
wyruszają piesze pielgrzymki na Ja-
sną Górę. 
Pątnicy przemierzają około 30 km 
dziennie. Idą od 9, a nawet 20 dni w 
skwarze, deszczu, na opuchniętych, 
często poobijanych nogach. 
Co jest powodem i dlaczego zdoby-
wają się na tak wielkie wyrzeczenia? 
Bo odkryli, na czym polega szczę-
ście i gdzie można znaleźć prawdzi-
wą radość! 
Poznali macierzystą miłość Maryi, 
Jej miłosierdzie i potęgę. 
Śpieszą więc, do niej z wszystkimi 
troskami, w beznadziejnych wyda-
wać by, się mogło sytuacjach oso-
bistych i życiowych. Śpieszą też, by 
podziękować za otrzymane łaski, 
często cuda. - Cuda, gdyż zdarzają 
się one i dzisiaj. 
Świadczą o tym wpisy do tzw. Księgi 
Wotów, których codziennie rejestru-
je się od 2 do 5. 
Również w tym roku taka piel-
grzymka wyruszyła także od nas z 
Mrzeżyna. 
Piękna wiara i tradycja. 
Piesza wędrówka pielgrzymów do 
Częstochowy dotrze na dzień 15 
sierpnia. – Dzień Wniebowzięcia 

Najświetszej Maryi Panny. I będzie 
tak ze wszystkich stron kraju i świa-
ta,
 Naród pójdzie do swojej Królowej 
– Maryi panującej w Jasnogórskim 
Sanktuarium. 
Jasna Góra należy do najbardziej 
znanych Sanktuariów na świecie. 
Znajduje się tam słynny wizerunek 
Maryi, którego zarówno pocho-

dzenie jak i historia są tajemnicze. 
Pomimo wielu prac historycznych 
zagadka powstania obrazu nie zo-
stała do dzisiaj całkowicie wyjaśnio-
na. Wg historii Obraz Jasnogórskiej 
Madonny namalowany został przez 
Św. Łukasza Ewangelistę na desce 
stołu, przy którym modliła się i spo-
żywała posiłki  Najświętsza Rodzina.  
Potem cesarzowa - Św. Helena prze-
niosła drogocenną relikwię z Jerozo-
limy do Konstantynopola, a stamtąd 
przez Ruś przywędrowała Ona do 
Polski. 
Przywiózł ją książę opolski – Wła-
dysław Opolczyk. 
Maryja poprzez niezwykły znak 
sama wybrała miejsce swego sank-
tuarium. 
Wg opowiadania konie ciągnące 
wóz z Cudownym Wizerunkiem 
stanęły i nie mogły ruszyć z miejsca. 
Książę kazał powiększyć zaprzęg, ale 
i to nie dało efektu. Dopiero, kiedy 
Władysław Opolczyk ukląkł i złożył 
ślubowanie, że w tym miejscu wybu-
duje kościół i umieści w nim obraz 
– konie bez trudu ruszyły. 
Od początku w Konstantynopo-
lu, na Rusi i w Częstochowie Bóg 
udzielał za pośrednictwem Obrazu 
Bogurodzicy nadzwyczajnych łask. 
Zapisano o tym w kronikach. 
Najwięcej cudów dotyczy uzdro-
wień, ochrony od wypadków czy na 
polach bitewnych, w sytuacjach za-
grożeń życia, uwolnień z więzień lub 
niewoli. Jest nawet ponad 30 opisów 
wskrzeszeń zmarłych. Jeden z nich 
namalowano na obrazie przy wej-
ściu do zakrystii. 
Cenne wota, jakie składali pielgrzy-
mi na Jasnej Górze, ściągnęły roz-
bójników, którzy dokonali święto-
kradczego czynu. Wymordowali oni 
zakonników i ukradli obraz, lecz nie 
zdołali go daleko wywieźć. Mimo 
smagania batem, konie odmówiły 
posłuszeństwa i nie chciały iść dalej. 
Wtedy rozwścieczony bandyta dwu-
krotnie ciął mieczem oblicze Maryi. 
Bóg pokarał zbrodniarzy. Staraniem 
króla Władysława Jagiełły Cudowny 
Wizerunek został naprawiony, lecz 
cięć na obliczu Maryi nie udało się 
zamalować i są one ciągle widoczne. 
Naród wraz z królem wstrząśnięci 
zniewagą, jaką wyrządzono Matce 
Bożej składa po dziś dzień wynagro-

dzenie poprzez pielgrzymki i pokut-
ne nabożeństwa. 
Od tej pory Jasna Góra stała się tak-
że narodowym sanktuarium otoczo-
nym troskliwą opieką przez wład-
ców polskich. Nie tylko poszcze-
gólni Polacy, lecz także cały Naród 
doświadczył cudownych interwencji 
Bogurodzicy w trudnych chwilach. 
Mówią o tym niezliczone dary 
złożone za zwycięstwa m. in. pod 
Grunwaldem, Orszą, Chocimiem, 
Wiedniem, Warszawą w 1920 roku, 
a przede wszystkim za obronę Jasnej 
Góry podczas najazdu szwedzkiego. 
W dowód wdzięczności Polacy wy-
brali i uroczyście ogłosili Maryję 
swoją królową. 
Cała nasza historia zapisana jest wo-
tami na Jasnej Górze. Niezliczone-
pamiątki mówią, jak w momentach 
zagrożeń państwa, gdy wszystko 
wydawało się stracone, Matka Naj-
świętsza przychodzi nam z pomocą. 
Mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, że 
„Kto chce zrozumieć dzieje Polski, 
musi przyjść na Jasną Górę, bo tutaj 
bije serce Narodu”. 
Tajemnica Cudownego Obrazu in-

trygowała także wrogów naszej Oj-
czyzny. 
Żołnierze szwedzcy, oblegający 
twierdzę nazywali Maryję „Panią o 
groźnym obliczu” i z lękiem zasła-
niali twarze, gdy widzieli Jej świetli-
stą postać ukazującą się na murach 
obronnych. Także podczas okupacji 
hitlerowskiej spojrzenie Maryi skru-
szyło niejedno zatwardziałe serce. 
Przedstawiciele rządu III Rzeszy, 
którzy codziennie wizytowali klasz-
tor, wyrażali pogląd, że Jasna Góra 
ma charakter centrum ducha pol-
skiego.
Znana jest wypowiedź gubernatora 
Hansa Franka na ten temat:
 „Gdy wszystkie światła dla Polski 
zgasły, to wtedy zawsze była Święta 
z Częstochowy i kościół”. 
Każdy wierzący powinien pamiętać 
o swej służbie dla Maryi. Chcąc do-
znawać Jej opieki trzeba Jej służyć, 
Kochać Ją i walczyć o Jej cześć. Tyl-
ko Ona ratuje ludzi z każdej niedoli ! 
Na podstawie artykułu Ewy Hanter 
pt. „ Tajemnice Jasnogórskiego Sank-
tuarium” 

Jak SzCzęŚliwa polSka CaŁa… 
„Jak szczęśliwa Polska cała, 
w niej w niej Maryi kwitnie chwała. 
Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty. 
Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza Częstochowska”.

PIELGRZYMKA DO MATKI 
(o. Jan Pach Ospie)
Od murów starej Warszawy 
Podążamy do Twierdzy Narodu 
Wiecznie młodej Góry 
Idziemy napędzani w strugach deszczu 
Spękani w żarze sierpniowej spiekoty 
W obłokach pyłu modlącego się naszymi wargami
Dźwigając w chlebaku ciężar Litanii,
A w sercu nadzieję. 
Wymieniamy tylko spojrzenia 
Zanurzając serca w Ciemnolicej 
Ofiarujemy łzy 
I zarabiamy uśmiech 
Na nowy dzień pielgrzymowania.
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Drawsko Pomorskie

Nowogardzka kapela 
w kaszubskich klimatach

25-26 lipca 2009 w Drawsku Pomorskim odbył się I Jarmark Folkloru. W 
jego programie  konkursy w kategoriach: potrawa kulinarna, najciekawsze 
stoisko rzemiosła, najciekawsze stoisko twórczości ludowej oraz: przegląd 
umiejętności i dorobku kapel, zespołów śpiewaczych, zespołów obrzędo-
wych, solistów i gawędziarzy, rzemieślników, rzeźbiarzy, plastyków oraz 
innych twórców ludowych.

Po barwnym korowodzie ulicami 
miasta do Parku Chopina odbyły się 
prezentacje twórców i artystów. Ze-
społy śpiewacze i muzyczne wystę-
powały także na scenie ustawionej 
przy ul. Jagiellońskiej.

W tej znaczącej imprezie brał 
udział Nowogardzki Zespół Folklo-
rystyczny „KAPELA RYCHA”. Oce-
nie podlegały: wartość artystyczna 
prezentacji, dobór strojów, dobór 
repertuaru, autentyzm muzyki lu-
dowej, realizacja sceniczna. Akcent 
główny położono na kaszubską kul-
turę i obrzędowość. Było to kolejne 
wyzwanie dla naszej kapeli. Kapela 
wykonała utwory w duchu kaszub-
skim, w tym jeden narzucony przez 

organizatorów pt. „Po roboce tuńc”
I tym razem najwyższe trofeum 

t.zn. „Złota Malwa” przypadła Ka-
peli Rycha.

Ducha tradycji i regionalizmu 
czują, kierownik kapeli Ryszard Za-
górski i Dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Stefan Sitkowski. 
To w tej szkole „KAPELA RYCHA” 
już od dziesięciu lat się rozwija i za-
przecza wszelkim niemożnościom. 
Jest to  przykład dobrej woli i współ-
pracy ludzi, którzy wiedzą czego 
chcą i wiedzą co robią

Więcej na stronie internetowej 
www.folklor.biz

Opr. LMM

IV Wakacyjny Festyn 
Rodzinny na Koplu

W sobotę, 8 sierpnia 2009 roku  - Osiedle „Podkowa” (dawny plac Kopel 
przed piekarnią  Waldemara Pędziszczaka).

Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 68 – 70
W programie:
- godz. 10.00 – Otwarty turniej piłki nożnej dla drużyn 7-osobowych
                         Grupa I – 8 – 12 lat, Grupa II – 13 – 15 lat.
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna, pełnoletni opiekun 

grupy.
- godz. 12.00 – Otwarty turniej bagmingtona  (kometki) dla dziewcząt,
- godz. 13.00 – „Mama – Tata – i Ja” – gry i zabawy dla wszystkich 

uczestników.
- godz. 14.30 – Zlot motocykli, quadów i przeróżnych pojazdów,
- godz. 16.30 – Loteria fantowa
- godz. 17.30 – Mikrofon dla wszystkich – „śpiewamy i gramy bo to 

lubimy i kochamy”
- godz. 20.00 -  Zabawa Piknikowa – gra zespół instrumentalno – wokalny.
Podczas trwania imprezy czynny ogródek gastronomiczny Pana Leszka 

oraz stoiska – rękodzieło, kolekcjonerstwo itp. oraz wiele atrakcji dla dzie-
ci – konie z gospodarstwa agroturystycznego pana Kazia, zamki, rowery, 
zjeżdżalnia, wspólne ognisko.

Pamiętajcie – sobota jest dla Was!
Zapraszają – Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne  i Kapela Kryzys 

(w dobrobycie!)
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe w dobrej, ul. Traugutta. 
Cena do negocjacji. Tel. 091 39 
25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 
METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we, 66 mkw. Cena 2600 zł/ m kw. 
Tel. 662 120 052. 

• Sprzedam dom jednorodzinny – 
230 m kw, na działce 7 arowej, ul. 
Żeromskiego w Nowogardzie, lub 
zamienię z dopłatą na ½ domku 
z ogródkiem lub mały dom (No-
wogard lub bliska okolica) tel. 
609 307 327.

• Sprzedam pół domu tel. 091 
39 208 66. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, o pow. 20 arów. Tel. 
510 727 667, 091 39 23 231.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Działki budowlane sprzedam, 
1600 m kw, 18 zł/m kw. Dębice 
koło Maszewa. Tel. 604 189 118.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, Nowogard, ul. 700 Lecia. Tel. 
880 417 707.

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe M3, Nowogard. Tel. 
513 106 389.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, w centrum Nowogardu, ii 
piętro, cena 225 tys. – do uzgod-
nienia. Tel. 663 594 001.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu; 24m kw; 72 tys.; tel. 0 
512 285 298.

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy w centrum Nowogardu. Tel. 
787 122 972.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
na ul. Gen. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we po remoncie na ul. 15 Lutego 
15/23. Tel. 691  655  888, 091 39 
20 316.

• Mieszkanie 3 pokojowe, 58 m kw, 
sprzedam. Tel. 601  441  763 lub 
693 162 198.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 2 pokojowe, cena do uzgod-
nienia. Tel. 0721 211 892.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową 
w Sikorkach. Tel. 660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
na 3 pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam dom 100 m kw w Błąd-
kowie lub zamienię na mieszka-
nie 2 pokojowe w Nowogardzie. 
600 695 546.

• Do wynajęcia lokal w pasażu han-
dlowym pod Biedronką. 601 47 29 
47.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 608 665 419.

• Osina – sprzedam działkę z wyda-
nymi warunkami na budowę 10 zł/ 
m kw, pow. 80 arów. 608 665 419.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, II 
piętro przy ul. Zamkowej, częścio-
wo z meblami, cena 225 tys. Tel. 
091 35 03 127.

• Sprzedam dom o pow. 220 m kw, 
7 pokoi, dwa budynki gospodar-
cze na działce 19 arów, Wojtaszy-
ce. Tel. 509 702 817.

• Sprzedam kawalerkę – po kapital-
nym remoncie 29 m kw, I piętro, 
ul. Żeromskiego, cena 87 tys. Tel. 
662 261 864.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe na os. Bema, wspólnota 
mieszkaniowa, okazyjna cena. Tel. 
888 354 289.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Boks do wynajęcia w Centrum 
Handlowym FUX 30m kw przy ul. 
Kościelnej 1 w Nowogardzie, tel. 
504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw 
w kamienicy na parterze, po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie 
gazowe, kominek   pomiesz-
czenia gospodarcze, tel. 501 
692 153.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
bezczynszowe. Tel. 660 905 198.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe Nowogard, ul. Bankowa. Tel. 
091 39 21 689 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Wynajmę lokal (kiosk) – 25 m 
kw na działalność handlową. Tel. 
604 178 371.

•	 Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe ul. wyszyń-
skiego. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
o pow. 42 m kw w centrum Nowo-
gardu. Tel. 609 093 100.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
z wyposażeniem o pow. 39,5 m kw 
na parterze przy ul. Zamkowej 4, 
cena 110 tys. Tel. 722 134 846.

moTorYzaCJa

• Sprzedam 4 opony zimo-
we 215x55 R16; stan bdb. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 
R 16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK 
lub podobny. Kompletny, nie 
przerabiany. Tel. 508 351 213.

• Sprzedam Mercedes 124 2,5D, 
1991 r., cena 5 tys. Tel. 606 312 832.

• Sprzedam UNO poj. 1000, benzy-
na + gaz atest do 2012 r., 1994 r., 
w całości lub na części, tanio po 
cenie złomu. Kontakt 723 302 862.

• Sprzedam Opel Astra 1997 r., 1,4 
benzyna, cena do uzgodnienia. 
601 93 82 93.

• Sprzedam Renault 19, stan do-
bry, rok prod. 1995, silnik 1,9 die-
sel, elektryczne szyby, przebieg 
230600 km + hak. Cena 2400 do 
uzgodnienia. Tel. 660 472 525.

• Sprzedam Opel Corsa, 1,0 ecotec, 
2000 r., tani w eksploatacji, stan 
bardzo dobry. Tel. 785 337 331.

• Sprzedam motocykl Honda Rebel 
125 (choper), 1996 r., przebieg 
35 tys, dwie torby skórzane, elek-
tryczny starter, cena 2700 zł. Tel. 
607 242 186.

rolNiCTwo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Kupię byczki powyżej 100 kg. Tel. 
662 753 824.

• Króliki do chowu sprzedam. Tel. 
091 39 20 375. Nowogard.

• Sprzedam króliki do chowu. Tel. 
603 353 789.

USŁUGi

• Józef durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• dYwaNopraNie. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
zielona 3. 091 39 207 14.

•	 zespół muzyczny aCord – 
oprawa muzyczna wesel, zabaw 
i innych imprez okolicznościo-
wych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

•	 zakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

•	 Transport, przeprowadz-
ki, montaż i skręcanie mebli. 
791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

•	 BrUk-liN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazu-
ra i terakota, hydraulika, regipsy, 
podłogi. Tel. 600 626 268.

• Wystrój sal weselnych balonami i 
nie tylko. Tel. 503 045 960. 

• Usługi remontowo – budowla-
ne wykonam. Tel. 600  347  308, 
608 364 330.

• Docieplenia budynków 30 zł/ m 
kw, polbruk 25/ m kw. 785 931 513.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

•	 HarrY – med masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Dachy, remonty. 696 07 07 08.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika, 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. 
Tel. 609 605 621, 605 168 658.

• Komputery – pomoc, naprawa, 
konserwacja. Tel. 608 870 708.

praCa

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Zatrudnię osobę z II grupą inwa-
lidzką na stanowisko pracownika 
fizycznego. 692 683 475.
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HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

reklama reklama

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

• Zatrudnię osobę do opieki nad 
półrocznym Piotrusiem. Tel. 
502 898 914.

• KIEROWCA kat. B, C, D poszukuje 
pracy. Tel. 603 705 635.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA,WIELOLETNIE DOŚWIAD-
CZENIE, OBSŁUGA LOTTO. TEL. 
660 392 851.

• Zatrudnię dekarza. 696 07 07 08.

• Potrzebna opiekunka do dzieci. 
Proszę dzwonić pod nr. 091 39 
23 837.

• Przyjmę do pracy przy wykończe-
niach. Tel. 662 125 370.

• Amerykańska firma poszukuje 
osób do prowadzenia biznesu. 
Zapewniamy pełne przeszkolenie. 
Tel. 601 432 790.

• Firma Elektroinstalacyjna zatrudni 
pomocników do robót elektrycz-
nych. Praca wyjazdowa w kraju 
oraz za granicą. Informacje tel. 
696 757 393.

iNNe

•	 podGrzewaCz wody bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, do dom-
ku gdzie są 2 łazienki, prysz-
nic, kuchnia to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, 
firmy Vaillant z Niemiec, cena 
1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

•	 elekTrYCzNe przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18 
i 21 kw z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuch-
ni, warsztatu, baru, pubu, 
cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszka-
nia, domku, firmy Vaillant z 
Niemiec, mało używany, cena 
450 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typViii 120 
lub 150 litrowy, cena 8z50 zł. 
Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam pianino w czarnej poli-
turze, świeczniki tel. 609 307 327. 

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502  272  680, 091 39 21  594 po 
18.00. 

• Sprzedam wiśnie i miód. Tel. 
500 553 190.

• Sprzedam radio/cd samochodo-
we; telefon komórkowy, Ericson 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam wózek dziecięcy 
wielofunkcyjny, cena 280 zł. 
509 861 735.

•	 owczarki niemieckie, szczenię-
ta (pieski i suczki), rodzice na 
miejscu, z rodowodem, ojciec 
– wnuk podwójnego zywcięzcy 
świata – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Trójkołowy rower sprzedam. Tel. 
091 39 20 375.

• Oddam w dobre ręce szczeniaczki 
(kundelki), wychowane z dziećmi, 
zadbane, odrobaczone. Tel. 091 39 
25 051, kom. 508 309 113.

• Wydzierżawię stanowisko fryzjer-
ce damskiej. Tel. 888 20 41 43.

• Drewno opałowe sosna oflisy po-
cięte w klocki 350 zł za przyczepę; 
nie pocięte – 250 zł za przyczepę. 
Transport gratis. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam tapczan 2 osobowy, 
rozkładany, dwuletni, cena 300 zł 
oraz łóżeczko dziecinne z matera-
cem, cena 200 zł. Tel. 697 171 038, 
723 930 320.

• Sprzedam 2 budy dla psa, duże 
drewniane, cena 70 zł/ szt. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam perkusję, 3 bębny + 
2 talerze w dobrym stanie. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, 
wys. 1,30, głębokość 35 cm, po-
wierzchnia spania 1,90 x 85 cm, 
kolor dąb rustykalny, cena 400 zł. 
Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam szczenięta rasy Sybe-
rian Husky. Tel. 512 467 458.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Odchudzanie 100% gwarancji. Tel. 
601 432 790.

•	 Sprzedam piaSek, Żwir, 
poSpÓŁkę z dowozem do 
klieNTa. zakŁad ekSplo-
aTaCJi krUSzYwa NaTUral-
NeGo w dŁUGoŁęCe. Tel. 
504 872 700.

lokale do wYNaJęCia

NowoGard- lokal usługowy o powierzchni 20 m2                                       cena:        1000 zł/msc
NowoGard- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                                       cena:      1100 zł/msc
NowoGard- lokal handlowo- usługowy o powierzchni 164 m2                    cena:  8000 netto/msc

mieSzkaNia 2 pokoJowe

reSko – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, II piętro                                              cena:  80 000 zł
reSko-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
reSko – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena:  140 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 51,50 m2 I piętro                                         cena:  140 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                          cena:  150 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena:  161 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                            cena:  165 000 zł
NowoGard – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena:  200 000 zł
NowoGard – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                        cena:   250 000 zł
pŁoTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2       cena:  341 600 zł

mieSzkaNie 3 pokoJowe

ŁoBez -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NowoGard- 3 pokoje o pow. 68 m2, II p                                                               cena:  217 000 zł
NowoGard-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                              cena:  160 000 zł
NowoGard-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
NowoGard- 3 pokoje o pow. 58 m2, I piętro                                                         cena:  186 000 zł
NowoGard- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 
NowoGard- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                         cena:  228 000 zł

mieSzkaNie 4 pokoJowe

reSko – 4 pokoje o powierzchni 67 m2, II piętro                                                    cena:  120 000 zł
pŁoTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
doBra – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NowoGard- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie                      cena:  213 000 zł
NowoGard- okolica komfortowe o pow. 118 m2                                                  cena:   215 000 zł
NowoGard- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000zł
NowoGard- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena:  240 000 zł

UBezpieCzeNia Hdi aSekUraCJa
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USŁUGi 
TraNSporTowe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Nowogardzie 
prosi o kontakt osoby 

mogące 

przekazać 
nieoodpłatnie 
małą lodówkę 
dla potrzebującej rodziny 

tel. 091 3926289

Salon Pielęgnacji Psów 
„Champion” 
informuje, że 

od 25.08.2009 r. do 8.09.2009 r. 
będzie nieczynny. 

Kontakt 697 380 494.

Usługi 
koparko-ładowarką 

Caterpillar
Wynajem sprzętu

Ceny konkurencyjne
Tel. 507 522 345, 091 317 28 18

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Komunikat 
FUNDACJI „ZDROWIE”

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie” w Nowogardzie DNIA 

22.08.2009 r. organizuje
BIAŁĄ SOBOTĘ

- dla diabetyków
- dla potencjalnie zdrowych mieszkańców
- dla tych, którzy chcą wiedzieć że są zdrowi
Patronat obejmie Wojewódzki Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabe-

tyków
- prowadzone będą badania przesiewowe w kierunku wykrycia cukrzycy    

badanie poziomu cukru, cholesterolu, RR
Biała Sobota 22.08.2009 r. w siedzibie Fundacji ul. Wojska Polskiego 7, od 

godz. 10 do 15-ej (budynek laboratorium szpitala w Nowogardzie)
Celem udziału w Białej Sobocie Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Sto-

warzyszenia Diabetyków jest reaktywowanie Koła P S w Nowogardzie (koło 
diabetyków istniało w naszym mieście w 1994 r. uczestniczyło w nim 82 
diabetyków w tym 2 dzieci).

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Nowogard - zainteresowanych 
istotą CUKRZYCY,
szczególnie serdecznie zapraszam osoby, które w roku 1994 podjęły  inicja-

tywę EDUKACJI W CUKRZYCY.
Prezes Fundacji”Zdrowie” Lidia Bogus

CUKRZYCA
CUKRZYCA  jest  przewlekłą chorobą  metaboliczną  wywołaną brakiem  

lub nieprawidłowym działaniem  insuliny.
 Niestety, choroba jest często zbyt późno wykrywana. Diagnozuje się ją 

zazwyczaj, gdy  trwa już 6-7 lat, kiedy powoduje już znaczące powikłania. 
Dlatego kluczowe jest zapewnienie chorym skutecznych i nowoczesnych 
form terapii. Działania w  środowisku mają na celu modyfikację wypraco-
wanych standardów dotyczących leczenia cukrzycy typu 2 oraz sukcesywne 
wdrażanie  systemu opieki diabetologicznej. Szacuje się, że w Polsce wśród 
osób między 20 a 79 rokiem życia jest około 2,5 miliona chorych na cu-
krzycę. Na całym świecie na cukrzycę choruje blisko 230 mln osób, z czego 
30 mln w Europie. Według  Światowej Organizacji Zdrowia jest to  obecnie 
jedna z najgroźniejszych chorób wynikająca między innymi ze zbyt późnego 
diagnozowania i nieodpowiedniego stylu życia . Stale rozprzestrzeniająca 
się cukrzyca jest epidemią  XXI wieku.

CUKRZYCA U DZIECI – PSYCHOLOGICZNE RADY
Coraz częściej cukrzyca objawia się u dzieci, w trosce o najmłodszych 

zostało opublikowanych kilka wskazówek dla ich rodziców – opiekunów. 
Przede wszystkim trzeba zwrócić szczególną uwagę na fakt, że choroba 
zmienia życie nie tylko dziecka, ale i całej jego rodziny.  Radzi się rodzicom 
- opiekunom by wspólnie z dziećmi czytali,  rozmawiali i uczyli się wszyst-
kiego o chorobie. 

Rodzice- opiekunowie powinni również zachęcać dziecko do mówienia o 
tym jak się czuje, kiedy tylko ma na to ochotę.  Przede wszystkim powinni 
namawiać dziecko do opiekowania się samym sobą. Trzeba zapewnić dziec-
ku kontakt z innymi dziećmi zmagającymi się z cukrzycą.

Wskazana jest rozmowa o uczuciach, emocjach, nawet tych negatywnych. 
Jednak po takiej rozmowie trzeba zapewnić latorośl, że wszystko będzie do-
brze, że nie ma się czego bać.

Co najważniejsze nie można pozwolić, aby cukrzyca zawładnęła życiem 
dziecka. Trzeba  zachęcać je do uprawiania sportu. Znalezienia odpowied-
niego hobby. Należy uczyć dziecko walczyć ze stresem.

Health Day / Rynek Zdrowia 2009
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§ DORADZTWO PRAWNE §
Sprawy: - cywilne, spadkowe, alimentacyjne, karne, administracyjne, 
ubezpieczeniowe i rentowe, egzekucyjne i komornicze, z prawa pracy
Porady prawne, pisma procesowe, umowy, wnioski do sądu i komornika, 

testamenty, zastępstwo procesowe
Nowogard, ul. 3 Maja 55, tel. 503 617 739, czynne pon. -  pt. 10.00 – 16.00

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza Emerytów i Rencistów 
na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera i inter-
netu, które odbędzie się w miesiącach wrzesień - listopad 2009. Infor-
macji dot. szkolenia udziela Paweł Nowak, nr telefonu 693162181, e-mail: 
pnowak@awis.org.pl. Nabór uczestników prowadzony bedzie także w 
dniach 08.08, 22.08, 29.08 (soboty) w godz. 10.00-12.00 w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie
Zapraszamy także na szkolenie pt. „Praktyczne zasady pozyskiwania, 
wdrażania i rozliczania funduszy z EFS”
Informacji n/t szkolenia udziela Tobiasz Lubczyński, tel. 0667971070, tlub-
czynski@awis.org.pl
Informacje i formularze zgłoszeń na powyższe szkolenia dostępne są także 
na naszej stronie internetowej www.awis.org.pl

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje członków Koła, 
że dnia 22.08.2009 r. 

organizuje wakacyjne 
rodzinne przygody z wędką. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak”, ul. Waryńskiego 12 
do dnia 20.08.2009 r. Wpisowe dla drużyny 3 osobowej Koła 
wynosi 15 zł. Zbiórka o godz. 8.30 przy Rest. „Neptun”.

Serdecznie zapraszamy Zarząd

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. St. Staszica, ul. Poniatowskiego 21, Nowogard 

odda nieodpłatnie dużą ilość ziemi 
zabrudzoną gruzem 

w zamian za uprzątnięcie terenu. 
Kontakt 091 39 21 162 wew. 44 lub 33.
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

reklama

Nasi idą  
na Jasną Górę

25 osób z Nowogardu bierze udział w szczecińskiej pielgrzymce 
na Jasną Górę.

Nowogardzianie do Częstochowy wyruszyli 27 lipca. Teraz są już w 
Wielkopolsce. Wczoraj wchodzili do Borka Wielkopolskiego. Na Jasną 
Górę wejdą 13 sierpnia. W szczecińskiej pielgrzymce bierze udział 450 
osób. Pielgrzymowanie zaczęło się 25 lipca w Łukęcinie.

- Pogoda jest bardzo ładna. Do tej pory deszczowy był tylko jeden 
dzień. Ludzie chętnie przyjmują nas na noclegi i zapraszają na obiady. 
Chętnych do gościny jest więcej niż pielgrzymów – relacjonuje Rafał 
Paśko. Marsz pielgrzymów możemy śledzić na stronie serwisu inter-
netowego e-pielgrzymka.pl

man
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  7.08

SŁUŻBa
Tu zgarnie, tu zełże,
Tu plunie, tu liźnie,
I wokół się chwali
że służy ojczyźnie.

w Sprawie poGodY
Od lat z pogodą
Coś się kiełbasi.
Cóż na to wszystko
Uczeni nasi?
Umiemy trafiać 
Księżyca krater,
A tu nam bruździ
Ot zwykły wiater.
Napędza chmury
Wtedy, gdy nie trza.
I letnie wczasy
Nagle rozpieprza.
Właśnie, gdy urlop 
Masz w same żniwa,
Burza za burzą
Co dzień się zrywa.
Z dnia na dzien czekasz
Na promień słońca,
A tu ci leje,
Leje bez końca.
Ja proszę państwa
W sprawie pogody,
Zgłaszam swój protest
Wobec przyrody.
Lot do księżyca 
Nas nie przestrasza,
A tu nam zwykły
Deszcz podgrymasza?
Hej, wy uczeni,
Znawcy natury:
Wrócić z księżyca,
Wziąć się za chmury!

BYŁY miNiSTer zdrowia
Mgliste były jego wywody…
Zrobili go ministrem od pogody.

aTawizm
Wielu po prostu dziedziczy,
Instynkt chodzenia na smyczy.

FaCHowCY
Wpierw rozłożyli gospodarkę kraju –
Potem bezradnie ręce rozkładali.
Kompletny rozkład jest ich czynów śladem,
Muszą więc odejść dziś – zgodnie z planem…

Rozwiązania krzyżówki nr 24.07  - MOKRO W 
POLU DROGO W SKLEPIE i nr.31.07 – RZEPA-
KOWE ŻNIWA -  – nadesłali: Pelagia Feliksiak, 
Bogumiła Urtnowska, Agnieszka Pluta, Krystyna 
Zawidzka, Halina Szwal, Józef Górzyński, Barbara 
Bartosik, Władysław Kubisz, Bogumiła Czupryń-
ska, Jerzy Zawadzki, Józef Dobrowolski, Ryszard 
Gutowski, Halina Stefańska, Piotr Feliksiak, 
Bogumiła Urtnowska, Pelagia Feliksiak, Jolanta 

Gruszczyńska, Regina Czarnowska, Janina Gru-
dzińska, Franciszek Palenica, Chrystiana Syfert, 
Teresa Januszonek, Adam Stefański.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Regina Czarnowska z Osowa,
- Jolanta Gruszczyńska z Błotna,
- Halina Stefańska z Nowogardu.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

przewÓz oSÓB - ro maN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa liNia mi kro BU So wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 06.08.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiÓw, 
Filia NowoGard

1. Murarz 
2. Kierowca pr.jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Doradca klienta (usł.finansowe)
5 .Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót 
wykończeniowych
7. Kelner
8. Nauczyciel przedmiotów zawodo-
wych mechanicznych.        
9. Nauczyciel informatyki  
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Doradca klienta (RTV i AGD)
12. Monter stolarki PCV
13. Kucharz
14. Pom. dekarza, dekarz
15. Sprzedawca
16. Nauczyciel wych. fizycznego
17. Fryzjer
18. Stolarz, pom.stolarza 

oFerTY 
praCY z reJoNU.

1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)
     

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Kolarstwo

Sport łączy pokolenia
XVI Ogólnopolska Olimpiada 

Młodzieży w Kolarstwie Szosowym 
2009 przeszła do historii. Z pośród 3 
naszych reprezentantów najlepiej w 
Wieliczce spisał się Patryk Komisa-
rek. W jeździe indywidualnej na czas 
zajął 23 miejsce a ze startu wspólnego 
na dystansie 104 km był najlepszy z  
woj. zachodniopomorskiego zajmu-
jąc 17 miejsce. Miłe zdarzenie przeży-
li nasi chłopcy po wyścigu. Podszedł 
do nich starszy Pan którego zaintere-
sował napis Nowogard na samocho-
dzie i koszulkach kolarzy. Przedstawił 
się jako Jan Magiera. Dla młodszych 
fanów kolarstwa to nazwisko może 
niewiele mówić. Jan Magiera niegdyś 
świetny kolarz reprezentant kraju , 
wielokrotny uczestnik Wyścigu Po-
koju , Mistrzostw Świata oraz Olim-

piady w Tokio i Meksyku. Kolega z 
reprezentacji Rajmunda Zielińskiego 
i Waldemara  Mosbauera wspomina 
ciepło i serdecznie Nowogard gdzie 
wychowało się tylu kolarzy. Cieszy 
się ze tradycje kolarskie w naszym 
mieście są podtrzymywane. Dla 
wszystkich fanów sportu z Nowogar-
du przesyła pozdrowienia. Na zdjęciu 
widać 2 postacie. Choć dzieli ich róż-
nica pół wieku to łączy ich sport. Pan 
Jan wspominał swoje dawne czasy z 
tras wyścigów , a Patryk opowiadał 
o swoich planach sportowych na 
przyszłość. 

Sawicki Henryk

Od lewej: Patryk Komisarek i Jan 
Magiera

LZS

Turniej Piłki Siatkowej  
na Plaży 

W sobotę 1 sierpnia ruszył Turniej Piłki Siatkowej na Plaży w którym 
wystartowało

6 zespołów: Max Żabowo, Orien, Dzikie Koty, AIG, Blondie, Stare Wilki.
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy :
A: Stare Wilki, Dzikie Koty, Max Żabowo
B: Blondie, AIG, Orien

Mecze:
Stare Wilki - Dzikie Koty   0:2
Stare Wilki - Max Żabowo 0:2
Dzikie Koty - Max Żabowo 1:2
AIG - Orien                    2:0
Blondie - AIG                   0:2
Blondie - Orien                 1:2

Półfinały:
Orien - Max Żabowo        2:0
Dzikie Koty - AIG             2:0

Mecz o  III miejsce:
Orien - Max Żabowo        2:0

Mecz o  I miejsce
AIG - Max Żabowo         2:0    

TABELA PO PIERWSZEJ  RUNDZIE:
1.AIG                         20
2.Orien                       15
3.Dzikie Koty            12
4.Max Żabowo          10
5.Blondie                     8
6.Stare Wilki                 6

Turniej będzie rozgrywany w każdą sobotę sierpnia.
Już 8 sierpnia zapraszamy na drugą rundę.

Karolina Kubicka

Ostatni sparing  
w Maszewie

Już w najbliższą sobotę  o godzinie 17 na stadionie w Maszewie odbędzie 
się ostatni sprawdzający sparing Pomorzanina przed sezonem 2009/2010. 
Masovia to bardzo wymagający przeciwnik z którym rozegraliśmy ostatni 
mecz ligowy w Okręgówce w minionym sezonie i musieliśmy uznać wyższość 
gospodarzy.

Pomorzanin w meczach  sparingowych nie zanotował do  tej  pory żad-
nego zwycięstwa, więc wygrana w tym  spotkaniu miałaby dla zawodników 
znaczenie psychologiczne – zwycięstwo buduje wiarę we własne możliwości. 
Masovia w sparingach odniosła tylko jedno zwycięstwo – pokonała Dęba 
Dębice 4:2,  a przegrywała z Polonią Ploty, Promieniem Mosty, Kluczevią 
Stargard i Orłem Łożnica.

Wszystkich  sympatyków serdecznie zapraszamy do Maszewa.
Karolina Kubicka
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

10.08.2009 r. godz. 16.30rozpoczęcie kursu
11 sierpnia 2009 g. 16.00

Żeglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

BIAŁY PUNKT 
GSM

Targowisko Miejskie
w Nowogardzie

tel. 502 419 276

SkUp - SprzedaŻ
telefonów nowych i używanych

SerwiS - Naprawa  
poGwaraNCYJNa
simlock, menu polskie, akcesoria GSM, 

ładowarki, obudowy, smycze, pokrowce, 
baterie, karty pamięci, uchwyty
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

tel. 502 419 276

BIAŁY PUNKT 
GSM

Targowisko Miejskie
w Nowogardzie

SkUP - SPrZeDaŻ
telefonów nowych i używanych

SerWIS - NaPraWa  
POGWaraNCYJNa
simlock, menu polskie, akcesoria GSM, 

ładowarki, obudowy, smycze, pokrowce, 
baterie, karty pamięci, uchwyty

Dworzec PKS
„Muszkieterowie” w akcji

Donosy 
mają się 
dobrze

Kto 
zniszczył
środowisko
elismy

Święto parafii 

Prawda  
o wniebo-
wzięciu 
NMP
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Pani 
Halinie Pawelczak 

i jej rodzinie wyrazy 
szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

śp. Juliana 
Pawelczak 

składają Dyrekcja wraz 
z pracownikami Szpitala 

w Nowogardzie

Trwają prace 
Trwają prace nad nowym ogrodzeniem i na północnej ścianie wieży naszego 

kościoła. Jeszcze przez wiele dni będą kontynuowane. Zwracam się z prośbą o 
wsparcie finansowe prac nad nowym ogrodzeniem. Od posiadanych fundu-
szy będzie zależało, ile ogrodzenia zostanie w tym roku wykonane. Składam 
serdeczne podziękowanie tym, którzy już wsparli fundusz ogrodzeniowy. 

A w Szczecinie w swojej pracowni p. Monika Szpaner pracuje nad płaskorzeź-
bą Jana Pawła II, która pod koniec września zostanie umieszczona w naszym 
kościele. Odsłonięcie nastąpi podczas mszy św. papieskiej 2 października. Czy 
wtedy też zostanie poświecona? Będzie to zależało od możliwości czasowych 
Księdza Arcybiskupa.

Materiały z biuletynu 
opr. LMM  

Odpustowy festyn
W dniach 15 i 16 sierpnia (sobota i niedziela) w parafii pw. WNMP orga-

nizowany będzie festyn odpustowy. W związku z tym ul. Kościelna będzie 
wyłączona z ruchu. 

Wjazd na ul. Wyszyńskiego tylko od ul. Wojska Polskiego.
red

3 sierpnia – poniedziałek
- Nowogardzka policja nie inter-

weniowała i nie przyjęła żadnych 
zgłoszeń.

4 sierpnia – wtorek
- godz. 9.40 – Kradzież alkoholu 

w sklepie Lidl. Sprawca został ujęty 
przez ochronę sklepu. Policja ukara-
ła go 500-złotowym mandatem.

- godz. 10.15 - Kolizja drogowa na 
drodze krajowej nr 6, przy skręcie do 
Kikorzy. Kierujący autem obywatel 
Niemiec wypadł z drogi i wjechał do 
rowu. Stworzył tym samy zagrożenie 
dla pozostałych uczestników ruchu. 
Kierowca Skody musiał także wje-
chać do rowu, by uniknąć zderzenia 
z samochodem ciężarowym. 

5 sierpnia – środa
- godz. 12.45 – Podczas kontroli 

drogowej przy ul. Boh. Warszawy 
policja zatrzymała Krzysztofa B., 
który prowadził pojazd po spożyciu 
alkoholu. Badanie alkomatem wy-
kazało 0,28 promila w wydychanym 
powietrzu.

- godz. 14.50 – Na ul. Armii Krajo-
wej policja zatrzymała nietrzeźwego 

rowerzystę. Badanie alkomatem wy-
kazało 2,10 promila w wydychanym 
powietrzu. 

6 sierpnia – czwartek
- godz. 16.40 – W Trzechlu za-

trzymano kierowcę prowadzącego 
samochód bez uprawnień.

7 sierpnia – piątek
- godz. 8 – Włamanie do Gimna-

zjum nr 2. Wybicie szyby w drzwiach 
wejściowych. Sprawcy skradli ze 
szkoły fotografie w ramkach o war-
tości 580 zł. Były one własnością 
Nadleśnictwa Nowogard. 

- godz. – 23 – Kontrola drogowa w 
Wierzbięcinie zatrzymała Zbigniewa 
S. kierującego Audi 80. Badanie al-
komatem wykazało, iż kierowca po-
siadał 1,56 promila.

8 sierpnia - sobota
- godz. 16.45 – Przy ul. Poniatow-

skiego zatrzymano nietrzeźwego ro-
werzystę. Bogdan K w wydychanym 
powietrzu posiadał 2,52 promila. 

- 19.55 – Kradzież na plaży, przy 
miejskim kąpielisku. Skradziono 
plecak z kluczami od samochodu – 
wartość 150 zł.

Kronika policyjna 

Stop,  
dziecko na drodze!

Pod taką nazwą mieszkańcy Ko-
rytowa oraz policjanci przeprowa-
dzili w niedzielę 9 sierpnia działania 
prewencyjne . Przez kilka godzin 
kontrolowano i informowano kieru-
jących o zagrożeniach związanych z 
nadmierną prędkością.

W trosce, szczególnie o najmłod-
szych, mieszkańcy miejscowości Ko-
rytowo w gminie Maszewo od kilku 
lat organizują   akcje informacyjne   
mające na celu poprawę bezpieczeń-
stwa na drodze w ich miejscowości.   
W okresie wakacyjnym przez Kory-
towo przejeżdża ogromna ilość po-
jazdów udających się nad morze. Po-
woduje to duże zagrożenie dla miesz-
kańców, szczególnie że nie ma przy 
drodze chodnika. Kierowcy bardzo 

często jadą z nadmierną prędkością 
co dodatkowo zwiększa ryzyko dla 
przechodzących przez jezdnię. Częste 
kontrole policjantów z posterunku w 
Maszewie nie rozwiązują do końca 
tego problemu. Mieszkańcy Korytowa 
wspólnie z wolontariuszami z Masze-
wa od kilku lat w okresie wakacyjnym 
organizują działania prewencyjne. 
Informują kierujących pojazdami 
o zagrożeniach dla pieszych jakie 
powoduje nadmierna prędkość ich 
pojazdów. Przy drodze usytuowano 
wiele transparentów  informujących o 
skutkach nie przestrzegania obowią-
zujących przepisów ruch drogowego. 

W działaniach uczestniczą jak 
zawsze policjanci, którzy za pomo-
cą   fotoradaru   i ręcznego miernika 
prędkości kontrolują zachowanie 
kierujących. Ci , którzy przekroczyli 
dozwolona prędkość zamiast manda-
tu karnego musieli z uśmiechem na 
ustach zjeść podaną im przez dzieci 
połówkę cytryny. Kontrole zakoń-
czyły się pouczeniami i konsumpcją 
cytryn -  w trakcie działań sporo ich 
skonsumowano. 

Policjanci z Posterunku w Masze-
wie zapowiadają częstsze kontrole 
prędkości w Korytowie a także prze-
prowadzenie kolejnych wspólnych 
z mieszkańcami działań prewencyj-
nych.

  Nadkom. Wiesław Ziemba
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reklamareklama

INTERACTIVE
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Metoda interaktywna 
w nauczaniu języków obcych 

już u nas!!!
Proponujemy:
- wymarzony kurs języka angielskie-
go i niemieckiego dla wszystkich 
grup wiekowych
- multisensoryczne gry zachęcające 
do nauki
- przyjaźni bohaterowie motywujący 
dzieci do rozumienia i zapamiętywa-
nia słów i zwrotów
Lekcja pokazowa w sierpniu – gratis!

Tel. 607 061 450

Muszkieterowie 
już w akcji

Donosy 
mają się dobrze

To szczególna ilustracja jak „potra-
fimy” sobie uprzykrzyć życie. Ale na-
suwa się tu głębsza refleksja dotycząca 
funkcjonowania w życiu publicznym 
instytucji „donosu”. Kiedyś czytałem 
ciekawe opracowanie ukazujące w 
przekroju historycznym funkcjono-
wanie w Polsce donosu. Otóż okazuje 
się, że liczba donosów lawinowo rosła 
w okresach, gdy było przyzwolenie 
władz a nawet oczekiwanie na tak 
wyraźną aktywność obywateli - w 
naszej sytuacji były to zwłaszcza okre-
sy niewoli, okupacji czy zaostrzenia 
władzy totalitarnej.

Ile z tego było nieszczęść ludzkich 

to zapewne tylko Pan Bóg wie. Dzisiaj 
mamy ciche usankcjonowanie donosu 
w praktyce funkcjonowania różnych 
władz: podatkowych, inspekcyjnych, 
policyjnych czy administracyjnych, 
które wszczynają procedury na pod-
stawie doniesienia „zaniepokojone-
go” albo „zatroskanego” obywatela. 
Tylko na ogół to zaniepokojenie czy 
zatroskanie pomija zupełnie zwykłą 
ludzką przyzwoitość i nie liczy się z 
faktem, że może bliźniemu wyrządzić 
realną szkodę w rzekomej obronie 
jakiegoś dobra, zwykle zresztą nie o 
to dobro chodzi.

Marek Słomski

Na plac dworca PKS wjechały 
koparki. Rusza budowa kolejnego 
marketu. Pytanie czy akurat potrzebni 
są inwestorzy w branży handlowej 
pozostawiam ocenie Czytelników. Dla 
bardziej wtajemniczonych wniosek 
jest tylko jeden – uchwalono ustawę 
samorządową  i odtrąbiono, że to 
milowy krok na drodze do samo-
rządności lokalnej. Ale gdy się robi 
milowe kroki to z oczu znikają sprawy 
przyziemne – burmistrz i radni pa-
trzą więc jak bez ich zgody powstają 
inwestycje niekoniecznie najbardziej 
miastu potrzebne. Ważniejsze jest 
prawo własności. I to stwierdzenie jest 
jedynym jasnym punktem .

LMM
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Serdeczne 
podziękowania 

dla Policji 
w Nowogardzie oraz 

dla sympatycznej 
blond policjantki 

za szybkie ujęcie sprawcy 
kradzieży 

składa Jan Stuligłowa

Elisma wodna 
– została wytruta!

członkowskie podejmą starania by 
poprawić ekologiczną spójność Na-
tury 2000 poprzez jej zachowanie.

Niniejsza dyrektywa jest adre-
sowana do państw członkowskich. 
Sporządzono ją w Brukseli, dnia 21 
maja 1992 roku. W imieniu Rady 
Przewodniczący - A. MARQUES 
CUCHA.            

Trochę historii – chociaż na tyle 
sobie owa elisma zasłużyła!

Przedstawię Państwu wniosek 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 
Środowiska” Koło w Nowogardzie 
skierowany do Burmistrza Nowo-
gardu z 28 lutego 2007 r.       

Wnioskujemy o zmianę w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy i 
miasta Nowogard w obrębie geode-
zyjnym Miętno:

 - dotyczy rejonu i działek wystę-

powania elismy wodnej w jeziorze 
Orzechowskim. Są to działki wysu-
nięte na południe i na zachód od je-
ziora Orzechowskiego.

    Wnioskujemy o ponadnorma-
tywne utworzenie stref ochronnych 
dla występującej w jeziorze Orze-
chowskim Elismy Wodnej, by uchro-
nić ją od potencjalnego zanieczysz-
czenia siarkowodorem, amoniakiem 
czy merkaptanami wydobywanymi 
z planowanej budowy np. zakłdu 
utylizacji odpadów poubojowych i 
padliny wraz ze spalarnią zapisaną w 
uchwale Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie nr XVL/350/02 z 11 lipca 2002 r. 
czy innej infrastruktury technicznej.

- Równocześnie w dniu 28 lutego 
2007 r. Stowarzyszenie nasze wy-
stosowało do Przewodniczącego 
i Rady Miejskiej w Nowogardzie 
drugi wniosek, by, w pt. 9 Strategii 

Miasta i Gminy Nowogard w dzia-
le – „informacji o podjętych działa-
niach w zakresie promocji i turystyki 
gminy Nowogard”:

  - umieścić w dalszych działaniach 
utworzenie ścieżki rowerowej przez 
miejscowości – Grabin, Sikorki, 
Glicko, Nowogard.

Wokół tych miejscowości mieści 
się wiele interesujących użytków 
ekologicznych i obiektów Dziedzic-
twa Narodowego. A w jeziorze Orze-
chowskim roślina zapisana w czer-
wonej księdze ginących gatunków 
np. „Elisma wodna”: - łac. Luroniom 
Natans, której obecność Prof.  Janina 
Jasnowska i Dr Kowalski stwierdzili 
już w 1998 roku a potwierdzili jesie-
nią ubiegłego roku. Roślina ta może 
stać się chlubą naszej gminy i ścią-
gać rzesze turystów przy odpowied-
niej reklamie. Uprawniony do tego 

przewodnik, szef młodzieżo-
wej LOP w Nowogardzie Pan 
Andrzej Wyrzykowski może 
wskazać miejsce jej występo-
wania.

- Wystosowaliśmy też 
wniosek do Rady Miejskiej 
w Nowogardzie na początku 
2007 r.  o zajęcie się utwo-
rzeniem Natury – 2000 dla 
elismy wodnej i dla niej stref 
ochronnych. Bez skutku. 
Świeżo upieczony Przewodni-
czący Rady Miejskiej – Marek 
Krzywania jedynie przekie-
rował pismo do burmistrza 
celem dalszego rozpatrzenia, 
pozostało tam do tej pory bez 
żadnego oddźwięku, a może 
od razu wylądowało w koszu? 
W tym gabinecie, to nic no-
wego!

  Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska – Mgr 
inż. Eugeniusz Korneluk

Część II w kolejnym wydaniu 
„DN”

Teraz kolej na mieszkańców gmi-
ny   Nowogard! 

Cz. I
Szanowny Czytelniku, mam dla 

Ciebie przykrą wiadomość, oto chlu-
ba nie tylko naszej gminy ale całego 
naszego regionu – elisma wodna 
(Łac. Luronium Natans) występują-
ca w lobeliowym (polodowcowym) 
jeziorze Orzechowskim została świa-
domie wytruta herbicydem.

Elisma wodna jest bardzo rzad-
kim gatunkiem  rośliny zapisanej w 
czerwonej księdze ginących gatun-
ków. Na Pomorzu występuje koło 
Słupska i do tej pory występowała 
w jeziorze Orzechowskim. 
Na początku sierpnia br. Dr 
Kowalski stwierdził totalne 
spalenie herbicydem roślin 
jednoliściennych do których 
zaliczano turzyce, sitowia, 
grzebienice i inne rośliny 
pasa przybrzeżnego. Od paru 
tygodni woda stała się bru-
natna, a takie spustoszenie w 
roślinności mógł spowodo-
wać jedynie bardzo agresyw-
ny herbicyd – „Randup”. Inne 
rośliny dwuliścienne pozosta-
ły co świadczy o selektywnym 
działaniu zastosowanego 
środka. Woda stała się bru-
natna i cała masa organiczna 
opadła na dno, gdzie inten-
sywnie fermentuje. Cały pas 
roślinności wzdłuż brzegu je-
ziora bezpowrotnie wyleciał. 
Żywe jezioro z elismą wodną 
nagle stało się jeziorem mar-
twym. Komu na tym zależa-
ło? Wiadomym wszystkim było, (co 
nawet podkreślał w swoich art. red. 
Lesław M), że elisma, to przeszkoda 
nr 1 dla planowanej budowy spalar-
ni w Glicku (pod płaszczykiem za-
kładu utylizacji padliny – uchwała 
XLV/350/02 par. 5 ust. 6 z 11lipca 
2002r.) pod potrzeby niemieckiego 
inwestora - tak promowanej przez 
burmistrza Ziembę. Dziwny dla nas 
był upór z jakim burmistrz Ziemba 
już kilka lat wstecz wmawiał wszyst-
kim (szczególnie radnym R.M.), że 
elisma nie istnieje. Nie przekonała 
Go nawet wizja lokalna latem 2007 
r. z udziałem Dr. Kowalskiego (pra-
cowników pracowników.U.W. pra-
cowników Szczecinie i etatowych 
pracowników gminy Nowogard) 
co mamy udokumentowane na fil-
mie i zdjęciach jak wyglądają pięk-
ne trójdzielne białe kwiatki elismy. 

Teraz może już tak mówić – tylko 
skąd wcześniej burmistrz Ziemba 
wiedział że jej nie będzie?  Potrafił 
nawet przy Dr Kowalskim w maju 
br. w „Zielonej Kuźni” w Płotkowie 
twierdzić że elismy w jeziorze Orze-
chowskim nie ma. Wierzymy, że całą 
tą sprawą zajmą się organa ścigania i 
znajdą sprawców, bo tu krąg podej-
rzanych o to przestępstwo, wbrew 
pozorom - jest bardzo wąski.  

Dyrektywa Rady 92/43/
EWG z dnia 21 maja 1992 roku 
w sprawie ochrony siedlisk natural-
nych oraz dzikiej fauny i flory RADA 
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

Ochrona siedlisk naturalnych i sie-
dlisk gatunków: Artykuł 3

Zostanie stworzona spójna Euro-
pejska Sieć Ekologiczna specjalnych 
obszarów ochrony, pod nazwą Natu-
ra 2000. Sieć ta, …umożliwi zacho-
wanie tych rodzajów siedlisk natu-
ralnych i siedlisk gatunków w stanie 
sprzyjającym ochronie w ich natu-
ralnym zasięgu lub tam gdzie to sto-
sowne - odtworzenie takiego stanu. 
Sieć Natura 2000 będzie obejmować 
specjalne obszary ochrony sklasyfi-
kowane przez państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG. 

Każde państwo członkowskie weź-
mie udział w tworzeniu Natury 2000 
proporcjonalnie do reprezentacji na 
jego terytorium rodzajów siedlisk 
naturalnych i siedlisk gatunków o 
których mowa w ust. 1. Tam, gdzie 
uznają to za stosowne, państwa 
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Przepraszam 
Wiesława Bernackiego 

za to, że w lutym 2001 r. 
w piśmie odczytanym 

na otwartej sesji 
Rady Miejskiej w Dobrej jako 

„list otwarty” nazwałem 
Wiesława Bernackiego 

przestępcą pomawiając go 
o popełnienie przestępstw 
w zorganizowanej grupie. 

Andrzej Dwornicki

Na koplu

Zabawa podmiejska…
Dokładnie jak w piosence Piotra Szczepanika – nie miejska, nie wiejska, 

ale podmiejska…
I taka dokładnie w sobotę 8 sierpnia była zabawa na koplu. Wspominane 

przez naszych ojców z rozrzewnieniem pozostały jednak w myślach młodych. 
Tradycja? Tęsknota za przeszłością? Nostalgia? Pewnie wszystkiego po trochu, 
ale moim zdaniem brak innych możliwości.

Gdy w wakacyjne miesiące nie dzieje się w mieście dosłownie nic, to „kopel” 
trafia w lukę i spełnia swoją rolę. Nie potrzeba żadnych znanych artystów ani 
gwiazd, nie potrzeba nawet „podłogi z desek i księżyca z blachy” – wystarczy 
taneczna i biesiadna melodia i …grono znajomych! Wykrzyknik jest tutaj 
rozmyślnie postawiony – na kopel przychodzi się w towarzystwie i w tym to-
warzystwie zasiada do stołu. Przychodzimy z przyjaciółmi i wiemy co będziemy 
robić. Od organizatorów oczekujemy niewiele – miejsca i muzyki. Reszta to 
samoobsługa. I bawimy się na trawie, bawimy do rana!

Dziękujmy Tadeuszowi, że coś takiego robi – ale pytajmy co robią Ci, którzy 
za „kulturę” biorą pieniążki z naszych podatków. Szkoda, że nie przyszli na 
kopel chociaż popatrzeć – nauczyli by się więcej niż na fachowych szkoleniach.

LMM

Zaczęło się przed południem rozgrywkami piłkarskimi. Nam udało się uwiecz-
nić drużynę chłopców z Maszkowa – zajęli w swojej grupie II miejsce.

Dziewczęta zabawiały się w kometkę. Było warto. Oprócz pucharów za pierwsze 
trzy miejsca były także cenne nagrody.

Wśród najmłodszych dużym powodzeniem cieszyło się ringo…

Rodzice nie skąpili grosza – oblegany był zamek dmuchany

 Można też było pojeździć na kucyku….

Atrakcje dla dorosłych przekażemy 
w piątkowym wydaniu „DN”.

Foto  LMM
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W obiektywie Jana korneluka   - Zakorkowane drogi i ulice

Rodzinne wędkowanie
Rodziny wędkarzy spędziły kilka 

niedzielnych godzin przy pięknej 
pogodzie w oczekiwaniu na „wielka 
rybę”  - uczestniczyły bowiem w 

zawodach zorganizowanych przez 
Miejsko-Gminne Koło PZW. Czy się 
spełniły oczekiwania napiszemy w 
piątkowym wydaniu. Dzisiaj prezen-

tujemy wędkarską brać przy wymia-
nie wrażeń okraszonych kiełbaską…

LMM
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JAN KOZŁOWSKI  Autoryzowany Dealer 
Nowogard  ul. 3 Maja  27A    

zatrudni pracownika do działu 
sprzedaży samochodów
w  Punkcie Dealerskim w  Nowogardzie

wymagania:
- wykształcenie min. średnie  
- mile widziana znajomość branży motoryzacyjnej
- posiadanie prawa jazdy - obowiązkowo

1. Oferty proszę składać  na adres e-mail:
  szczecin-handlowy@opelkozlowski.pl do dnia 17.08.2009r.

„Przedsiębiorstwo PKS Gryfice” Sp. z o.o. 
w Gryficach ul. Trzygłowska 32 

zatrudni KIEROWCÓW 
z prawem jazdy kat. D. 

Kontakt: tel. 091 4698 321, e-mail: sekretariat@pksgryfice.com.pl

Sprzedaż drewna 
kominkowego i opałowego

Transport
Tel. 509 930 161

Inwest Dom Sp. z o.o.
Nowogardzka firma deweloperska 
oferuje mieszkańcom Nowogardu 
apartamenty we Wrzosowie koło 
Dziwnówka. Dla 5 pierwszych 
klientów z Nowogardu 5% rabatu.

Tel. 091 579 26 42

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje członków Koła, 
że dnia 22.08.2009 r. 

organizuje wakacyjne 
rodzinne przygody z wędką. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak”, ul. Waryńskiego 12 
do dnia 20.08.2009 r. Wpisowe dla drużyny 3 osobowej Koła 
wynosi 15 zł. Zbiórka o godz. 8.30 przy Rest. „Neptun”.

Serdecznie zapraszamy Zarząd

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. St. Staszica, ul. Poniatowskiego 21, Nowogard 

odda nieodpłatnie dużą ilość ziemi 
zabrudzoną gruzem 

w zamian za uprzątnięcie terenu. 
Kontakt 091 39 21 162 wew. 44 lub 33.

Święto parafii 

Prawda 
o wniebowzięciu NMP

Prawda o wniebowzięciu NMP 
była czczona w Kościele Wschodnim 
i Zachodnim od wieków ale ogłoszo-
na jako dogmat dopiero w XX wieku. 

Dogmat o Wniebowzięciu ogło-
szony został przez papieża Piusa XII 
w dniu 1 listopada 1950 roku bullą 
Munificentissimus Deus. Wśród 
próśb o ogłoszenie dogmatu był tak-
że list polskich biskupów z 1936 roku. 
Papież, ogłaszając dogmat, zamknął 
długi okres wyjaśniania i dojrzewa-
nia prawdy o ostatecznym uwiel-
bieniu Matki Odkupiciela. Prawdą 
objawioną jest, że: Niepokalana 
Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica 
Maryja po zakończeniu biegu życia 
ziemskiego została z ciałem i duszą 
wzięta do niebieskiej chwały.

Maryja z ciałem, jakie miała na 
ziemi - nie czekając na zmartwych-
wstanie wszystkich ludzi - dzięki 
specjalnej łasce, została przeniesiona 
do nieba. Nastąpiło przemienienie 
ziemskiego ciała Maryi w ciało chwa-
lebne. Bulla nie rozstrzyga spornej 
kwestii, czy Maryja umarła tak, jak 
umierają inni ludzi, czy też została 

od razu po zakończeniu ziemskiego 
życia wzięta do nieba.

Również Sobór Watykański II 
stwierdza: Niepokalana Dziewica, 
zachowana wolną od wszelkiej skazy 
winy pierworodnej, dopełniwszy bie-
gu życia ziemskiego z ciałem i duszą 
wzięta została do chwały niebie-
skiej i wywyższona przez Pana jako 
Królowa wszystkiego, aby bardziej 
upodobniła się do Syna swego, Pana 
panujących oraz zwycięzcy grzechu 
i śmierci (KK 59).

Uczestnictwo w tej uroczystości 
Wniebowzięcia pozwala nam do-
świadczyć bliskości Maryi. Jest Ona 
bowiem obecna w naszych myślach 
i modlitwach, w słowach i pieśniach.

Niech nasze podobieństwo do 
Maryi znajduje wyraz w dawaniu 
światu Boga. Niech inni poznają Go, 
zarówno w cichej pracy, w serdecz-
nym myśleniu o najdroższych nam 
osobach, jak i w bólu, gdy zagubimy 
Jezusa. Prośmy Maryję, abyśmy 
potrafili szukać i znajdować Go, tak 
jak Ona.

Matka Boża Zielna
W polskiej pobożności i tradycji 

ludowej uroczystość Wniebowzięcia 
NMP zwana jest Świętem Matki 
Boskiej Zielnej. W tym dniu liczne 
sanktuaria maryjne, kościoły i ka-
plice, wypełniają się przybyłymi doń 
wiernymi i pielgrzymami. Kwiatowe 
dekoracje wzbogacają nastrój świę-
towania. Wielu wiernych przynosi 
do poświęcenia, wianki zielne, bu-
kiety kwiatów, kłosy zbóż i owoce. 

Pachnące zioła, piękne kwiaty, 
dojrzałe kłosy zbóż i dorodne owoce 
symbolizują duchową pełnię Maryi, 
jako “najdorodniejszego ziemskiego 
owocu”. Wszystkie one, podobnie 
jak Maryja, mają swój czas wzrostu 
i czas dojrzewania. Są dorodnym 
plonem łąk, lasów, sadów i ornej 
ziemi. Zioła mają swą leczniczą 
moc, a kwiaty wprawiają w zachwyt 
kolorystyką barw i zapachem. Ma-
ryja jest najpiękniejszym kwiatem 
ludzkości. Jest też lekarstwem na 
nasze choroby duszy i ciała; jest 
wspaniałą koroną stworzenia.

Kapłan, błogosławiąc zioła, prosi 
Boga: Zachowaj je od zniszczenia, 

aby wzrastały, radowały oczy, przy-
nosiły jak najobfitszy plon i mogły 
służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. 
A gdy będziemy schodzić z tego 
świata, niechaj nas, niosących 
pełne naręcza dobrych uczynków, 
przedstawi Tobie Najświętsza Dzie-
wica Wniebowzięta, najdoskonalszy 
owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na 
przyjęcie do wiecznego szczęścia.

W tym właśnie dniu najsłynniej-
sze maryjne sanktuaria mają swe 
odpusty. Szczególnie oblegana jest 
przez pielgrzymów Częstochowa i 
Kalwaria Zebrzydowska. 

W naszej archidiecezji Matka 
Boża Wniebowzięta jest patronką 
21 parafii i w tych dniach te wszyst-
kie parafie będą obchodzić swoje 
święto. Wśród tych 21 parafii nie 
ma żadnej parafii szczecińskiej. 
Najbliżej nas znajduje się parafia 
poświęcona Matce Bożej Wniebo-
wziętej w Gryficach.

Materiały z biuletynu 
opr. LMM  
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OGŁO SZE NIA drOb NE
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Dobrej, ul. Traugutta. Cena do nego-
cjacji. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W 
NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW 
NETTO TEL: 608 047 127, 608 047 132.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 230 
m kw, na działce 7 arowej, ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie, lub zamienię z 
dopłatą na ½ domku z ogródkiem lub 
mały dom (Nowogard lub bliska okoli-
ca) tel. 609 307 327.

• Sprzedam pół domu tel. 091 39 208 66. 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, o pow. 20 arów. Tel. 
510 727 667, 091 39 23 231.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Działki budowlane sprzedam, 1600 m 
kw, 18 zł/m kw. Dębice koło Maszewa. 
Tel. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M3, Nowogard. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605  522 
340.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
w centrum Nowogardu, II piętro, 
cena 225 tys. – do uzgodnienia. Tel. 
663 594 001.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, na 
ul. Gen. Bema. Tel. 796 406 330.

• Mieszkanie 3 pokojowe, 58 m kw, 
sprzedam. Tel. 601  441  763 lub 
693 162 198.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem go-
spodarczym i działką 50 arową w Sikor-
kach. Tel. 660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na 3 
pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam dom 100 m kw w Błądkowie 
lub zamienię na mieszkanie 2 pokojo-
we w Nowogardzie. 600 695 546.

• Do wynajęcia lokal w pasażu handlo-
wym pod Biedronką. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, II pię-
tro przy ul. Zamkowej, częściowo z me-
blami, cena 225 tys. Tel. 091 35 03 127.

• Sprzedam dom o pow. 220 m kw, 7 
pokoi, dwa budynki gospodarcze 
na działce 19 arów, Wojtaszyce. Tel. 
509 702 817.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Boks do wynajęcia w Centrum Handlo-
wym FUX 30m kw przy ul. Kościelnej 1 
w Nowogardzie, tel. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w ka-
mienicy na parterze, po generalnym 
remoncie, ogrzewanie gazowe, komi-

nek   pomieszczenia gospodarcze, tel. 
501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
bezczynszowe. Tel. 660 905 198.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
Nowogard, ul. Bankowa. Tel. 091 39 
21 689 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

•	 Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
2 pokojowe ul. Wyszyńskiego. Tel. 
602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw w centrum Nowogardu. 
Tel. 609 093 100.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie z 
wyposażeniem o pow. 39,5 m kw na 
parterze przy ul. Zamkowej 4, cena 110 
tys. Tel. 722 134 846.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 
pokojowe o pow. 58 m kw, parter oraz 
garaż przy ul. Zacisznej w Nowogar-
dzie. Tel. 091 39 27 000.

• Mieszkanie o pow. 86 m kw w starym 
budownictwie do remontu sprzedam. 
Cena 150 tys. Tel. 697 412 804.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 
45,6 m kw. Tel. 668 15 15 16.

• Sprzedam dom lub wynajmę, ul. Nad-
torowa 7B. Zaranek. Cena do uzgod-
nienia na miejscu.

•	 Parking dla samochodów ciężaro-
wych oraz sprzętu budowlanego 
(walce, koparki, spychacze, itp.). 
abonament miesięczny oraz dobo-
wy. Nowogard, ul. Boh. Warszawy 71 
(dawny POm). 511 267 991.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub 
podobny. Kompletny, nie przerabiany. 
Tel. 508 351 213.

• Sprzedam UNO poj. 1000, benzyna + 
gaz atest do 2012 r., 1994 r., w całości 
lub na części, tanio po cenie złomu. 
Kontakt 723 302 862.

• Sprzedam Renault 19, stan dobry, 
rok prod. 1995, silnik 1,9 diesel, elek-
tryczne szyby, przebieg 230600 km + 
hak. Cena 2400 do uzgodnienia. Tel. 
660 472 525.

• Sprzedam Opel Corsa, 1,0 ecotec, 2000 
r., tani w eksploatacji, stan bardzo do-
bry. Tel. 785 337 331.

• Sprzedam motocykl Honda Rebel 125 
(choper), 1996 r., przebieg 35 tys, dwie 
torby skórzane, elektryczny starter, 
cena 2700 zł. Tel. 607 242 186.

• Sprzedam Opel Astra II, 1998 r., kombi, 
2,0 16, 136 KM sport. 609 307 351. Cena 
13 900 do uzgodnienia.

rOlNICTWO

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Kupię byczki powyżej 100 kg. Tel. 
662 753 824.

• Króliki do chowu sprzedam. Tel. 091 39 
20 375. Nowogard.

• Sprzedam króliki do chowu. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, siewnik 
zbożowy i opryskiwacz. Tel. 091 39 
17 620.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 Transport, przeprowadzki, montaż i 
skręcanie mebli. 791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-

ne i wewnętrzne, glazura i terako-
ta, hydraulika, regipsy, podłogi. Tel. 
600 626 268.

•	 Wystrój sal weselnych balonami i 
nie tylko. Tel. 503 045 960. 

• Usługi remontowo – budowlane wy-
konam. Tel. 600 347 308, 608 364 330, 
091 39 501 03.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Dachy, remonty. 696 07 07 08.

•	 kompleksowe wykończenia wnętrz, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
szpachle dekoracyjne, glazura, hy-
draulika, elektryka, zabudowa pod-
daszy, kompletne łazienki, docie-
planie budynków, szybko i solidnie. 
Tel. 609 605 621, 605 168 658.

• Komputery – pomoc, naprawa, kon-
serwacja. Tel. 608 870 708.

• Transport, przeprowadzki. 
696 854 591.

• Docieplenia budynków, remonty od 
„A” do „Z”. Konkurencyjne ceny. Tel. 
697 311 324, 662 638 178.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa, USA. 071 385 20 18.

• Zatrudnię osobę z II grupą inwalidzką 
na stanowisko pracownika fizycznego. 
692 683 475.

• KIEROWCA kat. B, C, D poszukuje pra-
cy. Tel. 603 705 635.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA-
,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OB-
SŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Zatrudnię dekarza. 696 07 07 08.

• Amerykańska firma poszukuje osób 
do prowadzenia biznesu. Zapewniamy 
pełne przeszkolenie. Tel. 601 432 790.

INNe

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, do domku gdzie są 2 ła-
zienki, prysznic, kuchnia to komfort 
ciepłej wody za 40 zł miesięcznie, 
firmy Vaillant z Niemiec, cena 1000 
zł, gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 
woda (dwufunkcyjne) cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, małe 
gabaryty, moc 18 i 21 kw z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
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Tel. 091 39 22 165

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

HACCP  •  BHP
 - szkolenia

 - prowadzenie dokumentacji
 - doradztwo 

tel. 509 561 159
mgr inż. Katarzyna Skrobisz

SKARB PAŃSTWA
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 

LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO NOWOGARD, 

72-200 NOWOGARD ul. Radosława 11
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej
w Nowogardzie

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana w postaci części zaplecza 
technicznego – placu wygrodzonego przy ul. Boh. Warszawy 64a w Nowogardzie o 
powierzchni 1223,02 m2 na działce gruntu oznaczonej nr 93/13 w obrębie ewidencyjnym 
nr 7 Nowogard, stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w zarządzie PGLLP 
Nadleśnictwo Nowogard.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 01. 09. 2009 roku o godzinie 1100 w siedzibie Nadle-
śnictwa Nowogard - świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiot przetargu wynosi: 245,00 zł,
   (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100)
4. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 300 zł, które należy wpłacić w terminie do dnia 
01.09.2009 roku do godz. 10 30 na konto Nadleśnictwa Nowogard: BOŚ Szczecin 86 
1540 1085 2001 5315 4468 0001, lub w kasie Nadleśnictwa Nowogard.
5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wy-
ników, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, a dla wybranego oferenta zostanie ono 
zaliczone na poczet zadeklarowanej ceny (netto i podatku VAT) za dzierżawę nieru-
chomości. 
6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego w razie uchylenia się od 
zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który go wygrał. 
7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym terminie do podpisania umo-
wy dzierżawy. 
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem przetargu obciążają wydzierżawiają-
cego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych informacji 
ze strony Nadleśnictwa jest Pan Henryk Wojnowski - tel. (091) 39 20 640 wew. 22.
10. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania 
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

LASY  PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY
na: dzierżawę nieruchomości gruntowych

1. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe - położone na te-
renie: 
Gminy Nowogard – obręb ewidencyjny: Czermnica, Strzelewo, Gminy 
Maszewo – obręb ewidencyjny Wisławie, Gminy Przybiernów - obręb 
ewidencyjny Łożnica, Gminy Osina – obręb ewidencyjny: Krzywice, 
Węgorzyce:
- grunty orne o powierzchni   - 0,40 ha
- łąki o powierzchni     - 4,35 ha
- pastwiska o powierzchni   - 1,03 ha
Szczegółowy wykaz działek do uzyskania w biurze Nadleśnictwa Nowo-
gard.
2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: złożenie pisemnej oferty 
do godziny 1045 dnia 03.09.2009 roku w kasie Nadleśnictwa Nowogard, 
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
dzierżawy.
3. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzymać w siedzi-
bie Nadleśnictwa 
w godzinach od 800 do 1400 .
4. Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2009 r. o godzinie 1100 w siedzibie 
Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie w po-
mieszczeniu świetlicy.
5. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez wywieszenie informa-
cji na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Nowogard.
6. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Pan Henryk Wojnowski, 
który udziela informacji pod numerem telefonu 0913920640 lub osobiście 
w biurze Nadleśnictwa.
7. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bądź 
ich odrzucenia oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Usługi 
koparko-ładowarką 

Caterpillar
Wynajem sprzętu

Ceny konkurencyjne
Tel. 507 522 345, 091 317 28 18

Uwaga, uwaga!
W nocy z soboty na niedzielę doko-

nano włamania do samochodu 
marki OPEL KADETT zaparkowanego 
przy ul. Bohaterów Warszawy róg ul. 
Poniatowskiego. Świadkowie zdarzenia 
proszeni są o informacje. Czeka nagroda!

Tel. 091 35 030 89

ni, wiszący, do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 450 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem c.o., gazowym 
lub węglowym, firmy Vaillant z Nie-
miec, typVIII 120 lub 150 litrowy, 
cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam pianino w czarnej politurze, 
świeczniki tel. 609 307 327. 

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502 272 680, 091 39 21 594 po 18.00. 

• Sprzedam wiśnie i miód. Tel. 
500 553 190.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; 
telefon komórkowy, Ericson tel. 605 
522 340.

•	 Owczarki niemieckie, szczenięta 
(pieski i suczki), rodzice na miejscu, 
z rodowodem, ojciec – wnuk po-
dwójnego zywcięzcy świata – sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828.

• Trójkołowy rower sprzedam. Tel. 091 
39 20 375.

• Oddam w dobre ręce szczeniaczki 
(kundelki), wychowane z dziećmi, 
zadbane, odrobaczone. Tel. 091 39 
25 051, kom. 508 309 113.

• Wydzierżawię stanowisko fryzjerce 
damskiej. Tel. 888 20 41 43.

• Drewno opałowe sosna oflisy pocięte 
w klocki 350 zł za przyczepę; nie po-

cięte – 250 zł za przyczepę. Transport 
gratis. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam tapczan 2 osobowy, roz-
kładany, dwuletni, cena 300 zł oraz 
łóżeczko dziecinne z materacem, cena 
200 zł. Tel. 697 171 038, 723 930 320.

• Sprzedam 2 budy dla psa, duże drew-
niane, cena 70 zł/ szt. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam perkusję, 3 bębny + 2 tale-
rze w dobrym stanie. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, wys. 
1,30, głębokość 35 cm, powierzchnia 
spania 1,90 x 85 cm, kolor dąb rusty-
kalny, cena 400 zł. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam szczenięta rasy Syberian 
Husky. Tel. 512 467 458.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Odchudzanie 100% gwarancji. Tel. 
601 432 790.

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, POSPÓŁ-
kĘ Z DOWOZem DO klIeNTa. Za-
kŁaD ekSPlOaTaCJI krUSZYWa 
NaTUralNeGO W DŁUGOŁĘCe. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam TIG TECNICA + wkrętar-
ko-wiertarka akumulatorowa 12 V 
oraz młotowiertarka DEWALT. Tel. 
722 005 800.

• Sprzedam POROTERM 5,5 palety, 5 zł/ 
szt. Tel. 607 137 081.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
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rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 10.08.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Murarz 
2. Kierowca pr. jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Doradca klienta (usł. finansowe)
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob. budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Kelner
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki  
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Doradca klienta (RTV i AGD)
12. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeń-
stwa
13. Kucharz
14. Pom. dekarza, dekarz
16. Sprzedawca
17. Nauczyciel wych. fizycznego
18. Technolog robót wykończeniowych
19. Fryzjer
20. Stolarz, pom. stolarza 

OFerTY PraCY Z reJONU.
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Trampkarze Pomorzanina 
Nowogard powrócili  
z Opalenicy

Na zdjęciu w górnym rzędzie stoją od lewej:  Michał Sokulski (trener), Adrian 
Banasiewicz, Mariusz Biegajło, Dawid Oraczyński, Maciej Bobrowski, Kacper 
Królik, Mikołaj Bobrowski Robert Królik (opiekun). W dolnym rzędzie od lewej: 
Jakub Karoński, Michał Teodorczyk, Łukasz Chodor, Patryk Miklas, Patryk Ole-
siński, Dawid Paradziński.

Od 31.07 do 5.08. trampkarze Pomorzanina Nowogard  przebywali w 
Opalenicy (woj. Wielkopolskie) na największym turnieju piłkarskim w Eu-
ropie środkowo – wschodniej. We wszystkich kategoriach wiekowych wzięło 
udział 270 zespołów z 9 państw (Rosja, Czechy, Dania, Estonia, Litwa, Polska, 
Ukraina, USA, Wielka Brytania) - co daje ponad pięć tysięcy uczestników. 
Mecze rozgrywano na 16 wspaniale przygotowanych trawiastych boiskach.

Nasi młodzi zawodnicy zajęli 5 miejsce w grupie (na 7 drużyn) i nie awan-
sowali do ćwierćfinału .  Ostatecznie uplasowali się na 17 miejscu (na 28 
drużyn uczestniczących w turnieju w roczniku 99/2000). Turniej wygrała 
litewska drużyna F.K. „ALYTIS”, która wyprzedziła dwa ukraińskie zespoły: 
DJUSZA-6 ODESSA, DJUSSZ SKBERDECZEW. Najlepsza polska drużyna 
GKS Jastrzębie (ćwiczą od pierwszej klasy szkoły podst.) zajęła 4 miejsce. 

Oto wyniki trampkarzy Pomorzanina:  
Pomorzanin     -Polonia Nysa 4:2 (2:1)

  - TKS Skawinka Skawina 2:6 (1:2)
  - Djussz Skberdeczew (Ukraina) 0:12 (0:2)
  - MGKS  Pogoń Ekolog Zduńska Wola 1:3 (0:2)
  - Szkółka Piłkarska Sapa Rumia Janowo 3:0 (1:0)
  - Błękitni Owińska 2:5 (1:1)
W turnieju pocieszenia Pomorzanin wygrał wszystkie mecze:
Pomorzanin    – KS Żory  7:3 (3:1)
  - Arkonia Szczecin 4:2 (1:0)

inf. Michał Sokulski 

UKS”Trójka”Nowogard 

Okres przygotowawczy 
Okres przygotowawczy rozpoczął 

się także w nowogardzkiej koszy-
kówce z UKS”Trójka”Nowogard na 
dniach wróciły z obozu sportowe-
go który odbył się w ramach Kadry 
Wojewódzkiej. Na zgrupowanie zja-
wiło się 9 zawodniczek gotowych na 
ciężkie treningi  z trenerem Rafałem 
Rożkiem.

Młode koszykarki pracowały bar-
dzo intensywnie na obozie bo można 
było je zobaczyć 2-3 razy dzienni  na 
sali lub treningach  w plenerze,

Za to młodsze koleżanki także z 
UKS Trójka Nowogard wyjeżdżają 
na swój obóz 17 sierpnia do Draw-
ska Pomorskiego,tym razem  zawod-

niczek ma być 14 i na tym obozie 
celem  będzie podszkolenie każdej 
koszykarki pod względem indywi-
dualnym.

Na początku września wraz z 
rozpoczynającym się rokiem szkol-
nym zaplanowane są liczne turnieje 
przedsezonowe.

18-20 września Kadetki będą brały 
udział w ciężkim Turnieju Między-
narodowym - mówił Rafał Rożek

Życzymy młodym koszykarkom 
wieli zwycięstw i zostawienia całego 
serca na boisku.

Karolina Kubicka

Pomorzanin w Maszewie

Przegrali aż 5:2  
W miniony weekend na stadionie w Maszewie, Pomorzanin  rozegrał swój 

ostatni mecz sparingowy  który miał sprawdzić zespół przed zbliżającą się 
ligą. Niestety  podopieczni Gumiennego musieli po raz kolejny uznać wyż-
szość Masovii Maszewo, która przygotowuje się do  Ligi  Okręgowej. Pomo-
rzanin przegrał aż 5:2, a bramki dla naszego  zespołu zdobyli: Piotr Nieradka 
i Maciek Gołdyn. Obie bramki zostały zdobyte z rzutów wolnych. Był to 6 
mecz sparingowy w których zdobyliśmy zaledwie 1 punkt po remisie z Sar-
matą Dobra Nowogardzka. Porażkę w Maszewie tłumaczy (chociaż częścio-
wo) bardzo okrojony skład.

Na domiar złego w spotkaniu doszło do dwóch  poważnych kontuzji  Pawła 
Galusa i Michała Sokolskiego - występ tych zawodników w inauguracyjnym 
meczu  z Zorzą Dobrzany, które rozegrane będzie w następny weekend jest 
zagrożony. Miejmy nadzieję, że zawodnicy do tego czasu dojdą do siebie.

Karolina Kubicka
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rozpoczęcie kursu
11 sierpnia 2009 g. 16.00

17 SIERPNIA 2009 r. g. 16.00

Wysypisko przy Zamkowej
Nasz stały Czytelnik dostarczył do redakcji poniższe fotografie. Skandal! 

Mieszkańcy ul. Zamkowej, działkowicze i inni w pobliżu garaży urządzili sobie 
wysypisko śmieci. To nie pierwszy tego typu przykład. Takimi zdjęciami z całej 
gminy mnożna byłoby zapełnić całą gazetę. Kiedyś dzikie wysypiska można 
było spotkać jedynie poza miastem. Teraz, powoli „wchodzą do centrum”. 
Władze od lat nie mogą poradzić sobie z tym problemem. Nic tylko czekać, 
aż śmieci zaczniemy składować na Placu Wolności.

man
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STUDIO FRYZJERSKIE 
„TYNA”

PROMOCJE !!!
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

UWAGA!!!  NOWE KIERUNKI: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA, ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

Nasze 
święto  

parafialne 
- odpust

Patronką naszej parafii jest Mat-
ka Boża Wniebowzięta i dlatego 15 
sierpnia każdego roku obchodzimy 
nasze parafialne święto. Zaczyna 
się ono od piątkowego popołudnia 
i dlatego msza św. wieczorna w pią-
tek jest odprawiana o Matce Bożej 
Wniebowziętej. 
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Hymn na Wniebowzięcie

Duchem przeniknięta
Pańska Służebnica
Z ciałem w Niebo wzięta
Najczystsza Dziewica

Słowa, myśli, czyny
To będą diamenty
U Jej stóp złożone
To budulec święty

Nigdy nie za późno
Choć to wielka sprawa
Na ten gest tak prosty
Jak myśl nagła, prawa

Szlak wszak już przetarty
Wiarą wyścielony
Światło stamtąd płynie
W cztery świata strony

I śpiew się roznosi
Zwłaszcza w to południe
Gdy lud ustrojony
Marię wielbi cudnie

Wniebowzięta Panna Zielna
Duchem przeniknięta
Pańska Służebnica
Najczystsza Dziewica

Stanisław Marek

W 15.08.2009 r. na dziedzińcu Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w 
dniu odpustu realizować będzie program zdrowotny z zakresu:

- edukacja zdrowotna w kierunku choroby nadciśnieniowej (indywidualnie)
- edukacja zdrowotna w kierunku cukrzycy (indywidualnie)
- pomiar ciśnienia tętniczego
- pomiar poziomu cukru
Program realizować będą pielęgniarki Przychodni Przyszpitalnej POZ.

Z poważaniem
Naczelna Pielęgniarka Halina Szawan

UWAGA! Przypominamy, że w czasie odpustu zamknięta będzie ul. 
Kościelna. Dojazd do ul. Wyszyńskiego od strony ul. Wojska Polskiego. 
Prosimy nie parkować przy ul. Kościelnej już w piątek wieczorem.

Na okładce obraz: Tycjana,  Wniebowzięcie, 1516-1518, olej na płótnie, 630x360 cm, 
Santa Maria Gloriosa dei Frari
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Czy chcemy  
supermarketu?

Kilkanaście dni temu rozpoczęła się budowa piątego supermarketu w No-
wogardzie. W miejscu byłego już dworca PKS powstanie market Intermarche 
i stacja benzynowa. Zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak podchodzą do 
budowy kolejnego dużego sklepu.

Pani Grażyna, przedstawicielka baru 
„Haga”: Nie jestem przeciwniczką budowy ko-
lejnego supermarketu. Jego właściciel zwracał się 
do mnie o pozwolenie na przeprowadzenie przez 
moją działkę przyłącza elektrycznego. Zgodziłam 
się, ale postawiłam warunek. Supermarket nie 
może prowadzić działalności gastronomicznej. 
Inwestorzy zgodzili się na takie rozwiązanie. 
Być może skorzystam na budowie marketu. Do 
sklepu będzie pewnie przychodziło więcej ludzi. 
Może częściej zajdą do mojego baru.

Pani Krystyna Witkowska: Na pewno za-
dowoleni będą mieszkańcy tej części miasta. 
Do tej pory po większe zakupy musieli chodzić 
daleko. Myślę, że skorzystają też pasażerowie 
busów i autobusów. Po powrocie z podróży 
będą mogli wybrać się na zakupy. Byłam dziś w 
Netto. Mimo, iż wszystkie kasy były czynne, to 
kolejki i tak były bardzo długie. Może kolejny 
supermarket rozładuje i zmniejszy tłok.

Pan Ryszard Piotrowski, taksówkarz: Nie 
jestem zadowolony z budowy supermarketu. 
Przy ul. Rzeszowskiego znajduje się zbyt dużo 
punktów, które powodują tłok. Już dziś jest par-
king dla busów, postój taksówek, dwa dworce. 
To wszystko wystarcza, że na tej ciasnej ulicy jest 
duży tłok. Po powstaniu supermarketu i stacji 
paliw będzie tragedia. W takiej sytuacji władze 
miasta powinny przynajmniej zmienić miejsce 
postoju busów. Można by je było zorganizować 
koło „Przystani” nad jeziorem, albo przy torach 
i pobliskim składzie węgla. My więcej klientów 

raczej mieć nie będziemy. Jak ktoś przyjedzie do supermarketu, to swoim 
samochodem. Na tej drodze jest po prostu za ciasno.

Pan Janusz Rzechuła, taksówkarz: Jeżeli 
inwestor zdecydował się na budowę marketu, 
to musi uważać, że ludzie w Nowogardzie są 
zasobni w pieniądze. My, taksówkarze raczej na 
jego budowie nie skorzystamy. W dodatku na 
ulicy zrobi się jeszcze ciaśniej. Dziwię się, że już 
teraz nie ma tu żadnego ograniczenia prędkości. 
Gdyby, ktoś stał tutaj cały dzień, wiedziałby 
jak duży jest ruch i jak niebezpiecznie jeżdżą 
niektórzy kierowcy. Pieszych, narażonych na 
niebezpieczeństwo też jest dość sporo. Aż dziw, 
że do tej pory nie było tu żadnego nieszczęścia.

Janusz Jaworski, kierowca busa: Mnie budowa 
marketu nie przeszkadza. Do tej pory nie było tu 
nic i też było dobrze. Na stacji, która powstanie będą 
zatrzymywały się jedynie busy i autobusy PKS-u. Dla 
nas nic się nie zmieni. Niektórzy narzekają, że będzie 
tu zbyt duży tłok. Ja tam nie narzekam. Niczego już 
nie zmienimy. Skorzystają nasi pasażerowie, którzy 
po podróży będą mogli zrobić zakupy.

Rozmawiał Marcin Nieradka
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Dużo zdrowia, 
Bożego błogosławieństwa 
i opieki Matki Bożej dla

ks. Jacka 
Czekańskiego 

w dniu imienin 
życzą 

parafianie z Karska

Najlepsze życzenia, 
Marzeń spełnienia.

Żeby Cię o nic nie bolała głowa
I żebyś zawsze była zdrowa.

Takie życzenia 
otrzymuje 

Kochana Babcia 

Maria Załuska 

od wnuka Jakuba 
oraz Moniki i Sławka.

Agnieszce 
i Marianowi

z okazji zawarcia 
związku małżeńskiego 
samych pogodnych dni 

życzą 
koleżanki i koledzy 

z „Poligrafu”

Wioletce 
i Marcinowi 
dużo szczęścia 
na nowej 

drodze życia 

życzy 
Redakcja

ŻYCZeNIaŻYCZeNIaŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Wyeliminujmy 
nieuczciwych i cwaniaków

 Od kilku lat   Polski Komitet Po-
mocy Społecznej wydaje żywność dla 
mieszkańców miasta oraz  emerytów 
i rencistów z terenu miasta i Gminy. 
Każdy ma założoną kartotekę imien-
ną i wpisujemy co wydaliśmy. Jednak 
wydawanie jest uzależnione od ilości 
dostawy danego towaru. Zdarza się, 
że czasem braknie jakiegoś artykułu. 
W dniach wydawania od wczesnych 
godzin ustawiają się olbrzymie ko-
lejki oczekujących. I w tej sprawie 
chcemy   zwrócić się do wszystkich 
oczekujących, by sygnalizowali nam, 
kto kupił miejsce w kolejce.

Doszły do nas sygnały od ludzi 
starszych i matek z dziećmi, że są 
osoby, które od wczesnych godzin 
stoją i za pieniądze odstępują miejsca. 
Aby to wyeliminować trzeba to tępić. 
Jesteśmy zbulwersowani tą sytuacją. 

Wiemy, że wśród oczekujących przez 
parę godzin w kolejce  w słońcu, są 
osoby starsze, chore i matki z małymi 
dziećmi. Dlatego zwracamy się do 
wszystkich oczekujących,   by zgła-
szały nam, że np.osoba przed nimi   
nie stała, a chce poza kolejnością 
pobrać żywność. Wówczas postaramy 
się taką osobę obsłużyć na końcu.   
Jeśli sami tego nie upilnujecie, my 
nie jesteśmy w stanie tego uczynić. 
Nie ma złotego środka na cham-
stwo i cwaniactwo, ale można ten 
proceder ukrócić .A tych, którzy na 
tym zarabiają, postaramy się zgłosić 
odpowiednim organom. Liczymy na 
współpracę i mam nadzieję, że ten 
problem razem wyeliminujemy.

 Jadwiga Cichecka
z-ca prezesa PKPS

Oddział w Nowogardzie
UWAGA!
W dniu 14 sierpnia br, wydajemy: cukier,mleko i makaron dla tych, 

którzy jeszcze w sierpniu tych artykułów nie pobrali, lub dla nich zabrakło
J.Cichecka

PKO BP   
- jak nas widzą …

Otrzymaliśmy list od mieszkańca 
Radomia, który przebywał w Nowo-
gardzie. Oto jego obserwacje:

„Przebywając czasowo w Nowo-
gardzie dokonałem zakupu gazety 
Dziennik Nowogardzki nr. 60 (1797). 
Można w nim przeczytać o wydarze-
niach i opiniach dotyczących Gminy 
i Miasta Nowogard. Postanowiłem 
również podzielić się swoimi uwagami.

Dnia 10 sierpnia po zaparkowaniu 
samochodu na placu przy Urzędzie 
Miasta i Gminy zauważyłem, że w 
sąsiedztwie znajduje się bank PKO 
BP. Postanowiłem skorzystać z jego 
usługi. Na schodach spotkałem zde-
nerwowaną starszą panią, która 
zadała mi pytanie czy idę do banku. 
Gdy potwierdziłem pani rzekła: Panie, 
to prywatny folwark, tam nie ma z kim 
rozmawiać!

Po wejściu do przestrzennego po-
mieszczenia zauważyłem 7 punktów 
przyjęć, z których czynne były tylko 
dwa. W kolejkach naliczyłem 14 in-
teresantów. Odsiedziałem „swoje” 20 
minut i zrezygnowałem z usługi.

Dowiedziałem się, że w Nowogar-
dzie są jeszcze inne banki – przy ul. 
Bankowej i 3 Maja.

Udałem się do Banku  Spółdziel-
czego – musiałem wykonać objazd 

bo parking za budynkiem był zajęty. 
Zaparkowałem na ul. Zielonej koło 
restauracji „Przystań” i udałem się 
do banku – chociaż było sporo osób 
to już po 15 minutach byłem mile i 
sympatycznie obsłużony.

Nasunęła mi się refleksja – nie miej-
sce lokalizacji, ale sposób zarządzania 
jest gwarantem jakości świadczonych 
usług. Bank jako zakład użyteczności 
publicznej powinien być tego przykła-
dem. Nie będę komentował opisanej 
sytuacji – wnioski niech wyciągną 
zainteresowani i społeczeństwo”.

Stanisław Wojciechowski
Radom

Od redakcji:
W tym miejscu musimy dorzucić 

„kamyczek” od kilku mieszkańców 
niezmiernie zadowolonych z usług 
bankomatu przy Domu Kultury. Zde-
nerwowani dzwonią do redakcji i po-
lecają kierownictwu Banku Słownik 
Poprawnej Polszczyzny „Bankomat 
nieczynny – zapraszamy wkrótce”. 
Pięknie – tylko to „wkrótce” trwa już 
tydzień! Skandal!

Najbardziej zawiedzeni są starsi 
emeryci – muszą iść do innego ban-
komatu i płacić haracz, bo jak nazwać 
opłatę 5 zł za pobranie 20 zł?

Apel 

Spełniajmy marzenia i obietnice..
„Jestem babcią zmarłego niedawno dwuletniego wnuka. Wnusio zmarł 

nagle na chorobę genetyczną tak, że nie zdążyłam spełnić jego wielkiego 
marzenia, a mojej obietnicy,  czyli zorganizowania Festynu z zawodami dla 
dzieci z okazji pożegnania wakacji. Teraz okazało się, że ja również choruję.  
Dlatego chociaż po śmierci wnusia chcę spełnić jak najszybciej jego marzenie. 
Niestety, nie mam na to zbyt wielu środków. Proszę wszystkich ludzi o dobrym 
sercu  o wsparcie festynu. Mile widziany będzie każdy dar serca w postaci 
zabawek, przyborów szkolnych, pamiątek, napoi lub słodyczy. 

Festyn odbędzie się 29 sierpnia w miejscowości Orle koło Radowa Małego. 
Dary można zostawiać na ul. Polnej 8 w Nowogardzie lub pod nr telefonu 

781 124 741.”
List takiej treści otrzymaliśmy od Czytelniczki.
Publikujemy go w całości. Wierzymy, że ludzie pomogą – wszak radości 

dla dzieci nigdy za wiele…   red

LiDL – wyjątkowa promocja!

Takiej okazji 
nie przegapił 
pan Piotr Wierzbicki. 
Często się nie zdarza! 
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Z głębokim smutkiem i żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Tadeusz Wilkowskiego
wieloletniego pracownika Referatu Obrony Cywilnej

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 

składają 
współpracownicy i Burmistrz Nowogardu

Głębokie wyrazy 
współczucia 

Rodzinie zmarłego 

Tadeusza 
Wilkowskiego 

składają: 
pracownicy Powiatowego 

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Goleniowie

koNdoleNCje
koNdoleNCje

Stowarzyszenie nasze, po konsulta-
cji z dr Kowalskim i prof. Jasnowską 
wystąpiło w lipcu br. do Wojewódz-
kiego Konserwatora Przyrody w 
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 
o utworzenie Natury 2000 dla elismy 
wodnej. O jego rozpatrzeniu będzie-
my powiadomieni po 14 sierpnia 2009 
r. 

-Poniżej przedstawiamy fragment 
podstawy prawnej na bazie której eli-
sma zakwalifikowana jest do Natury 
2000:

 Projekt ekologiczny: Włączenie eli-
smy wodnej do sieci NATURA 2000 

***
Autor: Aleksandra Korneluk, sze-

rzej na ten temat czytaj na str. interne-
towej: ekologianowogard@vp.pl

Przedstawię Państwu jedynie frag-
ment rozporządzenia:

DZIENNIK USTAW Z 2004 R. 
NR 168 POZ. 1764

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1) z 

dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatun-
ków dziko występujących roślin ob-
jętych ochroną (Dz. U. z dnia 28 lipca 
2004 r.)

§ 1. Rozporządzenie określa:
    1)      gatunki dziko występujących 

roślin:
a)    objętych ochroną ścisłą, z wy-

szczególnieniem gatunków wymaga-
jących ochrony czynnej,

§ 1. Rozporządzenie określa:
Celem utworzenia sieci Natura 2000 

jest zachowanie zarówno zagrożonych 
wyginięciem siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt w 
skali Europy, ale też typowych, wciąż 
jeszcze powszechnie występujących 
siedlisk przyrodniczych,

W Polsce występują 2 regiony: kon-
tynentalny (96 % powierzchni kraju) i 
alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla 
każdego kraju określa się listę refe-

rencyjną siedlisk przyrodniczych i ga-
tunków, dla których należy utworzyć 
obszary Natura 2000 w podziale na 
regiony biogeograficzne.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
GATUNKI DZIKO WYSTĘPU-

JĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH 
OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZE-
GÓLNIENIEM GATUNKÓW WY-
MAGAJĄCYCH OCHRONY CZYN-
NEJ*

elisma wodna, Luronium natans
ZAŁĄCZNIK Nr 4
GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄ-

CYCH ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH 
USTALENIA STREF OCHRONY 
ICH OSTOI LUB STANOWISK*

cały zbiornik, w którym występuje 
elisma

- Od pewnego czasu w gminie No-
wogard burmistrz prowadzi destruk-
cyjną politykę związaną z Ochroną 
Środowiska. 

Docierają do nas niepokojące jej 
objawy, martwi nas to, bo środowisko 
w którym żyjemy jest tylko jedno. Jeśli 
coś zniszczymy, to bezpowrotnie i od-

bije się to w sumie na naszym zdrowiu 
i naszych pokoleń. Do przykładu: chce 
się wybudować obwodnicę na zaso-
bach wody pitnej dla Nowogardu, co 
docelowo doprowadzi do jej skażenia 
i utraty. Wycina się bez zastanowienia 
duże ilości drzew, które są zielony-
mi płucami w i tak skażonym przez 
„Poldanor” środowisku, szczególnie 
wiekowe prawie 200 letnie dęby. W 
samym Glicku, na przełomie paru lat 
wycięto dwa takie, jest ich tu znacznie 
więcej i już dawno wszystkie powinny 
być uznane za pomniki przyrody a nie 
wycinać je. Co burmistrz zrobił, by 

owy „Poldanor” nie zasmradzał okoli-
cy? Wieczorami szczególnie wilgotny-
mi, smród z gnojowicy roznosi się po 
całej gminie – jest nie do zniesienia! 
W Osowie, całe osiedlowe ścieki ko-
munalne puszczane są do rowu melio-
racyjnego skąd płyną dalej do lokalnej 
rzeki a interweniujących w tej sprawie 
mieszkańców burmistrz traktuje jak 
natrętów (sprawa znana osobiście). 
Zadziwia bezwładność urzędników 
Ochrony Środowiska Pana burmi-
strza, którzy na takie interwencje nie 
mają sposobu czy czasu, który za to 
znajdują, by jeździć po terenie służbo-
wym samochodem z kierowcą i ludzi 

którzy segreguja odpady komunalne 
– karać! (mamy to udokumentowa-
ne na filmie Video, jest takich wię-
cej przypadków) zarzucając im brak 
koszy na wspólne odpady – zamiast 
promować i nagradzać za to, co zaleca 
Prawo Ochrony Środowiska krajowe 
przepisy w tej branży. Natomiast lu-
dzi którzy puszczają do byłej studni 
ludzkie odchody, omijać z daleka, bo 
to znajomi burmistrza. Wiele złego w 
tej gminie dzieje się i jeżeli wszystkich 
mieszkańców nie będzie się traktować 
na równi a szczególnie dbać o dobro 
obywatela i środowisko w którym 
żyje – to zapomnijmy o demokracji, 
o tym, że obywatele gminy Nowogard 
są też obywatelami Unii Europejskiej 
i będzie jak za czasów manufaktury i 
czasów  pańszczyźnianych. Jak to po-
wiedział Śp. Pan Darek z Czermnicy, 
że: ”przed Placem Wolności – bo jak 
na ironię, tak ten plac się nazywa, 
obywatel Nowogardu ma prawo stać 
tylko ze zmiętą czapką w ręku i nic 
więcej mu nie wolno, bo nie wolno 
mu tu protestować, czy wyrazić swój 
pogląd, władza nie prowadzi tu dia-
logu z obywatelem, można tylko stać 
przed tym placem i nisko się kłaniać 
Panu Burmistrzowi”, … Dodał też, „że 
burmistrz musi pamiętać, że wybiera 
się go w wyborach i odwołuje a póki 
co, to z jego strony należy się odrobina 
rozsądku, do jasnej cholery, …”(cytat 
autentyczny, nagrany na magnetofon).   

- Obawiamy się, 
że jeżeli teraz nie zjednoczymy się i 

czynnie nie przeciwstawimy przeciw 
wybudowaniu w Glicku największej 
w Europie (setki tysięcy ton w skali 
roku) spalarni padliny, mączki kost-
nej, materiałów niebezpiecznych itp., 
– (raport Jarosława Zieńki), to jak ta 
elisma wodna w jeziorze Orzechow-
skim – (wytruta na czyjeś zlecenie), 
cała lokalna populacja ludności (od 
toksycznego siarkowodoru, amonia-
ku, i merkaptanów ) i (od dioksyn , 
którymi próbowano otruć prezyden-
ta  Juszczenkę) zachoruje docelowo 
na raka i (co mamy udokumentowa-
ne – wieloletnie badania)  pożegna 
się z życiem szczególnie starzy ludzie, 
kobiety i dzieci. W tym miejscu wy-
stosowujemy do Państwa apel, by już 
teraz czynnie, przyłączyli się do nas w 
celu znalezienia sprawcy zatrucia eli-
smy o co bardzo prosimy i do dalszych 
działań na rzecz Ochrony Środowiska 
i pięknej jeszcze do końca nie skażonej 
ziemi nowogardzkiej. 

Stowarzyszenie na Rzecz Ochro-
ny Środowiska – mgr inż. Eugeniusz 
Korneluk 

Z ostatniej chwili: 
O fakcie wytrucia elismy Stowarzy-

szenie powiadomiło prokuraturę.

Elisma wodna została wytruta
Teraz kolej na mieszkańców Cz. II

16 lipca 2007 Pan Ułanowski - Dr Kowalski -przedstawiciele Polskiego Związku 
Wędkarskiego i prasy w czasie kontroli elismy wodnej



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

714-17.08.2009 r. 

Kierownik Produkcji (1 etat):   Nr ref.: REM/PD-01/Nd  
Wymagania: 
- wykształcenie wyższe (zarządzanie)
- wymagana wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, organizacji przedsiębior-

stwa, prawa 
- dobra znajomość j.angielskiego (pismo i mowa)
- znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem
- kilkuletnie doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku w  zakładzie produkcyjnym
- znajomość standardów zarządzania jakością (ISO 9001-2000; 14001 18001)
- wskazane posiadanie certyfikatów audytorów wewnętrznego
- znajomość zagadnień technicznych
- bdb znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, głównie Excel oraz aplikacje wspo-

magające nadzór  cyklu produkcyjnego)
- doświadczenie w pracy z MRP/ERP
- doświadczenie w organizacji i zarządzaniu podległym personelem
- doświadczenie w organizowaniu, planowaniu i kontroli produkcji
- umiejętność pracy pod presją czasu
  
Technolog (1 etat):   Nr ref.: REM/PD-02/Nd  
Wymagania:
- wykształcenie wyższe (techniczne, chemiczne)
- kilkuletnie doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku w zakładzie produkcyjnym
- znajomość standardów zarządzania jakością (ISO 9001-2000; 14001, 18001
- znajomość zagadnień technicznych
- bdb znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office oraz aplikacje wspomagające nadzór 

cyklu produkcyjnego)
- dobra znajomość j.angielskiego (pismo i mowa)
- znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem
- doświadczenie w zarządzaniu podległym personelem

  Brygadzista (4 etaty):  Nr ref.: REM/PD-03/Nd  
- wykształcenie min. średnie techniczne (elektryk/mechanik)
- kilkuletnie doświadczenie pracy w zakładzie produkcyjnym
- bdb znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office oraz aplikacje wspomagające nadzór 

cyklu produkcyjnego)
- uprawnienia SEP E do 1 kV
- doświadczenie w zarządzaniu podległym personelem
  
Operator procesu (8 etatów):   Nr ref.: REM/PD-04/Nd  
Wymagania: 
- wykształcenie min. średnie techniczne
- kilkuletnie doświadczenie pracy w zakładzie produkcyjnym
- bdb znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office oraz aplikacje wspomagające)

 Laborant/ka (2 etaty):   Nr ref.: REM/PD-05/Nd  
Wymagania: 
- wykształcenie : średnie / wyższe kierunkowe
-  kilkuletnie doświadczenie pracy w zakładzie produkcyjnym
-  bdb znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office oraz aplikacje wspomagające nadzór 

cyklu produkcyjnego)

Kierownik Utrzymania Ruchu (1 etat):   Nr ref.: REM/MD-01/Nd  
Wymagania: 
- wykształcenie wyższe / techniczne lub zarządzanie
- dobra znajomość j.angielskiego (pismo i mowa)
- znajomość j. niem. będzie dodatkowym atutem
- kilkuletnie doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku w zakładzie produkcyjnym
- znajomość standardów zarządzania jakością (ISO 9001-2000; 14001 i 18001)
- wskazane posiadanie certyfikatów audytorów wewnętrznego
- znajomość zagadnień technicznych
- bdb. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office oraz aplikacje wspomagające nadzór 

cyklu produkcyjnego)
- doświadczenie w zarządzaniu podległym personelem

Główny Energetyk (1 etat):   Nr ref.: REM/MD-02/Nd  
Wymagania: 
- wykształcenie średnie/wyższe techniczne – elektromechanika 
-  uprawnienia SEP E, mile widziane D (urządzenia elektroenergetyczne 15 kV/1 kV; urzą-

dzenia energetyczne – kotły 1,6 MPa); wskazane urządzenia gazowe
 - dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu automatyki i informatyki
- znajomość przepisów prawa energetycznego i budowlanego będzie dodatkowym atutem 
- umiejętność samodzielnego działania 
- umiejętności analityczne, zorientowanie na cele i zadania 
- dobra znajomość pakietu MS Office 

Automatyk  (1 etat):   Nr ref.: REM/MD-03/Nd  
Wymagania: 
- wykształcenie min. średnie techniczne (preferowany profil: automatyka maszyn przemy-

słowych) 
- min. 3 lata doświadczenia w pracy w dziale utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej 
- posiadanie podstawowych uprawnień elektrycznych 1 kV
- wiedza z zakresu automatyki ogólnej oraz informatyki
- dobra znajomość obsługi PC (m.in. MS Office) 
- zaangażowanie w wykonywaną pracę 
- samodzielność, dokładność 
- zdecydowanie w działaniu  

Elektryk 1kV/15kV (1 etat):   Nr ref.: REM/MD-04/Nd  
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe/ średnie o kierunku elektryka lub   mechanika 
- minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku 
- umiejętność czytania rysunku technicznego i schematów elektrycznych
-  dobra znajomość obsługi PC (m.in. MS Office)
 - uprawnienia SEP co najmniej do 1 kV
- mile widziane posiadanie uprawnień na eksploatację i dozór urządzeń elektrycznych, ciepl-

nych, gazowych 
- mile widziana wiedza z zakresu automatyki, elektroniki, pneumatyki 
- umiejętność pracy w grupie 
- zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów 
- dobra organizacja pracy własnej
  
  Monter instalacji sanitarnych / spawacz (2 etaty): Nr ref.: REM/MD-05/Nd  
Wymagania:
- umiejętność realizacji robót wodno-kanalizacyjnych 
- doświadczenie zawodowe min. 3 lata
-  dobra znajomość obsługi PC (m.in. MS Office)
- ukierunkowane uprawnienia lub wykształcenie
- uprawnienia spawacza

 Tokarz / Ślusarz / Spawacz  (2 etaty):   Nr ref.: REM/MD-06/Nd  
Wymagania: 
- wykształcenie minimum zawodowe (kierunki: tokarz, ślusarz, spawacz, frezer, operator 

maszyn) 
- kilkuletnie doświadczenie w pracy na wybranym stanowisku: tokarz, ślusarz, spawacz, fre-

zer, operator maszyn (prasy) 
- wiedza praktyczna z zakresu wykonywanej czynności
- podstawowa znajomość rysunku technicznego
- zmysł techniczny
- bardzo dobra organizacja pracy
- samodzielność, odpowiedzialność

  Magazynier  (2 etaty):   Nr ref.: REM/MD-07/Nd  
Wymagania: 
- wykształcenie średnie
- doświadczenie na stanowisku magazyniera w zakładzie produkcyjnym 
- uprawnienia na wózki widłowe: elektryczne i gazowe oraz uprawnienia na wymianę butli LPG
- znajomość zagadnień związanych z gospodarką magazynową (m.in. łańcuch dostaw)
-  dobra znajomość obsługi PC (m.in. MS Office)
- bardzo dobra organizacja pracy
- samodzielność, odpowiedzialność

Zainteresowane osoby prosimy  o osobiste złożenie (w sekretariacie firmy – I piętro) lub przesła-
nie pocztą aplikacji (CV i list motywacyjny) z dopiskiem: REKRUTACJA i podanym numerem 
referencyjnym na adres:

REM  S.A.
ul. 3 Maja 26 ,  72-200 Nowogard

tel. +48/(0) 91/ 392 59 90       

w terminie do 04 września 2009 roku.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
(Dz. Ustaw z 1997 r. nr 133, poz. 883).

Dziękujemy za nadesłanie aplikacji i informujemy, że skontaktujemy się 
jedynie z wybranymi osobami.

ul. 3 Maja 26 • 72-200 Nowogard
Zakład Produkcji Oleju Odśluzowanego z Rzepaku

zatrudni :
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Stypendium szkolne
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzę-

du Miejskiego w Nowogardzie informuje, 
że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na 

rok szkolny 2009/2010 wydawane 
będą od 24 sierpnia 2009 r.  (ul. 3 Maja 6  - I piętro)
Wnioski wydawane będą w godzinach urzędowania tj. ponie-

działek - piątek od 7.00 do 15.00.
Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.

nowogard.pl
Stypendium szkolne przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom 
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 
czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia 24 roku życia,

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysło-
wo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowaw-
czych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo 
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki,

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i na-
uczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodziet-
ność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wy-
chowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 
jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawnia-
jąca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa 
niż 351 złotych.

Termin przyjmowania w/w wniosków od 1 do 15 września 2009 r. 

Liczba odcięć wody rośnie
Od początku roku PUWiS odciął wodę dwunastu rodzinom z naszej 

gminy. Szykują się kolejne odcięcia. 

osobistych rozmowach z dłużnikami w 
siedzibie przedsiębiorstwa bądź pod-
czas wizyt na terenie posesji odbiorcy. 
Przychylamy się do próśb o możliwość 
spłaty zadłużenia w ratach bądź prze-
suwamy termin spłaty zobowiązań 
– odpowiada Juszkiewicz. 

Zalegający z opłatami zwykle tłu-
maczą się trudną sytuacją materialną 
spowodowaną utratą pracy bądź 
chorobą własną lub dziecka. 

- Niekiedy zdarzają się wyjaśnienia 
typu: „bo musieliśmy zapłaci za prąd 
lub gaz bo oni to odcinają od razu” lub 
po prostu „zapomniałem” – zaznacza 
Juszkiewicz. 

Co najgorsze w PUWiS-ie przyzna-
ją, że szykują się do kolejnych odcięć.

- Zostaną one przeprowadzone jesz-
cze w miesiącu sierpniu – mówi dyrek-
tor ds. ekonomiczno-finansowych. 

PUWiS ma prawo odciąć wodę, 
jeżeli jego klient nie uiści opłaty za 
dwa miesiące. Przedsiębiorstwo musi 
jedynie przed odcięciem powiadomić 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
i miejscowy Urząd Miasta i Gminy. 

- Jakie rozwiązania mogłaby wpro-
wadzić gmina by płatność społeczeń-
stwa była regularna?

Inne gminy przekazują listę dłuż-
ników do Opieki Społecznej. Pomoc 
na wielu gminach polega na tym, że 

Opieka Społeczna w formie umowy 
lub decyzji deklaruje pomoc w spłacie 
zaległości za danego kontrahenta. Ko-
rzystają z tej pomocy zazwyczaj ludzie 
najubożsi kwalifikujący się do pomocy 
z zakresu świadczeń socjalnych – su-
geruje Juszkiewicz. 

Obowiązujące taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie 
gminy Nowogard:

- 1m³ wody – 2,50 zł + 7% VAT
- abonament – wodomierz główny 

– 7,45 zł/m-c + 7% VAT 
- abonament – wodomierz główny 

+ 1 dodatkowy – 10,47 zł/m-c + 7% 
VAT

- abonament – wodomierz główny 
+ 2 dodatkowe – 13,49 zł/m-c + 7% 
VAT

- abonament – wodomierz lokalo-
wy – 3,02 zł/m-c + 7% VAT

- abonament – 2 wodomierze loka-
lowe – 6,04 zł/m-c + 7% VAT

- abonament – 3 wodomierze loka-
lowe – 9,06 zł/m-c + 7% VAT

- abonament – ryczałt – 5,42 zł/m-c 
+ 7% VAT

- 1m³ ścieków – 2,96 zł + 7% VAT
- abonament – 5,03 zł/m-c + 7% 

VAT
marcin Nieradka 

Przedsiębiorstwo uniemożliwiło 
pobór wody czterem kontrahentom 
z terenów wiejskich oraz ośmiu 
kontrahentom zamieszkałym w 
Nowogardzie. Powodem odcięć było 
notoryczne niepłacenie rachunków. 
Zdecydowana większość niepłacą-
cych klientów zamieszkuje tereny 
wiejskie. 

- Tam  zaległości sięgają zazwyczaj 
kilkunastu i więcej okresów obra-
chunkowych (miesięcy). Na terenie 
miasta Nowogard odbiorcy posiadają 
zadłużenie za mniejszą ilość faktur, co 
nie oznacza, że są mniej zadłużeni, po-

nieważ na terenach wiejskich odbiorcy 
często posiadają własne szambo i nie 
korzystają  z sieci kanalizacyjnej tylko 
z dostaw wody – tłumaczy Krzysztof 
Juszkiewicz, dyrektor ds. ekonomicz-
no-finansowych PUWiS. 

W stosunku do ubiegłego roku 
liczba niepłacących kontrahentów 
wzrosła o blisko 10%.

Czy firma zaopatrująca w wodę 
mieszkańców gminy próbowała roz-
mawiać z dłużnikami?

- Stosujemy otwartą windykację 
polegającą na systematycznych pi-
semnych wezwaniach do zapłaty oraz 

Uwaga – KONKURS!

Jeszcze Nowogard 
czy już Śmieciogard?

Wielokrotnie piszemy na łamach 
DN dokumentując to zdjęciami 
o licznych przypadkach bałaganu 
śmieciowego w naszym mieście. 
Nie możemy się doczekać przy tym 
sensownej reakcji i działań ze strony 
odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. 
Władze miejskie zawarły – naszym 
zdaniem - złą umowę z ZUK, która 
pozostawia wiele obszarów miasta 
poza regulacją w tym temacie.

Jednocześnie ZUK na wszelkie 
uwagi w sprawie braku wystarcza-
jąco elastycznego i selektywnego 
systemu reaguje na ogół agresywnie, 
co jest zachowaniem zupełnie nie do 
przyjęcia w przypad-
ku firmy aczkolwiek 
prywatnej, jednakże 
wykonującej ważne 
funkcje publiczne.

Aby Nowogard w 
roku swojego 700-le-
cia powstania nie 
zmierzał w kierunku 
Śmieciogardu organi-
zujemy począwszy od 
dzisiaj konkurs na do-

kumentację fotograficzną ilustrującą 
przypadki zaśmiecania miasta. Auto-
rzy zamieszczonych zdjęć otrzymają 
nagrodę – 1 miesięczną prenumeratę 
DN. Być może tak zaprezentowany 
głos publiczności skłoni wreszcie 
odpowiedzialnych chociażby do 
wzięcia przykładów z sąsiednich 
miast. A o tym też pisaliśmy jak tam 
rozwiązuje się np. problem śmieci 
gabarytowych czy objętościowych 
związanych z wiosennymi czy jesien-
nymi porządkami.

Prosimy o nadsyłanie zdjęć kon-
kursowych.

Red.
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 Witamy wśród nas...

Filip syn Marleny 
ur. 12.08.09 
z Radowa Małego

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Marek syn Kingi 
ur. 7.08.09 
ze Sikorek

Kacper syn Agaty 
ur. 9.08.09 
z Nowogardu

W obiektywie  jana korneluka   - Foto - zagadka

Gdzie i w którym roku budowano ten blok mieszkalny? Kogo widzimy na zdjęciu. 
Termin na odpowiedzi - tydzień czasu. Nagrody czekają.

UWAGA!!!
7 WRZEŚNIA 2009 r. o 

godz. 17.00                                        W 
SALI WIDOWISKOWEJ NO-
WOGARDZKIEGO DOMU 
KULTURY ODBĘDZIE 
SIĘ PIERWSZE SPOTKA-
NIE INSTRUKTORÓW ZE 
WSZYSTKIMI CHĘTNYMI 
PRAGNĄCYMI UCZEST-
NICZYĆ W KOŁACH ZA-
INTERESOWAŃ PROWA-
DZONYCH            PRZEZ 
INSTRUKTORÓW  NDK  W 
ROKU 2009/2010.

ZAPRASZAMY
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Na koplu

Piknik wyjątkowo rodzinny

Gospodarstwo Agroturystyczne pana Kazimierza Bąka z Krasnołęki udostępniło galopującego,  przyjaznego dzieciom kucyka

Swój sprzęt i wyposażenie niezbędne do podróży na odległe tory motocrossowe zaprezentowali zawodnicy i działacze KM „Cisy”. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa
O organizatorach i sponsorach napiszemy w następnym wydaniu DN

Teksty i foto  LMM
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Rodzinne przygody  
z wędką

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie zaprosił w dniu 
09.08.2009 r rodziny do wspólnego wędkowania. Pomysł był trafiony, bo do 
zabawowych, ale jednak zawodów stanęło aż 17 zespołów trzyosobowych. 
Pogoda była dobra, ale nie do wędkowania – ryby nie bardzo rozumiały 
intencje zawodników. Byli jednak tacy, którzy mieli zdanie odrębne – 1580 
punktów wystarczyło do zdecydowanego zwycięstwa drużyny  kierowanej 
przez Mieczysława Mielniczuka. II miejsce zajęła drużyna Macieja Gro-
mowskiego  (1020 pkt).  Ekipa Bogdana Kondratowicza położyła na wagę … 
260 punktów i zgarnęła puchar za III miejsce. Na pocieszenie ekipy ostatnia 
sklasyfikowana wyciągnęła z jeziora aż 100 punkcików! 

Trzy pierwsze „rodziny” otrzymały pamiątkowe puchary, a pierwsza 
„ósemka” cenne upominki od sponsora zawodów pana Mariana Kuszyka z 
PPH „ATUT”. Serdecznie dziękujemy!

Henryk Szczupak

Zwycięska drużyna

I zagrali ! 

O 20.00 ruszono w tany…

Niektórym wystarczyło tylko słuchanie. (czyżby nie tancory?) Woleli coś dla 
ciała….

Im ciemniej tym przyjemniej. Gości przybywało…
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHomoŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w dobrej, ul. Traugutta. Cena 
do negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 
METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 
230 m kw, na działce 7 arowej, ul. 
Żeromskiego w Nowogardzie, lub 
zamienię z dopłatą na ½ domku 
z ogródkiem lub mały dom (No-
wogard lub bliska okolica) tel. 
609 307 327.

• Sprzedam pół domu tel. 091 39 208 
66. 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Działki budowlane sprzedam, 1600 
m kw, 18 zł/m kw. Dębice koło Ma-
szewa. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M3, Nowogard. Tel. 513 106 389.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
na ul. Gen. Bema. Tel. 796 406 330.

• Mieszkanie 3 pokojowe, 58 m kw, 
sprzedam. Tel. 601  441  763 lub 
693 162 198.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
na 3 pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Sprzedam dom 100 m kw w Błąd-
kowie lub zamienię na mieszka-
nie 2 pokojowe w Nowogardzie. 
600 695 546.

• Do wynajęcia lokal w pasażu han-
dlowym pod Biedronką. 601 47 29 
47.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, II 
piętro przy ul. Zamkowej, częścio-
wo z meblami, cena 225 tys. Tel. 091 
35 03 127.

• Sprzedam dom o pow. 220 m kw, 7 
pokoi, dwa budynki gospodarcze 
na działce 19 arów, Wojtaszyce. Tel. 
509 702 817.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Boks do wynajęcia w Centrum Han-
dlowym FUX 30m kw przy ul. Ko-
ścielnej 1 w Nowogardzie, tel. 504 
938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw 
w kamienicy na parterze, po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie 
gazowe, kominek   pomieszczenia 
gospodarcze, tel. 501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
bezczynszowe. Tel. 660 905 198.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we Nowogard, ul. Bankowa. Tel. 091 
39 21 689 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

•	 Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 2 pokojowe ul. Wyszyńskie-
go. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
o pow. 42 m kw w centrum Nowo-
gardu. Tel. 609 093 100.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
z wyposażeniem o pow. 39,5 m kw 
na parterze przy ul. Zamkowej 4, 
cena 110 tys. Tel. 722 134 846.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe o pow. 58 m 
kw, parter oraz garaż przy ul. Za-
cisznej w Nowogardzie. Tel. 091 
39 27 000.

• Mieszkanie o pow. 86 m kw w 
starym budownictwie do remon-
tu sprzedam. Cena 150 tys. Tel. 
697 412 804.

•	 Parking dla samochodów cięża-
rowych oraz sprzętu budowla-
nego (walce, koparki, spychacze, 
itp.). abonament miesięczny 
oraz dobowy. Nowogard, ul. 
Boh. Warszawy 71 (dawny Pom). 
511 267 991.

• Wynajmę garaż przy ul. Zamkowej 
i na os. Gryfitów. Tel. 607 580 172.

• Kupię lub wynajmę garaż. 
600 782 741.

• Pokój do wynajęcia. 091 39 22 988, 
698 843 040.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
os. Bema, wspólnota mieszkaniowa 
o pow. 41,7 m kw, okazyjna cena. 
888 354 289.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, 65 tys. Tel. 
512 285 298.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
na os. Bema. Tel. 606 627 663.

moTorYZaCja

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK 
lub podobny. Kompletny, nie prze-
rabiany. Tel. 508 351 213.

• Sprzedam UNO poj. 1000, benzy-
na + gaz atest do 2012 r., 1994 r., w 
całości lub na części, tanio po cenie 
złomu. Kontakt 723 302 862.

• Sprzedam Renault 19, stan dobry, 
rok prod. 1995, silnik 1,9 diesel, 
elektryczne szyby, przebieg 230600 
km + hak. Cena 2400 do uzgodnie-
nia. Tel. 660 472 525.

• Sprzedam Opel Astra II, 1998 

r., kombi, 2,0 16, 136 KM sport. 
609  307  351. Cena 13  900 do 
uzgodnienia.

• Renault Laguna, poj. 1800, 2002 r., 
bogate wyposażenie, srebrny me-
talik, hatchback – sprzedam. Tel. 
091 39 21 828.

• Sprzedam samochód TAVRYA 91 i 
Playstation 1. 728 364 060.

rolNICTWo

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Kupię byczki powyżej 100 kg. Tel. 
662 753 824.

• Sprzedam króliki do chowu. Tel. 
603 353 789.

•	 Sprzedam kombajn john deere 
430. W pełni sprawny, sieczkar-
nia, heder 270 cm silnik perkin-
sona. Cena 23 500 zl. Tel. 886 105 
178.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

•	 Transport, przeprowadz-

ki, montaż i skręcanie mebli. 
791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, re-
gipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazura 
i terakota, hydraulika, regipsy, pod-
łogi. Tel. 600 626 268.

•	 Wystrój sal weselnych balonami i 
nie tylko. Tel. 503 045 960. 

• Usługi remontowo – budowla-
ne wykonam. Tel. 600  347  308, 
608 364 330, 091 39 501 03.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

•	 HarrY – med masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Dachy, remonty. 696 07 07 08.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika, 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. Tel. 
609 605 621, 605 168 658.

• Komputery – pomoc, naprawa, 
konserwacja. Tel. 608 870 708.

• Transport, przeprowadzki. 
696 854 591, 696 138 406.

• Docieplenia budynków, remonty 
od „A” do „Z”. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 697 311 324, 662 638 178.

• Docieplenia, remonty. 696 07 07 08.

• Transport. 696 07 07 08.

• Dachy. 696 07 07 08.

•	 Usługi budowlane i remontowe, 
stany surowe i domy pod klucz. 
Tel. 504 595 424.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• Zatrudnię osobę z II grupą inwa-
lidzką na stanowisko pracownika 
fizycznego. 692 683 475.

• KIEROWCA kat. B, C, D poszukuje 
pracy. Tel. 603 705 635.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Zatrudnię dekarza. 696 07 07 08.

• Amerykańska firma poszukuje 
osób do prowadzenia biznesu. Za-
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HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

reklama

reklama

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

lokale do WYNajĘCIa

NoWoGard- lokal usługowy o powierzchni 20 m2                                       cena:        1000 zł/msc
NoWoGard- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                                       cena:      1100 zł/msc
NoWoGard- lokal handlowo- usługowy o powierzchni 164 m2                    cena:  8000 netto/msc

mIeSZkaNIa 2 PokojoWe

reSko – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, II piętro                                              cena:  80 000 zł
reSko-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
reSko – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena:  140 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni 51,50 m2 I piętro                                         cena:  140 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                          cena:  150 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena:  161 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                            cena:  165 000 zł
NoWoGard – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena:  200 000 zł
NoWoGard – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                        cena:   250 000 zł
PŁoTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2       cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 PokojoWe

ŁoBeZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NoWoGard- 3 pokoje o pow. 68 m2, II p                                                               cena:  217 000 zł
NoWoGard-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                              cena:  160 000 zł
NoWoGard-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
NoWoGard- 3 pokoje o pow. 58 m2, I piętro                                                         cena:  186 000 zł
NoWoGard- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 
NoWoGard- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                         cena:  228 000 zł

mIeSZkaNIe 4 PokojoWe

reSko – 4 pokoje o powierzchni 67 m2, II piętro                                                    cena:  120 000 zł
PŁoTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
doBra – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NoWoGard- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie                      cena:  213 000 zł
NoWoGard- okolica komfortowe o pow. 118 m2                                                  cena:   215 000 zł
NoWoGard- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000zł
NoWoGard- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena:  240 000 zł

UBeZPIeCZeNIa HdI aSekUraCja

pewniamy pełne przeszkolenie. Tel. 
601 432 790.

• Potrzebni fachowcy do docie-
pleń od zaraz. Tel. 503  812  539, 
605 930 161.

• Emerytka, uczciwa, sumienna po-
dejmie pracę w godzinach popołu-
dniowych. Tel. 691 944 189.

INNe

•	 PodGrZeWaCZ wody bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia 
to komfort ciepłej wody za 40 zł 
miesięcznie, firmy Vaillant z Nie-
miec, cena 1000 zł, gwarancja. 
Tel. 0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 380 
V, małe gabaryty, moc 18 i 21 kw 
z Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

•	 jUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typVIII 120 
lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502  272  680, 091 39 21  594 po 
18.00. 

• Sprzedam wiśnie i miód. Tel. 
500 553 190.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; 
telefon komórkowy, Ericson tel. 
605 522 340.

•	 owczarki niemieckie, szczenięta 
(pieski i suczki), rodzice na miej-
scu, z rodowodem, ojciec – wnuk 
podwójnego zywcięzcy świata – 
sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Oddam w dobre ręce szczeniaczki 
(kundelki), wychowane z dziećmi, 
zadbane, odrobaczone. Tel. 091 39 
25 051, kom. 508 309 113.

• Wydzierżawię stanowisko fryzjerce 
damskiej. Tel. 888 20 41 43.

• Drewno opałowe sosna oflisy po-
cięte w klocki 350 zł za przyczepę; 
nie pocięte – 250 zł za przyczepę. 
Transport gratis. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam perkusję, 3 bębny + 
2 talerze w dobrym stanie. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, 
wys. 1,30, głębokość 35 cm, po-
wierzchnia spania 1,90 x 85 cm, 
kolor dąb rustykalny. Tel. 091 39 
20 714.

• Sprzedam szczenięta rasy Syberian 
Husky. Tel. 512 467 458.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Odchudzanie 100% gwarancji. Tel. 
601 432 790.

•	 SPrZedam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NoZIem, PoSPÓŁkĘ Z doWo-
Zem do klIeNTa. ŻWIroWNIa 
dŁUGoŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam TIG TECNICA + wkrętar-
ko-wiertarka akumulatorowa 12 V 
oraz młotowiertarka DEWALT. Tel. 
722 005 800.

• Sprzedam POROTERM 5,5 palety, 5 
zł/ szt. Tel. 607 137 081.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam telewizor 32 cali, Sony. 
Tel. 503 069 934.

• Sprzedam tanio owczarki niemiec-
kie, czarne podpalane, dobrze 
ukątowione. Tel. 091 39 20 106 po 
godz. 20.00.

• Owczarek niemiecki, 2,5 m., sprze-
dam. 793 933 796.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam meble typu Swarzędz, 
zestaw wypoczynkowy, kanapę 
oraz segment młodzieżowy. Tel. 
510 811 067.

• Sprzedam drzwi wejściowe (nowe) 
do mieszkania. Cena 350 zł. Tel. 
609 740 558.

• Kupię pompę do wody - hydrofor 2 
lub 3 stopniowa. Tel. 78 30 188 45.

• Sprzedam damkę aluminiową 
z amortyzatorami, cena 180 zł. 
504 965 111.

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131
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USŁUGI 
TraNSPorToWe

- wywrotki 
(przewóz piachu, żwiru, ziemi)

- koparko – ładowarka
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Usługi 
koparko-ładowarką 

Caterpillar
Wynajem sprzętu

Ceny konkurencyjne
Tel. 507 522 345, 091 317 28 18

JAN KOZŁOWSKI  Autoryzowany Dealer 
Nowogard  ul. 3 Maja  27A    

zatrudni pracownika do działu 
sprzedaży samochodów
w  Punkcie Dealerskim w  Nowogardzie

wymagania:
- wykształcenie min. średnie  
- mile widziana znajomość branży motoryzacyjnej
- posiadanie prawa jazdy - obowiązkowo

1. Oferty proszę składać  na adres e-mail:
  szczecin-handlowy@opelkozlowski.pl do dnia 17.08.2009r.

„Przedsiębiorstwo PKS Gryfice” Sp. z o.o. 
w Gryficach ul. Trzygłowska 32 

zatrudni KIEROWCÓW 
z prawem jazdy kat. D. 

Kontakt: tel. 091 4698 321, e-mail: sekretariat@pksgryfice.com.pl

Inwest Dom Sp. z o.o.
Nowogardzka firma deweloperska 
oferuje mieszkańcom Nowogardu 
apartamenty we Wrzosowie koło 
Dziwnówka. Dla 5 pierwszych 
klientów z Nowogardu 5% rabatu.

Tel. 091 579 26 42

Dofinansowanie do zakupu 
podręczników szkolnych

1.  dofinansowanie zakupu podręczników obejmuje uczniów rozpo-
czynających w roku szkolnym 2009/2010  naukę w klasach I – III szkoły 
podstawowej, w    klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 
stopnia, w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły mu-
zycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i w 
klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Program skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 351 zł netto.

Wartość kwoty nie może przekroczyć kwoty:
Szkoła podstawowa:
Klasa I – 150 zł
Klasa II – 150 zł
Klasa III – 170zł.
Gimnazjum:
Klasa I – 280 zł
Jak ubiegać się o dofinansowanie?
Dofinansowanie zakupu podręczników:

Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko 
będzie uczyło się w roku szkolnym 2009/2010 ( do wniosku dołącza się 
zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu 
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych  
przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów).

Rodzice dokonują zakupu podręczników.
Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczni-

ków.
Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Cisy” w Nowogardzie 

posiada do sprzedaży:
mieszkanie 1 pok., 

o powierzchni użytk. 36,5m2, 
położone na poddaszu 

w budynku przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a 

w Nowogardzie. 
Koszt: 2.300zł/m2.

Szczegółowych informacji 
udzielamy w siedzibie S-ni 

lub pod nr tel. 091 3925261.

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia, że rozpoczęła zapisy na budowę mieszkań 
własnościowych w budynku wielorodzinnym.

1. Lokalizcja  -  przy ul. Boh.Warszawy („sad czereśniowy”)
2. Struktura mieszkań – 1 pok., 2 pok. i 4 pok,- dwukondygnacyj-

ne - 1 szt.
3. Planowane terminy:

- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania 
szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 
261 lub 697 104 578.
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§ DORADZTWO PRAWNE §
Sprawy: - cywilne, spadkowe, alimentacyjne, karne, administracyjne, 
ubezpieczeniowe i rentowe, egzekucyjne i komornicze, z prawa pracy
Porady prawne, pisma procesowe, umowy, wnioski do sądu i komornika, 

testamenty, zastępstwo procesowe
Nowogard, ul. 3 Maja 55, tel. 503 617 739, czynne pon. -  pt. 10.00 – 16.00

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza Emerytów i Rencistów 
na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera i inter-
netu, które odbędzie się w miesiącach wrzesień - listopad 2009. Infor-
macji dot. szkolenia udziela Paweł Nowak, nr telefonu 693162181, e-mail: 
pnowak@awis.org.pl. Nabór uczestników prowadzony bedzie także w 
dniach 08.08, 22.08, 29.08 (soboty) w godz. 10.00-12.00 w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie
Zapraszamy także na szkolenie pt. „Praktyczne zasady pozyskiwania, 
wdrażania i rozliczania funduszy z EFS”
Informacji n/t szkolenia udziela Tobiasz Lubczyński, tel. 0667971070, tlub-
czynski@awis.org.pl
Informacje i formularze zgłoszeń na powyższe szkolenia dostępne są także 
na naszej stronie internetowej www.awis.org.pl

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje członków Koła, 
że dnia 22.08.2009 r. 

organizuje wakacyjne 
rodzinne przygody z wędką. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak”, ul. Waryńskiego 12 
do dnia 20.08.2009 r. Wpisowe dla drużyny 3 osobowej Koła 
wynosi 15 zł. Zbiórka o godz. 8.30 przy Rest. „Neptun”.

Serdecznie zapraszamy Zarząd

WWW.POLPANEL.PL

SZAFY

KUCHNIE

ZABUDOWY WNĘK

DRZWI PRZESUWNE

NA WYMIAR

EUROSYSTEM
INDECO SENATOR

KOMANDOR
*

ul. Konst. 3 Maja 19
P O L PA N E L

kom. 889 328 834
tel. 418 04 62091
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  14.08

PeWIeN PaN
Jak ten czas leci –
Wczoraj miał tupet,
A dzisiaj tupecik!

Po CZTerdZIeSTCe
Trudy życia, jeszcze pestką,
Kiedy jest się przed czterdziestką.
Lecz gdy piąty krzyżyk stuknie,
Tam coś łupnie, tam coś puknie,
Tu coś pęknie, tam wysiądzie,
Wzrok zmętnieje, błędnik zbłądzi,
Pęcherz puści, wzwód zawiedzie,
Z hemoroidem trudno siedzieć!
W stawach strzyka, w sercu pika,
Dupa boli po zastrzykach.
Szczęka z dziąsłem nie pasuje,
Kiepskie lato humor psuje.
Gęba zmienia się w rzodkiewkę,
Gdy prostata ściśnie cewkę.
Tętno tętni jak sto koni,
W uszach dzwon Zygmunta dzwoni.
Jeszcze gorzej jest niewiastom,
Tu za sucho, tam za ciasno.
To obwisnąć coś potrafi,
Z tym by trza do mammografii.
W krzyżu młotem bólu gruchnie,
Papierosem z gęby cuchnie!
Czas wciąż kradnie brak pamięci,
Reumatyzm w pałąk skręci.
Człek się potknie, coś ukłuje,
Czasem się jak ZOMBI snuje!
Przed oczyma mu ciemnieje,
Aż do reszty nie zgłupieje.
W mózgu śmietnik i badziewie…
W końcu nic już prawie nie wie…
Oprócz jednej rzeczy może:
ZA ROK BĘDZIE JESZCZE GORZEJ!

ZŁodZIejSka moralNoŚĆ
Ukradł w „Biedronce” nie tak wiele,
Lecz go gryzie tak sumienie,
Że wystąpić chce z apelem
O swe szybkie uwięzienie.

o NadUŻYWajĄCYm
Młody, więc pije za trzy osoby
Czy na wiek starszy nie szkoda wątroby?

GdY CZarNej oWCY Brak…
Dla stada – 
Biada.

Rozwiązanie krzyżówki nr 7.08 – WAKACJE 
NA PÓŁMETKU – nadesłali: Stanisława Pokorska, 
Chrystiana Syfert, Natalia Chruściel, Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Mirosława Rutkowska, 
Urszula Skowron, Władysław Kubisz, Krzysztof 
Kępa, Jerzy Zawadzki (Orzechowo), Zenon Wit-
kowski (Wojtaszyce), Agnieszka Pluta (Błotno), 
Emilia Kluszczyńska, Franciszek Palenica, Pelagia 
Feliksiak, Nikola Grenda, Teresa Powalska, Teresa 
Młynarska (Słajsino), Szczepan Falaciński, Józef 
Dobrowolski, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef 

Górzyński, Agnieszka Skowrońska (Strzelewo), 
Ryszard Gutowski, Cecylia Furmańczyk (Strzele-
wo), Urszula Kaczmarek, Iza Czajkowska (Błotno), 
Bogumiła Czupryńska, Teresa Januszonek, Adam 
Stefański.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Iza Czajkowska z Błotna,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu,
- Szczepan Falaciński z Nowogardu.

Gratulujemy!  
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

NOWOGARD 10.08.2009r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, FILIA NOWO-
GARD.

1.Murarz 
2.Kierowca pr.jazdy „D”
                3.Recepcjonista
                4.Doradca klienta (usł.finansowe)
                5.Monter izolacji cieplnej    
                6.Rob.budowlany - technolog robót 
wykończeniowych
                7.Kelner
                8.Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
                9.Nauczyciel informatyki 
  
     10.Nauczyciel języka angielskiego
     11.Doradca klienta (RTV i AGD)
     12.Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
                13.Kucharz
                14.Pom. dekarza, dekarz
                16.Sprzedawca
               17.chnolog robót wykończeniowych
                19.Fryzjer
                20.Stolarz, pom.stolarza 
               

                                                        OFERTY PRACY Z 
REJONU.
 
             1.Kierowca  C + E (Gryfice)
             2.Kierowca  B  (Dobra)
             3.Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Podium w supercrossie

Jamno pod Koszalinem 2-08-2009 
ściągnęło dużą grupę zawodników 
z całej Polski ścigających się w III 
rundzie Mistrzostw Polski strefy 
zachodniej w coraz bardziej popu-
larnej odmianie motocrossu jaką jest 
„Supercross”. Relacje z tych zawodów 
można było obejrzeć również w Kro-
nice Szczecińskiej. Impreza bardzo 
widowiskowa, zawody przy pięknej 
pogodzie oglądała bardzo duża 
grupa kibiców. Klub motocrossowy 
„KM Cisy” reprezentował Michał 
Kozera, który wygrał swój bieg w 
ćwierćfinałach i w biegu półfinało-

wym również był pierwszy. Do biegu 
finałowego stanęło 8 zawodników, w 
tym czterech z pierwszej dziesiątki 
Pucharu PZM. Po bardzo dobrym 
starcie i przejechaniu 10 minut + 
jedno okrążenie Michał jako drugi 
przekroczył linię mety. 

Po trzech eliminacjach Michał jest 
drugi w klasyfikacji generalnej mimo, 
że nie brał udziału w jednej z nich  Do 
rozegrania pozostała jeszcze jedna 
runda 20-09-2009 w Pile. 

Życzymy Michałowi 
udanego startu.

Relacji  EK wysłuchał LMM

Kolarstwo Torowe
W dniach 06-08 bm. Łódź była 

gospodarzem Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Kolarstwie Toro-
wym - trwały tu zmagania młodych 
kolarzy. Tradycyjnie nie zabrakło 
też nowogardzkich akcentów. Kwa-
lifikacje startu do O.O.M. zdobyli: 
Patryk Komisarek, Krzysztof Ant-
czak i Paweł Kolasiński. W Wyścigu 
Punktowym Patryk Komisarek zajął 
wysokie 7 miejsce. W konkurencji 
Scratch (czyt. skrecz) Krzysztof 
Antczak był 9. Jednak największy 
sukces zdobył nasz duet w Wyścigu 
Madison. Paweł Kolasiński i Patryk 
Komisarek otarli się o podium zajmu-
jąc bardzo wysoką IV lokatę. Trener 
R. Posacki nie ukrywał zadowolenia 
ze startów swoich podopiecznych cyt 

: „Utrzymujemy się w czołówce krajo-
wej. Jednakże mamy pewien niedosyt 
gdyż medal był tak blisko. Gdyby było 
nas stać na odpowiednie przygoto-
wania do tych startów tak jak inne 
kluby na pewno wyniki były by jeszcze 
lepsze”. W klasyfikacji województw 
zachodniopomorskie zajęło wysokie 
3 miejsce. Słowa uznania należą się 
naszym kolarzom. Bez specjalnych 
przygotowań trenując w domu potra-
fili przygotować i utrzymać wysoką 
formę. I tu nasuwa się pytanie : Czy 
my dorośli potrafimy stworzyć od-
powiednie warunki do treningów i 
startów tym młodym talentom ? Tego 
dzisiaj nie wiem. 

Henryk Sawicki

Na pierwszym planie : Prezes PZKol Wojciech Walkiewicz składa gratulacje 
naszym reprezentantom 

Xv Ogólnopolska  
Olimpiada Młodzieży  
Strzelectwo

Sympatyków sportowych zmagań informowaliśmy już o sukcesach nowo-
gardzkich zawodników  w rywalizacji w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Okazuje się, ze nie tylko zapaśnik i kolarze odnotowałi sukces. Jak 
informuje nas Stanisław Pietrzycki z klubu strzelectwa sportowego Tarcza 
LOK Goleniów (w ramach tego klubu działa sekcja nowogardzka) również 
i w strzelectwie odnotowaliśmy sukcesy olimpijskie.

W Olimpijskich zmaganiach w strzelectwie startowało na krakowskim 
obiekcie 77 klubów strzeleckich z całego kraju – klub Tarcza LOK Goleniów 
zajął VIII miejsce przyczyniając się do dobrego X miejsca zajętego przez 
zachodniopomorskie w klasyfikacji województw. 

Zawodnicy z Sekcji Strzeleckiej z Nowogardu zajęli następujące miejsca:
Karabin pneumatyczny 40 strz. – juniorki młodsze:                                            
- 24 miejsce (na 41 uczestniczek) - Marta PODSTAWKA - 365 pkt  (zwy-

cięzca 391 pkt.) 
Pistolet pneumatyczny 40 strz. – juniorki młodsze:                                              
- 11 miejsce (na 35 uczestniczek) – Agata GRYGOWSKA  - 350 pkt (zwy-

cięzca 364 pkt.) 
Karabin sportowy 60 strzałów leżąc – juniorki młodsze:                                     
- 14 miejsce (na 24 uczestniczek) – Marta PODSTAWKA  - 561 pkt. (zwy-

cięzca 573 pkt.) 
Pistolet sportowy 30+30 strz. – juniorki młodsze:                                                  
- 7 miejsce (na 25 uczestniczek) – Agata GRYGOWSKA  - 532 pkt.  (zwy-

cięzca 561 pkt.) 
Gratulujemy!

Opr. LMM  

Startuje V liga

Na otwarcie  Zorza Dobrzany
Już jutro na stadionie przy ulicy Wojska Polskiego Pomorzanin Nowogard 

zagra swój pierwszy  mecz w nowym sezonie 2009/2010. Inauguracyjne spo-
tkanie rozegra także z tegorocznym beniaminkiem  Zorzą Dobrzany. Pierwszy  
mecz będzie miał  duże znaczenie dla Pomorzanina  - od niego zależy jakie 
będzie dalsze nastawienie drużyny do  kolejnych zmagać. Miejmy  nadzieję że 
z tego  spotkania Pomorzanin wyjdzie zwycięsko i 3 punkty  pozostaną u  nas.

Karolina Kubicka
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

17.08.2009 r. godz. 16.30rozpoczęcie kursu
18 sierpnia 2009 g. 16.00

Żeglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

AF NOWA LINIA 
REGULARNA

na trasie 

Nowogard – Stargard Szcz. 
od 17 sierpnia 2009 r.

Nowogard – Stargard 
6.50, 11.15, 13.35

Stargard – Nowogard
9.40, 12.20, 15.05

Busy kursują 
od poniedziałku do soboty

Tel. 091 39 26 925, 502 026 999
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00
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Kronika policyjna Co z tą spalarnią?
Budowa zakładu przerobów odpadów pozwierzęcych w Glicku ma 

ruszyć lada moment. 

Zakład miałby powstać na terenie 
byłej jednostki wojskowej. Na rzecz 
powstania spalarni od kilku lat lobbuje 
biznesmen z Gdyni Jarosław Smal. 
Przygotowania do budowy zakładu są 
podobno na ostatnim etapie. Niedługo 
inwestor ma otrzymać pozwolenie 
na budowę. Tak podaje w piątkowym 
wydaniu Kurier Szczeciński. Gazeta 
powołuje się na źródło w postaci bur-
mistrza Kazimierza Ziemby.

- Niczego takiego, nie stwierdziłem. 
Wiem jedynie, że inwestor dopina in-
westycję pod względem finansowym. Ja 
na ten temat wypowiadał się nie będę. 
Proszę o kontakt z Jarosławem Smalem 
– mówi burmistrz Nowogardu.

Zadzwoniliśmy, więc do gdyńskiego 
biznesmena. 

- Przez telefon rozmawiał nie będę. 
W sprawie inwestycji w Glicku poja-
wiło się już zbyt wiele nieprawdziwych 
informacji. Nie rozmawiałem z nikim z 
„Kuriera”, a i artykułu na ten temat nie 
czytałem – twierdzi Smal.

Pytamy, więc, na jakim etapie znaj-
dują się przygotowania do budowy 
spalarni odpadów pozwierzęcych w 
Glicku.

- To już faktycznie końcówka. To 
temat na dłuższą rozmowę – ucina i 
nie chce odpowiedzieć, co zbuduje w 
Glicku.

Jarosław Smal zaręcza, że odpowie 
na nasze pytania na początku września. 

- Będę w Nowogardzie przez dwa 
tygodnie, więc proszę o kontakt – mówi.

W międzyczasie próbowaliśmy 
skontaktować się z Jackiem Stępniem. 
Jest to prezes spółki „Wabio” - spółka 
córka stworzona na potrzeby inwestycji 
w Glicku. Zaczerpnąć informacji udało 
się tuż przed zamknięciem wydania.

- Inwestycja w Glicku jest bliska roz-
poczęcia. Chodzi o zakład bioenergii. 
Używanie nazwy „zakład utylizacji 

padliny” to wprowadzanie w błąd. Nie 
chcemy budować tam zakładu, takiego 
jakie powstawały 20 lat temu. Spełnimy 
wszystkie normy – zaręcza Stępień i 
dłużej telefonicznie rozmawiać nie 
chce. Obiecuje, iż lada dzień sam za-
aranżuje osobiste spotkanie i odpowie 
na pytania.

Powstanie spalarni padliny przed 
kilkoma laty poparli radni Nowogardu, 
którzy na wniosek inwestora uchwalili 
zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania. Od wielu lat przeciwko 
powstaniu zakładu protestują miejsco-
wi ekolodzy. 

man
Komentarz
Wszystko wskazuje na to, że budowa 

zakładu przerobów odpadów pozwie-
rzęcych jest raczej przesądzona. Dziwi 
fakt, że informacje na ten temat przez 
ostatnie miesiące były „tajne”. Teraz 
są dawkowane małymi porcjami. Jeśli 
inwestor chce dać ludziom w naszej 
gminie szczęście (podobno 500 miejsc 
pracy), to niech przekonuje społeczeń-
stwo otwarcie. Zamiast rozmawiać, w 
zaciszu gabinetów woli chyba jednak 
załatwiać zgodę na pozowlenie na bu-
dowę. I tak więcej w tej sprawie zagadek 
niż w serialu „Colombo”. 

Za kilka lat w zakładzie pracę znaj-
dzie ponad 500 osób z naszej gminy. 
Glicko, a przy okazji Nowogard będą 
rozwijać się na potęgę. Obok popu-
larnej spalarni powstaną obiecywane 
szklarnie z kwiatkami, których zapach 
będzie nas wszystkich zachywać.

No chyba, że pracę w zakładzie 
dostanie 50 osób. Zamiast kwiatkami 
będzie pachnieć padliną. Ludzie zaczną 
uciekać z miasta, a te powoli zacznie 
przypominać wioskę. 

Zobaczymy, który scenariusz wejdzie 
w życie. 

Marcin Nieradka  

Zabójstwo na działce
W piątek, na jednej z działek przy ul. Dąbroszczaków znaleziono zwłoki 

mężczyzny. Prawdopodobnie był to mieszkaniec Kulic, który został zadźgany 
nożem. Zdarzenie miało miejsce podczas libacji alkoholowej, w opuszczonej 
altanie. Mieszkańcy pobliskich domów twierdzą, że do zakrapianych imprez 
dochodziło tam bardzo często. 

man
   

Wyślij kartkę do Franka
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych 

propaguje akcję poparcia dla opozycji 
białoruskiej. Jedną z form może być 
kartka do Franka.

Franak Viacorka, młody działacz 
opozycji, lat 21 aresztowany w trakcie 
egzaminów, wyrzucony z uniwersyte-
tu, mimo poważnej choroby wcielony 
do białoruskiej armii na 1,5 roku, 
gdzie pracuje fizycznie

Każda pocztówka, najlepiej nowo-
gardzka wydana z okazji 700-lecia 
naszego miasta będzie dla Niego 
wsparciem i na pewno Mu uprzyjem-
ni  każdy kolejny dzień. O

to
ad

re
s:

12 sierpnia godz. 10.25 Nowogard 
Polna - Kierujący Renault Clio ude-
rzył w ogrodzenie posesji. Pojazd był 
kierowany przez Marka S., który miał 
1,7 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

12 sierpnia godz. 16.50 Stuchowo 
- Słuchowo zaparkowanego pod skle-
pem samochodu skradziono damską 
torebkę z dokumentami i rzeczami 
osobistymi. Wartość strat wyceniono 
na 100 zł.

13 sierpnia godz. 11.30 Nowogard 
15 – go Lutego - Z zaparkowanego 
Mercedesa skradziono tablice rejestra-
cyjne.

14 sierpnia godz. 12.15 Nowogard 
3 Maja - Skradziono dwie tablice reje-

stracyjne z Fiata Punto.
14 sierpnia godz. 14.55 Nowogard 

Leśna - Nieznany pojazd uszkodził za-
parkowanego Citroena C5.

14 sierpnia godz. 15.50 Nowogard 
Pl. Wolności - Podczas kontroli dro-
gowej stwierdzono u kierującego For-
dem Fiestą Ryszarda D. 0,24 promila 
alkoholu.

14 sierpnia godz. 16.25 Nowogard 
trasa nr 6 - Na wjeździe do Nowogar-
du zatrzymano kierowcę, który pod-
czas jazdy z Goleniowa popełniał sze-
reg wykroczeń drogowych, stwarzając 
tym samym zagrożenie dla ruchu dro-
gowego. O niebezpieczeństwie na dro-
dze zawiadomił inny kierujący.

Opr. Ewa Dziwisz

10 sierpnia godz. 16.41 droga Dę-
bice - Bagna - Miał miejsce pożar nie-
użytków.

11 sierpnia godz. 3.22 Nowogard 
Bankowa - Strażacy gasili pożar śmie-
ci w kontenerze.

15 sierpnia godz. 12.40 Miętno - 
Miał miejsce pożar słomy na ścierni-
sku.

15 sierpnia godz. 16.50 Miętno - 
Ponowny pożar słomy.

15 sierpnia godz. 18.15 Kikorze - 
Pożar słomy na ściernisku.

16 sierpnia godz. 10.29 Nowogard 
Górna - Strażacy oświetlali miejsce 
oględzin zwłok mężczyzny znalezio-
nych altance.

16 sierpnia godz. 18.05 Czermnica 
- Usuwano zwalone na drogę drzewo.

16 sierpnia godz. 19.08 Nowogard 
Warszawska - Strażacy pomagali po-
licji w otwarciu drzwi do mieszkania.

16 sierpnia godz. 22.35 Nowogard 
700 – Lecia - Zapaliły się dziko rosną-
ce krzaki.

 Opr. Ewa Dziwisz



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

318-20.08.2009 r. 

reklamareklama

INTERACTIVE
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Metoda interaktywna 
w nauczaniu języków obcych 

już u nas!!!
Proponujemy:
- wymarzony kurs języka angielskie-
go i niemieckiego dla wszystkich 
grup wiekowych
- multisensoryczne gry zachęcające 
do nauki
- przyjaźni bohaterowie motywujący 
dzieci do rozumienia i zapamiętywa-
nia słów i zwrotów
Lekcja pokazowa w sierpniu – gratis!

Tel. 607 061 450

Małe co nieco 
na temat  konkursu

Inicjatywa  podjęta  przez redakcję 
dotycząca konkursu  na najciekawsze 
zdjęcie przedstawiające zaśmieconą 
naszą  gminę wydaje nam się ciekawa 
i godna poparcia. Może uchwycony 
w ten sposób  obraz czyjejś posesji 
lub terenu  będącego pod zarządem  
jakieś ze wspólnot  skłoni admini-
stratorów, tychże budynków do zwe-
ryfikowania  częstotliwości  wywozu 
śmieci z ich włości. No  niestety za-
miast  zwiększyć częstotliwość wy-
wozu  lub wydzierżawić  większy  po-
jemnik na śmieci prościej swoje od-
padki  ulokować gdzieś w zaroślach 
czy innym  miejscu lub podrzucić 
sąsiadowi. Taki obraz  przecież  re-
dakcja  prezentowała na łamach nr 
60 Dziennika Nowogardzkiego a do-
tyczył on garażowiska  przy ul. Zam-
kowej. Oprócz tego „miłego widoku” 
na pewno  nie raz mieszkańcy nasze-
go miasta spotkali się  z reklamówka-
mi czy też workami  pełnymi śmieci 
wystawionymi  wprost na ulice ........  
bo po co komu pojemnik, za który 
należy płacić. Prościej własne śmieci 
zamieść komuś pod dywan i udawać, 
że nic się  nie stało. A  przecież czuj-
ne redakcyjne oko od razu ten fakt 
zauważy  i  napisze gromki artykuł 
na temat złej  umowy zawartej przez 
gminę na oczyszczanie,  czy też  o  
nieudolności firmy sprzątającej. 

W tym miejscu  pragnę jeszcze 
raz przypomnieć, że umowa zawarta 
przez gminę  z ZUK-iem   dotyczy  
jedynie terenów gminnych, a  nie 
prywatnych posesji, czy śmietni-
ków  osiedlowych (zdjęcie w nr 61 
DN przedstawia  boks śmietnikowy 
na  osiedlu Spółdzielni Mieszkanio-
wej  „Gardno”). Takich miejsc  jest 
niestety wiele i należy nad tym  tylko 
ubolewać.

Ze strony gminy jednakże na ubo-
lewaniu się  nie kończy, bowiem 
w roku ubiegłym na  oczyszczanie 
miast i wsi wydano 431.994 zł. Dwa 
razy do roku jest organizowana na 
koszt gminy  akcja zbiórki  odpadów 
gabarytowych z miasta i terenów  
wiejskich. Odbywa się  również sys-
tematyczne porządkowanie dzikich 
wysypisk śmieci, pojawiających się  
na polach i  lasach jak przysłowio-
we grzyby po deszczu.  Oprócz tych 
wymiernych działań prowadzone 
są akcje edukacyjne  takie jak „Eko-
konkurs” „Sprzątanie Swiata” czy 
ostatnio przeprowadzony w dniu 
22 lipca festyn  pod nazwą „Re-Cy-
kling” oraz spotkania  mające na celu 
wypracowanie programu działań 
mających na celu poprawę  czysto-
ści i estetyki gminy. Ostatnie takie  
spotkanie  miało miejsce 20 maja br. 
Zorganizowane ono było przez  Ko-
misję Gospodarczo-Finansową Rady 
Miejskiej. Uczestniczyli w nim sołty-
si gminy Nowogard oraz  przedstawi-
ciele  firm zajmujących się  utrzyma-
niem czystości.  

Na marginesie należy  przypo-
mnieć, że w myśl  ustawy o utrzyma-
niu czystości  i  porządku w gminach  
obowiązek utrzymania czystości  
spoczywa na  właścicielu nierucho-
mości, który to winien wyposażyć 
swoją nieruchomość w pojemnik do 
gromadzenia odpadów i zadbać o 
systematyczne jego opróżnianie tak 
aby nie doprowadzić do jego prze-
pełnienia. Konkurs ten zatem  przy-
czyni się do wyłonienia największego 
„brudasa” na terenie naszej gminy i  
pozwoli pociągnąć go do odpowie-
dzialności.

Burmistrz  Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Pani 
Elżbiecie  
Gradzik 

z okazji URODZIN 
pogody ducha, 

zdrowia i realizacji 
planów 

życzą Karolewscy 
z Wikulinką!

ŻYCZeNIa

Konkurs: Nowogard 
czy Śmieciogard

Ogłoszony w piątkowym wydaniu naszej gazety konkurs ruszył!
Pomysł popiera Burmistrz (czytaj obok).
Dzisiaj drukujemy pierwsze zdjęcia miejsc, które zdaniem Czytelników 

zasługują na napiętnowanie. Przypominamy, że każde opublikowane zdjęcie 
nagradzamy miesięczną prenumeratą „DN”. 

Zadbajmy o estetyczny wygląd miasta – pokazujmy brudasów i niechluj-
nych …

LMM

Skrzyżowanie Cmentarnej i Mickiewicza

OPS INFORMUJE!
Aby otrzymać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego 

przygotowania przedszkolnego za rok szkolny 2009/2010 koniecznym będzie 
złożenie wniosku o przyznanie w/w dodatku w terminie od 1 września do 
31 października 2009r.  W przypadku dzieci 16 – letnich i starszych do 
wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki w 
roku szkolnym 2009/2010.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. (Infor-
macja ta dotyczy tylko tych świadczeniobiorców, którzy nie pobrali w/w 
dodatku w roku 2009).

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Iga Błażewicz
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Orlik na Osiedlu Bema!?

Tomasz Szafran - radny PO

Od 2 lat Platforma Obywatelska 
realizuje w kraju koncepcję tworze-
nia ogólnodostępnych kompleksów 
sportowych pod nazwą Orlik 2012. 
Jest to inicjatywa, dzięki której, w 
każdej gminie ma szanse powstać 
obiekt finansowany w 66% ze środ-
ków zewnętrznych. Wkład finanso-
wy gminy wynosi ok.33%,czyli oko-
ło 400 tys. zł. Oznacza to, że nie mu-
simy sami wydawać ponad miliona 
złotych na inwestycję.

W Nowogardzie lada dzień zosta-
nie oddany taki właśnie obiekt, w 
skład którego wchodzą: boisko do 
piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne 
oraz zaplecze socjalne. Wszystko 
oświetlone i ogrodzone. Jest to nie-
wątpliwe sukces gminy, że wreszcie 
po wielu miesiącach udało się ukoń-
czyć inwestycję.

Problem w tym, że sąsiednie 
gminy mają dwa, a nawet trzy ta-
kie obiekty na swoim terenie,  nie 
tracąc więc czasu powinniśmy jako 
gmina ubiegać się o dofinansowa-

nie z Urzędu Marszałkowskiego do 
drugiego Orlika, który mógłby zo-
stać zlokalizowany po drugiej stro-
nie miasta, właśnie na osiedlu Bema 
(biorąc pod uwagę plan zagospoda-
rowania terenu przy ulicy Kowal-
skiej mielibyśmy komplet). 

Program dofinansowania obiek-
tów typu Orlik będzie realizowany w 
przyszłym roku a Nowogard z racji 
wielkości gminy ma duże szanse na 
otrzymanie pieniędzy. O dofinan-
sowanie należy zabiegać, ponieważ 
program może się wkrótce skoń-
czyć, a bez dotacji będzie bardzo 
ciężko zbudować taki obiekt własny-
mi środkami.

Gmina Nowogard otrzyma wspar-
cie finansowe, jeżeli spełniony zo-
stanie podstawowy warunek- bur-
mistrz Nowogardu złoży wniosek o 
dofinansowanie inwestycji.

Wniosek należy złożyć w Urzę-
dzie Marszałkowskim na przełomie 
września i października, oświad-
czając, że zabezpieczone zostaną w 
budżecie gminy środki na jego re-
alizację. 

Klub radnych Platformy Obywa-
telskiej na czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej zawnioskował do burmi-
strza Ziemby o wszczęcie procedury 
mającej na celu ubieganie się o ko-
lejnego Orlika w Nowogardzie. Bur-
mistrz nie wykazał jednak żadnego 
zainteresowania sprawą. Temat jest 
o tyle istotny, że jest szansa zrealizo-
wać kolejna inwestycję pieniędzmi, 
które mogą zostać nam „podarowa-
ne”.

Platforma Obywatelska 

zaprasza:
 mieszkańców Osiedla Bema 

do poparcia pomysłu 
budowy Orlika na Waszym osiedlu

W dniu 22.08.2009r. (sobota) od godziny 11.00 
radni i członkowie Platformy Obywatelskiej oraz Rada Osiedla Bema 

będą zbierali podpisy pod wnioskiem do budżetu 2010 roku o zabezpie-
czenie pieniędzy w na jego realizację.

                                                                                            Krystyna Kłosowska
                                                                                            Rafał Szpilkowski
                                                                                            Tomasz Szafran

Pozyskać środki zewnętrzne jest 
niezwykle trudno o czym przekona-
liśmy się nieraz, pieniędzy w postaci 
programów operacyjnych będzie 
coraz mniej, dlatego z tym większą 
determinacją powinniśmy ubiegać 
się o pieniądze na drugi Orlik.

Klub radnych PO chce złożyć na 
najbliższej sesji:

- wniosek do budżetu o zabez-
pieczenie w przyszłorocznym bu-
dżecie pieniędzy na realizacje Or-
lika 

- wniosek do burmistrza o wsz-
częcie procedury ubiegania się o 
dofinansowanie inwestycji

Tegoroczne dożynki  
w Ostrzycy!

Informowaliśmy już na łamach naszej gazety, że od tego roku zmienia się 
sposób organizowania dożynek gminnych – decyzją Rady Miejskiej dożynki 
organizować będą kolejne sołectwa na swoim terenie. Pierwsze tak przy-
gotowane dożynki zorganizuje Ostrzyca w dniu 29 sierpnia. Czy zmiana 
miejsca pomoże imprezie zobaczymy po fakcie. Na obecnym etapie można 
stwierdzić jedno – organizacja dożynek mobilizuje i integruje mieszkańców, 
wyzwala u nich inicjatywę. Wśród organizatorów znajdujemy  Burmistrza 
Nowogardu, Sołtysa Sołectwa Ostrzyca  Radę Sołecką Ostrzyca Nowo-
gardzki Dom Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich Ostrzyca, Stowarzyszenie 
„Nasza Ostrzyca”, Ochotniczą Straż Pożarną  Ostrzyca. Dokładny program 
podamy w terminie późniejszym ale już dziś zapraszamy do Ostrzycy. Zo-
baczymy wieńce dożynkowe, poznamy rozstrzygnięcia konkursu „Zadbaj 
o siedlisko bo to Twoje Środowisko”, obejrzymy wystawy zwierząt gospo-
darskich, pszczelarstwa, płodów rolnych i warzyw, twórczości artystycznej, 
będziemy szukać szczęścia w loterii fantowej. Czynne będą stoiska gastrono-
miczne, handlowe oraz inne atrakcje z zabawą ludową włącznie.

Opr. LMM

Nowogardzka PO

Członkowie  
lepsi i gorsi…

Na początku sierpnia wojewoda zachodniopomorski odwołał swojego 
reprezentanta z funkcji członka Rady Społecznej Szpitala w Nowogardzie 
Artura Danielewskiego. Jednocześnie powołał na to miejsce Bożenę Borowik. 
Obie wymienione osoby to aktualni członkowie Platformy Obywatelskiej w 
Nowogardzie, z tym, że Bożena Borowik należy do nowopowstałego koła nr. 2, 
a Danielewski do koła nr 1. Mamy nadzieję, że kulisy tych zmian poznamy w 
ciągu najbliższych dni, podczas wywiadu, którego obiecał nam udzielić Artur 
Gałęski – członek władz regionalnych PO i rzeczywisty szef  nowogardzkich 
struktur partii.

man
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W obiektywie Jana korneluka   - Jak stąd wyjechać?

BIAŁA SOBOTA W FUNDACJI „ZDROWIE”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie” w Nowogardzie 

w dniu 22.08.2009 r. organizuje
BIAŁĄ SOBOTĘ

- dla diabetyków
- dla potencjalnie zdrowych mieszkańców
- dla tych ,którzy chcą wiedzieć że są zdrowi
Patronat obejmie Wojewódzki Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
- prowadzone będą badania przesiewowe w kierunku wykrycia cukrzycy   

badanie poziomu cukru,cholesterolu,RR
Biała Sobota 22.08.2009r w siedzibie Fundacji ul.Wojska Polskiego 7, od 

godz 10 do 15-ej(budynek laboratorium szpitala w Nowogardzie)
Celem udziału w Białej Sobocie Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Sto-

warzyszenia Diabetyków jest reaktywowanie Koła P S w Nowogardzie (koło 
diabetyków istniało w naszym mieście w 1994 r., uczestniczyło w nim 82 
diabetyków w tym 2 dzieci).

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Nowogard - zainteresowanych 
istotą CUKRZYCY, szczególnie serdecznie zapraszam osoby,które w roku 1994 
podjęły inicjatywę EDUKACJI W CUKRZYCY.

Prezes Fundacji”Zdrowie”, Lidia Bogus

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 

dnia 29.08.2009r. organizuje wyjazd 

na badania mammograficzne 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Szpi-
talu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 tel. 091-39-21-356,oraz 
Lidii Bogus tel.505-393-636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Młodzi ratownicy
Nowogardzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizowało 

kurs dla młodych  ratowników. Zgłosiło się pięciu odważnych i przez 4 dni 
poznawali tajniki ratownictwa pod okiem doświadczonych ratowników na 
plaży naszego jeziora. W  poniedziałek 10 sierpnia zdali egzaminy. Aktualnie 
oczekują  na zatwierdzenie wyników przez szczeciński WOPR i wręczenie 
legitymacji potwierdzających zdobycie nowych umiejętności…

Tekst i foto LMM
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Zatrudnię 
BARMANKI

tel. 693 52 12 11

Sprzedaż drewna 
kominkowego i opałowego

Transport
Tel. 509 930 161

Inwest Dom Sp. z o.o.
Nowogardzka firma deweloperska 
oferuje mieszkańcom Nowogardu 
apartamenty we Wrzosowie koło 
Dziwnówka. Dla 5 pierwszych 
klientów z Nowogardu 5% rabatu.

Tel. 091 579 26 42

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje członków Koła, 
że dnia 22.08.2009 r. 

organizuje wakacyjne 
rodzinne przygody z wędką. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak”, ul. Waryńskiego 12 
do dnia 20.08.2009 r. Wpisowe dla drużyny 3 osobowej Koła 
wynosi 15 zł. Zbiórka o godz. 8.30 przy Rest. „Neptun”.

Serdecznie zapraszamy Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” 
w Nowogardzie 

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy 

na najem lokalu użytkowego 
o pow. użytkowej 29,80  m2, 

położonego w Nowogardzie przy ul. 15 Lutego 17

Cena wywoławcza – 25,00 zł/m2 wadium – 1.500,00 zł.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni: Bank Spółdziel-

czym o / Nowogard nr 98937510124200020220000010.
Cena najmu nie zawiera podatku VAT, opłat za ogrzewanie, energię 

elektryczną, dostawę wody i odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”, 72-200 Nowogard, ul.  Osiedlowa 6, w zamkniętej koper-
cie opatrzonej napisem „PRZETARG” wraz z  potwierdzoną kseroko-
pią wpłaty wadium. Termin składania oferty upływa 25 sierpnia 2009 r. 
o godz. 1200, otwarcie o godz. 1205.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Spółdzielni ul. Osiedlowa 6 w obecno-
ści oferentów.  

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unie-
ważnienie przetargu bez podania przyczyn lub w zależności od zain-
teresowania przetarg ustny. Termin dodatkowego przetargu ustnego 
bezpośrednio po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert. Specyfikacja 
istotnych warunków przetargu dostępna jest w biurze Spółdzielni Miesz-
kaniowej „GARDNO” w Nowogardzie, ul. Osiedlowa 6, p Elżbieta Gie-
rach, tel.: 091 39 10 010.

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Cud  mniemany,  
a może…

l marca 1794 roku w Warszawie odbyła się premiera śpiewogry (osiemna-
stowieczny odpowiednik opery) zatytułowanej „Cud mniemany, czyli Kra-
kowiacy i Górale”. Ostatni polski monarcha jeszcze zasiadał na królewskim 
tronie. Zbliżał się wybuch powstania kościuszkowskiego. Wierzę, że Polak 
wie, co było dalej, i nie zamierzam akurat tego wątku rozwijać.

Muzykę do wspomnianej śpiewogry skomponował kapelmistrz królewskiej kapeli Jan 
Stefani, który choć Czech z pochodzenia, potrafił komponować muzykę wprost „pro-
mieniującą polskością”. Natomiast libretto (tekst słowny) napisał Wojciech Bogusławski 
- ówczesny dyrektor polskich przedstawień teatralnych, który dziś powinien być pamię-
tany jako ojciec polskiego teatru narodo wego. Nieco później podobny tytuł (odnośnie 
opery) przypadnie Stanisławowi Moniuszce.

Akcja śpiewogry ma miejsce pod Krakowem, we wsi Mogiła - na terenie której, w już 
zupełnie innej rzeczywistości, zbudowana zostanie Nowa Huta. Tymczasem właśnie w 
tej wiosce pojawia się student krakowskiej uczelni Bardos, który przy pomocy tajemni-
czej machiny elektrycznej (ręcznie napędzana prądnica) przyczynia się do zwycięstwa 
miłości nad wyrachowaniem!

Spektakl wzbudził szalony entuzjazm widzów. Na ówczesne czasy był to dla niewta-
jemniczonych (zdecydowana większość) prawdziwy cud, a dla pozostałych też cud - 
choć mniemany! Podobne cuda współcześnie też się zdarzają. Ale po kolei.

Jeszcze w pierwszej połowie osiemnastego wieku warszawiaków trzeba było siłą (do-
słownie) zapędzać do „Operami”. Ludzie nie kwapili się tam bywać nawet za darmo. I 
muzyka, i słowa dźwięczące na teatralnej scenie obce były, niezrozumiałe, niepolskie. Pa-
chołkowie Augusta II uzbrojeni w tęgie kije, każdego, kto się nawinął naganiali do teatru. 
Jednak po pewnym czasie, po wprowadzeniu, za sprawą Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, polskich sztuk, z polskimi tekstami, nastąpiło przesilenie.

No cóż, dziś też nie jesteśmy potęgą w posługiwaniu się językami obcymi, też nie wszy-
scy mamy ochotę posłuchać muzyki tworzonej przez inne ludy, inne narody. Zbyt mało 
o nich wiemy! Tym czasem kolejna afera, związana z Akademią Humanistyczno-Ekono-
miczną w Łodzi, może ostudzić chęć do jakiegokolwiek studiowania. Tfu, tfu!

Wróćmy jednak do polskiej historii, a konkretnie do wydarzenia, które miało miejsce 
w sierpniu 1920 roku na przedpolach Warszawy i zyskało miano „Cudu nad Wisłą”. Jacek 
Dehnal przypomina („Polityka” - 08 sierpnia 2009), że... „cały cud nad Wisłą to pomysł 
endecji, chwacko instrumentalizującej Matkę Boską, żeby umniejszyć znaczenie strategii 
Piłsudskiego w zwycięstwie nad rosyjską armią.”

No tak, dziś również niektórzy z nas nie potrafią wybaczyć tym, którzy mają odwa-
gę wysiąść, na którymś tam przystanku, i to nie tylko z „tramwaju”. W tym kontekście 
muszę nadmienić, że nie potrafię oprzeć się wrażeniu, iż kontrowersje związane z funk-
cjonowaniem Muzeum Powstania Warszawskiego, a także z upamiętnianiem kolejnych 
rocznic wybuchu tegoż powstania, również wyrosły na podobnym podłożu.

Tymczasem, jak wieść (nie tylko gminna) już po całej Polsce niesie, w Warszawie ma 
dojść do kolejnego, tym razem „szatańskiego cudu”, a to za sprawą koncertu Madonny. 
Czy będzie to kolejny cud mniemany?

Zostawmy jednak te dywagacje i powróćmy na nasze rodzime, nowogardzkie łono, 
gdzie chciało by się zawołać zgodnie z „weselnym” wezwaniem imć Stanisława: „Niech 
na całym świecie...”.

Pewnie, że chciałoby, ale tak się nie da, bo..., bo nieunikniona jest „naturalna rzeczy 
kolej”, za sprawą której milowymi krokami zbliża się termin kolejnych wyborów i towa-
rzyszące im kampanie. Może tym razem zatriumfuje wyrachowanie w koegzystencji z 
miłością?

Lech Jurek
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe w Dobrej, ul. Traugutta. 
Cena do negocjacji. Tel. 091 39 
25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 
1 METR KW NETTO TEL: 608 047 
127, 608 047 132.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
– 230 m kw, na działce 7 arowej, 
ul. Żeromskiego w Nowogar-
dzie, lub zamienię z dopłatą na 
½ domku z ogródkiem lub mały 
dom (Nowogard lub bliska okoli-
ca) tel. 609 307 327.

• Sprzedam pół domu tel. 091 
39 208 66. 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokojowe. Tel. 505 38 
29 56, 609 124 205.

• Działki budowlane sprzedam, 
1600 m kw, 18 zł/m kw. Dębice 
koło Maszewa. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam dół domu w Nowo-
gardzie. Tel. 513 045 346.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe, na ul. Gen. Bema. Tel. 
796 406 330.

• Sprzedam dom wraz z budyn-
kiem gospodarczym i dział-
ką 50 arową w Sikorkach. Tel. 
660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojo-
we na 3 pokojowe. Tel. 091 39 
20 113.

• Do wynajęcia lokal w pasażu 
handlowym pod Biedronką. 601 
47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, 
II piętro przy ul. Zamkowej, czę-
ściowo z meblami, cena 225 tys. 
Tel. 091 35 03 127.

• Sprzedam dom o pow. 220 m kw, 
7 pokoi, dwa budynki gospodar-
cze na działce 19 arów, Wojtaszy-
ce. Tel. 509 702 817.

• Boks do wynajęcia w Centrum 
Handlowym FUX 30m kw przy 
ul. Kościelnej 1 w Nowogardzie, 
tel. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw 
w kamienicy na parterze, po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie 
gazowe, kominek   pomiesz-
czenia gospodarcze, tel. 501 
692 153.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe, bezczynszowe. Tel. 
660 905 198.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie. Tel. 
608 579 447.

•	 Sprzedam lub wynajmę miesz-

kanie 2 pokojowe ul. Wyszyń-
skiego. Tel. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we o pow. 42 m kw w centrum 
Nowogardu. Tel. 609 093 100.

• Sprzedam 2 pokojowe miesz-
kanie z wyposażeniem o pow. 
39,5 m kw na parterze przy ul. 
Zamkowej 4, cena 110 tys. Tel. 
722 134 846.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 
m kw na działalność handlową, 
biuro, gabinet lekarski, mieszka-
nie przy ul. 700 Lecia 20B (pasaż 
przy Biedronce), I piętro. 091 39 
20 676.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe o pow. 58 m 
kw, parter oraz garaż przy ul. Za-
cisznej w Nowogardzie. Tel. 091 
39 27 000.

• Mieszkanie o pow. 86 m kw w 
starym budownictwie do re-
montu sprzedam. Cena 150 tys. 
Tel. 697 412 804.

•	 Parking dla samochodów cię-
żarowych oraz sprzętu bu-
dowlanego (walce, koparki, 
spychacze, itp.). abonament 
miesięczny oraz dobowy. No-
wogard, ul. Boh. Warszawy 71 
(dawny POm). 511 267 991.

• Wynajmę garaż przy ul. Zam-
kowej i na os. Gryfitów. Tel. 
607 580 172.

• Kupię lub wynajmę garaż. 
600 782 741.

• Pokój do wynajęcia. 091 39 
22 988, 698 843 040.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, os. Bema, wspólnota miesz-
kaniowa o pow. 41,7 m kw, oka-
zyjna cena. 888 354 289.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, 65 tys. Tel. 
512 285 298.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojo-
we na os. Bema. Tel. 606 627 663.

•	 Sprzedam kawalerkę wła-
snościową, bezczynszową na 
Bema po kapitalnym remon-
cie, I piętro, umeblowana, 
kuchnia robiona na zamówie-
nie z drewna, w przedpokoju 
duża szafa pod zabudowę, 
okna plastik, wysoki stan-
dard, nie wymaga wkładu fi-
nansowego, cena 80 tys. Tel. 
788 986 139 lub 788 557 042.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimo-
we 215x55 R16; stan bdb. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 
R 16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK 
lub podobny. Kompletny, nie 
przerabiany. Tel. 508 351 213.

• Sprzedam Renault 19, stan do-
bry, rok prod. 1995, silnik 1,9 die-
sel, elektryczne szyby, przebieg 
230600 km + hak. Cena 2400 do 
uzgodnienia. Tel. 660 472 525.

• Renault Laguna, poj. 1800, 2002 
r., bogate wyposażenie, srebrny 
metalik, hatchback – sprzedam. 
Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam skuter Piaggio Typhon 
poj. 125 m3, stan bardzo dobry, 
prędkość max. 100 km/ h, 14 KM, 
cena 1700. Tel. 504 078 763.

rOlNICTWO

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Kupię byczki powyżej 100 kg. Tel. 
662 753 824.

• Sprzedam króliki do chowu. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną + 
siewnik zbożowy. 091 39 17 620 
wieczorem.

• Sprzedam miód z własnej pasieki 
oraz malinę. Tel. 500 553 190.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-

wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

•	 Transport, przeprowadzki, 
montaż i skręcanie mebli. 
791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierowski. 
Tel. 607  083  893, www.bruk-lin-
nowogard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazu-
ra i terakota, hydraulika, regipsy, 
podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 Wystrój sal weselnych balona-
mi i nie tylko. Tel. 503 045 960. 

• Usługi remontowo – budowla-
ne wykonam. Tel. 600  347  308, 
608 364 330, 091 39 501 03.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

•	 HarrY – meD masaż i rehabi-
litacja u pacjenta w domu. Tel. 
607 621 257.

• Dachy, remonty. 696 07 07 08.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle de-
koracyjne, glazura, hydrauli-
ka, elektryka, zabudowa pod-
daszy, kompletne łazienki, 
docieplanie budynków, szyb-
ko i solidnie. Tel. 609 605 621, 
605 168 658.

• Komputery – pomoc, naprawa, 
konserwacja. Tel. 608 870 708.

• Transport, przeprowadzki. 
696 854 591, 696 138 406.

• Docieplenia budynków, re-
monty od „A” do „Z”. Konkuren-
cyjne ceny. Tel. 697  311  324, 
662 638 178.

• Docieplenia, remonty. 696 07 07 
08.

• Transport. 696 07 07 08.

• Dachy. 696 07 07 08.

•	 Usługi budowlane i remonto-
we, stany surowe i domy pod 
klucz. Tel. 504 595 424.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• KIEROWCA kat. B, C, D poszukuje 
pracy. Tel. 603 705 635.
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HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA 
NA SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Jak co roku uruchamiamy akcję bezpłatnych ogłoszeń w Dzienniku 
Nowogardzkim na sprzedaż i kupno podręczników szkolnych. 

Akcja trwa od 18 sierpnia do 15 września 2009 r.
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń. 

Tel. 091 39 22 165.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

HACCP  •  BHP
 - szkolenia

 - prowadzenie dokumentacji
 - doradztwo 

tel. 509 561 159
mgr inż. Katarzyna Skrobisz

Usługi 
koparko-ładowarką 

Caterpillar
Wynajem sprzętu

Ceny konkurencyjne
Tel. 507 522 345, 091 317 28 18
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA,WIELOLETNIE DO-
ŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Zatrudnię dekarza. 696 07 07 08.

• Amerykańska firma poszukuje 
osób do prowadzenia biznesu. 
Zapewniamy pełne przeszkole-
nie. Tel. 601 432 790.

• Emerytka, uczciwa, sumienna 
podejmie pracę w godzinach po-
południowych. Tel. 691 944 189.

• Dam pracę na budowie. Tel. 
888 603 612 po 17.00.

• Przyjmę do pracy w Norwegii – 
elektryk, płytkarz. Tel. +47 94 80 
32 00.

• Potrzebni murarze i do docie-
pleń. Tel. 503 812 539.

INNe

• PODGRZEWACZ wody bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia to 
komfort ciepłej wody za 40 zł 
miesięcznie, firmy Vaillant z Nie-
miec, cena 1000 zł, gwarancja. 
Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18 i 21 
kw z Niemiec, ekonomiczne, ide-
alne do łazienki, kuchni, warsz-
tatu, baru, pubu, cena od 150 zł. 
Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszka-
nia, domku, firmy Vaillant z 
Niemiec, mało używany, cena 
450 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężowni-
cą do podłączenia go z piecem 
c.o., gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, ty-
pVIII 120 lub 150 litrowy, cena 
850 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam pudle miniaturki tel. 
502  272  680, 091 39 21  594 po 
18.00. 

• Sprzedam radio/cd samochodo-
we; telefon komórkowy, Ericson 
tel. 605 522 340.

•	 Owczarki niemieckie, szcze-
nięta (pieski i suczki), rodzice 
na miejscu, z rodowodem, oj-
ciec – wnuk podwójnego zyw-
cięzcy świata – sprzedam. Tel. 
091 39 21 828.

• Wydzierżawię stanowisko fry-
zjerce damskiej. Tel. 888 20 41 43.

• Sprzedam perkusję, 3 bębny + 
2 talerze w dobrym stanie. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, 
wys. 1,30, głębokość 35 cm, po-
wierzchnia spania 1,90 x 85 cm, 
kolor dąb rustykalny. Tel. 091 39 
20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomicz-
ny. 608 658 184.

• Odchudzanie 100% gwarancji. 
Tel. 601 432 790.

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkĘ Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam POROTERM 5,5 palety, 
5 zł/ szt. Tel. 607 137 081.

• Sprzedam telewizor 32 cali, Sony. 
Tel. 503 069 934.

• Sprzedam tanio owczarki nie-
mieckie, czarne podpalane, do-
brze ukątowione. Tel. 091 39 
20 106 po godz. 20.00.

• Owczarek niemiecki, 2,5 m., 
sprzedam. 793 933 796.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i 
kominkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam meble typu Swarzędz, 
zestaw wypoczynkowy, kanapę 
oraz segment młodzieżowy. Tel. 
510 811 067.

• Kupię pompę do wody - hydro-
for 2 lub 3 stopniowa. Tel. 78 
30 188 45.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową 
czerwoną tanio. 518 216 284.

• Sprzedam drewno opałowe so-
sna odpady tartaczne pocięte w 
kolcki 350 zł za przyczepę; nie 
pocięte w całości 250 zł za przy-
czepę. Tel. 514 740 538 po 18.00.

• Oddam wypoczynek, kolor nie-
bieski, 3, 2, 1. Tel. 509 307 702.

• Sprzedam pianino, stan bar-
dzo dobry, cena 2500 zł. Tel. 
509 307 702.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a 72-200 Nowogard

ogłasza II pisemny 
nieograniczony przetarg ofertowy 

na wykonanie docieplenia ściany budynku 
w Nowogardzie przy ul. Żeromskiego 4b 

wraz z renowacją balkonów.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające: dane oferenta, oferowane składniki ceno-

twórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biurze Spółdzielni w ter-
minie do dnia 27.08.2009r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 28.08.2009r. o godz. 11.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
prowadzenie dodatkowych negocjacji
odwołanie przetargu bez podania przyczyn
swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 

w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 091 39 25 261.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 62 (1799)

Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta
7        Kursuje w niedzielę
D      Nie kursuje w I i II dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielka-
nocnych, Św. Bożego Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. 
R        Kurs do Reska
GPP   Kurs przez Goleniowski Park Przemysłowy

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty
F - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

NOWOGARD 10.08.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD.
1. Murarz 
2. Kierowca pr.jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Doradca klienta (usł.finansowe)
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Kelner
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki  
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Doradca klienta (RTV i AGD)
12. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeń-
stwa
13. Kucharz
14. Pom. dekarza, dekarz
16. Sprzedawca
17. Technolog robót wykończeniowych
19. Fryzjer
20. Stolarz, pom.stolarza 
               

OFerTY PraCY 
Z reJONU.

1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)
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Pierwszy punkt w V lidze
Pomorzanin Nowogard - Zorza 

Dobrzany (0:0) 0:0
Skład - Krupski - Tomporowski, 

Nieradka, Marszałek Ł, Marszałek 
T, Dobrowolski (Kurek 55’), Kulik, 
Skórniewski, Bednarek, Nosek,Goł-
dyn (Borowik 83’).

Rezerwowi - Ebert - Kurek, Boro-
wik, Pastusiak, Fiałkowski, Mendyk, 
Pozierak

W sobotnie piękne popołudnie Po-
morzanin zainaugurował rozgrywki 
V ligi z Zorzą Dobrzany na własnym 
boisku. Obie drużyny są beniamin-
kami tegorocznej Ligi.

Pomorzanin wyszedł na boisko w 
nowych zielonych strojach ufundo-
wanych przez firmę ELMAR  Brze-
ziński - Koladyński.

Mecz rozpoczął się bardzo asekura-
cyjnie z obu stron i toczył się głównie 
w środkowej części  boiska, co  jakiś 
czas jedna z drużyn przeprowadzała 
kontrataki,  które kończyły się na 
obrońcach lub bramkarzu. Pierwszą 
groźną sytuacje stworzyli goście w 15 
minucie spotkania jednak  na poste-
runku był nasz bramkarz M.Krupski. 
W 21 minucie sygnał do ataku dał 
nowy nabytek Pomorzanina który 
przeszedł  z Radovi Radowo Małe - 
Kulik, który stworzył grożną sytuację 
podbramkową, a w minutę później 
podobną sytuację wypracował sobie 
Nosek którego strzał obronił bram-
karz gości. W pierwszej odsłonie 
meczu żadna ze stron nie stworzyła 
już dogodnej sytuacji bramkowej. 

KM „CISY”

Jak pokonać kolejne  
przeszkody

Pokazy sprzętu i sportowych pucharów KM „Cisy” podczas Wakacyjne-
go Pikniku Rodzinnego na koplu były okazją do rozmów z działaczami i 
zawodnikami. Odnotowując  osiągnięcia  nie mogłem zapytać o problemy 
dnia codziennego. Okazało się, że skromni działacze i rodzice zawodników 
mają równie skromne oczekiwania od włodarzy miasta.

Już w środę z Iskierką
Pomorzanin  Nowogard już w najbliższą środę rozegra drugą kolejkę w V 

lidze, a   przeciwnikiem  będzie Iskierka Szczecin - Śmierdnica. Nasi rywale 
w poprzedniej kolejce wygrali 1:2 na wyjeździe z Kłosem Pełczyce i zajmują  
aktualnie 5 lokatę w ligowej tabeli.

Pamiętajmy jednak, że to dopiero początek rozgrywek i  wszystko się może 
zdarzyć.

Mecz rozpoczyna się o  godzinie 17.30  - wszystkich serdecznie zapraszamy 
do Śmierdnicy.

KK

Dzięki zaangażowaniu rodziców 
i pokrywaniu przez nich kosztów 
sprzętu i kilkuset kilometrowych 
podróży na zawody młodzież osiąga 
coraz wyższy poziom sportowy.

Zawodnicy są dostrzegani przez 
działaczy z całego kraju i stają się 
łakomym kąskiem dla klubów. Pa-
dają więc propozycje transferów. 
Konkretne propozycje mamy z silnego 
klubu – mówi Eugeniusz Kozera i 
dodaje -  my nie po to angażujemy 
się kilka lat by zawodnik zdobywał 
punkty i laury dla innych ośrodków. 
Przecież Nowogard to bogate tradycje 
motocrossowe, piękny tor znany już 
w Europie i samorządowcy uwiel-
biający się szczycić osiągnięciami i 
paradować na zawodach wręczając 
puchary fundowane przez sponsorów, 
którzy doceniają rozwój zawodników. 
Bardzo młodych zawodników -  czy to 
wszystko ma się skończyć?

Problem jest z finansami na opłace-
nie profesjonalnego trenera. Aktual-
nie za treningi i zdrowie zawodników 
odpowiada wiceprezes klubu Michał 
Warkalewicz. Robi to nie pobierając 
żadnych opłat – wręcz przeciwnie 
dokłada do „interesu” z własnej kie-
szeni. I poświęca sporo czasu.

Pan Michał ma uprawnienia do 
prowadzenia szkolenia w stopniu 
podstawowym

Robi to dobrze i zawodnicy … 
przerastają mistrza. Teraz potrze-
bują doświadczonego fachowca. 
Rozpoczyna się już dla nich jazda 
wyczynowa. Trzeba umieć nie tylko 
szybko jechać na granicy ryzyka, ale 
i odpowiednio ..upadać! Tak, tak – 
wywrotki w tym sporcie to normalka. 
Trzeba jednak robić to umiejętnie. 
Jest źle gdy zawodnik uczy się na błę-
dach – tego musi uczyć doświadczony 
fachowiec. Wbrew stereotypom taki 
fachowiec kroci nie zarabia – gdyby 
go zatrudnić na 3 do 4 dni i zapłacić 
500 zł oraz dojazd, nocleg i wyży-
wienie to 7 lub 8 takich sesji trenin-
gowych w sezonie kosztowałoby ok. 
5 tys. złotych. Czy nie stać miasta na 
taki wydatek? Czy do sumień decy-
dentów mają przemawiać dopiero 
wypadki na torze? Przykry i groźny 
wypadek Żanety Zacharewicz ma 
zdaniem obserwatorów takie podło-
że – upadła bo musiała, ale zrobiła to 
nieumiejętnie, bo akurat tego nikt jej 
nie uczył. Całe szczęście, że szybko 
i szczęśliwie dochodzi do zdrowia .

Cała „rodzina” pasjonatów mo-
tocrossu jest przekonana, że takie 
problemy można rozwiązać, bo nie 
przerastają możliwości gminnego 
budżetu. Nawet w czasie kryzysu!

Słuchał i notował LMM

W pierwszym składzie zadebiuto-
wał także drugi zawodnik  z Radovi 
-Bednarek.

Druga połowa nie przyniosła zmia-
ny  w grze z żadnej z drużyn. Zorza 
stworzyła jedną sytuacje bramkową 
w której zawodnik będąc z Krupskim 
sam na sam uderzył koło słupka. 
Pomorzanin po strzałach Skórniew-
skiego mógł 2 razy prowadzić jednak  
na linii strzału w obydwu sytuacjach 
znaleźli się zawodnicy z Nowogardu. 
W 75 minucie po rzucie rożnym 

wykonywanym przez nasz zespół 
Gołdyn  pięknym strzałem głową 
trafił w poprzeczkę i piłka odbiła się 
tuż przed linia bramkową. Więcej  
sytuacji bramkowych oba zespoły 
nie stworzyły i mecz zakończył się 
sprawiedliwym podziałam punktów.

Spotkanie przebiegało przy dużym 
dopingu kibiców nowogardzkich, 
którzy zaprezentowali dwie nowe 
flagi ufundowane przez sympatyków 
naszego  klubu.

Karolina Kubicka

Pozostałe spotkania V ligi:
Kłos Pełczyce - Iskierka Szczecin-Śmierdnica  1 - 2  
GKS Mierzyn - Kluczevia Stargard  1 - 4  
Arkonia Szczecin - Świt Skolwin  2 - 0 
Sparta Węgorzyno - Stal Lipiany  3 - 1 
Odra Chojna - Orzeł Trzcińsko-Zdrój  1 - 1  
Woda-Piast II Rzecko - Sparta Gryfice  0 - 3  
Pierwszym liderem tabeli jest Kluczevia Stargard .
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Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu
24.08.2009 r. godz. 16.30

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165
reklama

reklama

reklama

reklama

24.08.br. godz. 16.00

rozpoczęcie kursu
18 sierpnia 2009 g. 16.00

AF NOWA LINIA 
REGULARNA

na trasie 

Nowogard – Stargard Szcz. 
od 17 sierpnia 2009 r.

Nowogard – Stargard 
6.50, 11.15, 13.35

Stargard – Nowogard
9.40, 12.20, 15.05

Busy kursują 
od poniedziałku do soboty

Tel. 091 39 26 925, 502 026 999

Listy Czytelników

Pan Bóg niedostępny
Dobrze, że nasz proboszcz widzi, 

niepotrzebne mu są okulary – ale robi 
remont wnętrza kościoła. Jak do tego 
ładnego kościoła będą wchodzić osoby 
chore i niepełnosprawne?

Kościół ma już 10 lat, jest obiektem 
użyteczności publicznej, a podjazdu 
doprosić się nie można.

Sprawdzają się przysłowia – syty nie 
zrozumie głodnego, a zdrowy chorego.

Nie podaję swego nazwiska, bo chcę 
żyć w spokoju. Proszę sprawdzić.

Mieszkanka Osiedla Bema

Mieszkam w małym mieście Nowo-
gard na Osiedlu Bema. Jest tu kościół, 
ale wejście do świątyni prowadzi 
schodami. Jest to poważna trudność 
nie tylko dla niepełnosprawnych, ale 
i dla ludzi starszych. Nikt nam nie 
pomaga, każdy przechodzi obojętnie, 

nawet nie próbuje ofiarować pomocy. 
A tyle się mówi o integracji, o pomocy 
niepełnosprawnym…

Zbliża się znowu zima, a wtedy to 
już tragedia – nie tylko schody, ale 
śnieg i lód utrudniają drogę do Pana 
Boga…
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

NOWA NIŻSZA CENA

kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.pl

UWAGA!!!
  

NOWE KIERUNKI: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Boisko 
w Osowie

Jak budować bez pieniędzy
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Podejrzany o zabójstwo  
w areszcie!

3 miesiące aresztu dla 41-letniego mężczyzny  zastosował Sąd Rejonowy 
w Goleniowie. Przedstawiono mu zarzut pozbawienia życia  39-letniego 
mężczyzny.

Do zdarzenia doszło w Nowo-
gardzie w sobotę rano. Na jednej z 
altanek znaleziono ciało 39-letniego 
mężczyzny z raną kłutą na ciele. 
Przybyły na miejsce lekarz stwierdził 
zgon. 

Jeszcze tego samego dnia policjanci 
z Komisariatu w Nowogardzie zatrzy-
mali kilka osób mających związek ze 
zdarzeniem. Po żmudnym i drobia-
zgowo prowadzonym śledztwie  przy 
udziale policjantów z Nowogardu, 
Goleniowa, Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie a nadzorowa-
nym przez Prokuraturę Rejonową w 

Goleniowie zebrano wystarczający 
materiał dowodowy pozwalający 
na przedstawienia zarzutów dwóm 
osobom   tj. 41-letniemu mężczyź-
nie zarzut pozbawienia życia za co 
grozi mu kara dożywotniego pozba-
wienia wolności a także 36-letniej 
kobiecie   zarzut zacierania śladów 
przestępstwa za co grozi kara  pozba-
wienia wolności do lat 5.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Golenio-
wie aresztował osoby podejrzane na 
okres 3 miesięcy.

Nadkom. Wiesław Ziemba

Areszt dla dilera narkotyków!
Goleniowscy policjanci zatrzymali dilera narkotyków. Sąd Rejonowy w 

Goleniowie aresztował go dzisiaj na 3 miesiące.
Do zatrzymania doszło w ponie-

działek rano. Goleniowscy policjanci 
od kilku tygodni rozpracowywali 
grupę rozprowadzającą narkotyki 
na terenie powiatu goleniowskiego. 
W tej sprawie 3 osoby usłyszały już 
zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Kolejnym zatrzymanym 
okazał się mieszkaniec Nowogardu 
20-letni Michał K. Jak wynika z 
ustaleń   prowadzonego śledztwa, 
zatrzymany rozprowadzał narkotyki 
na terenie Nowogardu a szczegól-
nie przed miejscowymi szkołami. 
Policjanci przedstawili mu zarzuty 
udzielania narkotyków nieletnim, 
sprzedawał im marihuanę licząc sobie 
za ‘działkę’ po 30 zł. Takich przypad-
ków było około 20-tu. Podejrzany był 
wyposażony w specjalne elektronicz-
ne wagi, którymi sprzedawany towar 

dzielił i ważył na równe działki. Wagi 
zostały zabezpieczone jako dowód w 
prowadzonym postępowaniu.

Sprawa jest rozwojowa. Nie wyklu-
czamy , że w tej sprawie niebawem 
będą zatrzymane kolejne osoby. Po-
dejrzanemu grozi kara pozbawienia 
wolności od lat 3 do 12.

  Nadkom. Wiesław Ziemba

Konkurs śmieciowy 

Gdzie psa  
pogrzebano...

Nasz konkurs dotyczący doku-
mentowania problemu śmieciowego 
w naszym mieście o dziwo wzbu-
dził aprobatę z wielu stron również 
ze strony władz miasta - to cieszy. 
Niestety mniej cieszy zrozumienie 
celu tego konkursu zwłaszcza to 
zrozumienie, które wynika z publi-
kowanego w poprzednim numerze 
listu podpisanego przez burmistrza 
miasta. Wydaje się po jego lekturze, 
że zasadniczo różnimy się w ocenie 
przyczyn problemu, a w związku z 
tym mamy odmienne pomysły co 
do środków zaradczych jakie należa-
łoby zastosować. Aby nasze, redakcji 
intencje były jasne to przypomnij-
my- uważamy, że podstawowym 
mankamentem jest brak w Nowo-
gardzie przemyślanego systemu 
usuwania odpadów, a krytykowana 
umowa miasta z ZUK-iem jest tylko 
dodatkowym argumentem potwier-
dzającym, że takiego systemowego 
rozwiązania nie ma. Za system, czy 
tego chcą czy nie, władze miasta po-
noszą odpowiedzialność publiczną, 
a system taki powinien spełniać na-
stępujące kryteria:

1/ komplementarność - rozwiąza-
nia muszą przewidywać sposób na 
usuwanie odpadów niezależnie od 
statusu właścicielskiego poszczegól-
nych posesji czy działek, nie mogą 
pomijać stref  granicznych czy ob-
szarów zaniedbanych przez właści-
cieli badź w praktyce „niczyich”

2 selektywność - rozwiązania mu-
szą uwględniać wszelkie typy odpa-
dów stałych do usunięcia zarówno 
co do rodzaju jak i gabarytów 

3/ elastyczność - rozwiązania 
uwzględniają sytuacje szczególne 
np okresowe natężenie wytwarza-
nia odpadów (porządki wiosenne, 
jesienne), przewidują skutki w oma-

wianym zakresie w miejscach du-
żych skupisk czy przepływów ludzi 
itp

4/ dostępność - rozwiązania po-
winny dawać możliwość w pewnych 
sytuacjach dostarczania odpadów 
do miejsca czasowego czy tez osta-
tecznego składowania np możliwość 
wywiezienia starych mebli własnym 
transportem w wyznaczone miejsce 
(dozorowny kontener).

5/ racjonalność - koszty które 
trzeba ponieść w związku ze skorzy-
staniem z jakiegoś z trybów systemu 
muszą być rozsądnie skalkulowane.

 Tyle teorii, która w niektórych 
ościennych miejscowościach stała 
się skuteczną praktyką. Tymczasem 
nasze władze czego potwierdzeniem 
zapewne mimowolnym jest pismo 
burmistrza, nie czują się odpowie-
dzialne za system ale zadawalają się 
zawarciem z ZUK umowy na usuwa-
nie śmieci z terenów których są wła-
ścicielem. To też powinno być tak 
jak umowę powinien posiadać każ-
dy inny właściciel terenu, spółdziel-
nia, firma czy osoba prywatna. Takie 
formalistyczne podejście sprawia,że 
systemu nie tylko nie ma ale nawet 
nie ma o nim dyskusji. Zwalenie 
winy na ewentualnych brudasów nie 
załatwia sprawy. Oczywiście z po-
wodu nierozsądnej polityki oddania 
Słajsina do zasypania przez 21 gmin, 
dzisiaj możliwości gminy znacznie 
się zawężyły, ale że Słajsino wybudo-
wane za pieniądze nowogardzkich 
podatników będzie szybko zasypane 
to pisaliśmy wielokrotnie. Otrzymy-
waliśmy unikające sedna tematu od-
powiedzi władz. Teraz jest podobnie 
ale pozostajemy w nadziei,że nauka 
ostatecznie - jak wiele śmieci - nie 
pójdzie w las. red     

Czy tego gruzowiska nie można uprzątnąć. Tak długo trwa ten stan 
i widać że wszyscy są chyba bezsilni. Niezłą mamy wizytówke bo przy 
wjeździe dio miasta koleją i w sąsiedztwie cmentarza na który co dzień 
przyjeżdżają ludzie z różnych rejonów Polski wiadomo w jakim celu.
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Dnia 21.07.2009 r. 
zaginęła 

w okolicach ul. Głowackiego 
biało-czarna suczka. 

Wabi się Żabka. 
Ktokolwiek widział pieska 

proszony jest o kontakt 
   pod numerem 
  tel. 605 767 267

 
  WYSOKA
 NAGRODA!

Nowa karetka  
dla nowogardzkich ratowników

W środę 19 sierpnia pod stacją pogotowia miała miejsce ważna dla całej 
społeczności uroczystość. Nowogardcy ratownicy medyczni otrzymali do użyt-
ku nową, w pełni wyposażoną karetkę. 

W uroczystości udział wzięli Marek 
Hok - Wicemarszałek Województwa 
ds. Zdrowia, Olgierd Tomasz Geble-
wicz  - Przewodniczący Rady Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskie-
go oraz Dyrektor Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego lek. med. Ro-
man Pałka. Nie zabrakło także burmi-
strza Kazimierza Ziemby, proboszcza 

Grzegorza Zakliki, który dokonał uro-
czystego poświęcenia karetki, kierow-
nika nowogardzkiej stacji dr. Więcka 
i samych ratowników medycznych. W 
swoim powitaniu zgromadzonych go-
ści dr. Roman Pałka podkreślił, że to 
nie jedyna karetka jaka została zaku-
piona przez pogotowie. Nowe karetki 
otrzyma pięć stacji pogotowia ratun-
kowego. Podziękował równocześnie 
Wicemarszałkowi i Przewodniczące-
mu za współpracę i wsparcie. Marek 
Hok podkreślił, że sam kiedyś praco-
wał jako lekarz i jeździł karetką. „Te-
raz  - stwierdził – czasy się zmieniły. 
Mamy coraz nowocześniejszy sprzęt. 
Wyszkolony medycznie personel, co 
pozwala skuteczniej ratować ludz-
kie życie.” Obiecał też dalej dbać o 
zachodniopomorską służbę zdrowia i 
podziękował za współpracę Przewod-
niczącemu Sejmiku. „My właściwie – 
powiedział Geblewicz – jesteśmy tyl-
ko po to, aby dbać o to, żeby zarząd 
wydawał jak najwięcej pieniędzy, na 
właściwe cele.” Następnie wystąpił 
burmistrz Kazimierz Ziemba, który 
podziękował za nową karetkę i popro-
sił wicemarszałka o pomoc w inwesty-
cji dotyczącej szpitala. „Potrzebujemy  

20 mln złotych – powiedział – my 
damy dziesięć, wy drugie pół i bę-
dziemy mieli nowy szpital. Możliwe 
również – kontynuował – że kiedyś 
będziemy brani za wzór gospodar-
ności. Mamy wyremontowaną stację 
pogotowia, nowy sprzęt, oddłużyli-
śmy szpital. Być może wkrótce roz-
poczniemy budowę lądowiska dla 

śmigłowców ratowniczych.” 
Ksiądz proboszcz dokonał po-
święcenia karetki i goście mo-
gli  rozpocząć zwiedzanie no-
wogardzkiej stacji pogotowia 
ratunkowego. Wszyscy chwali-
li mobilność „naszych” ratow-
ników medycznych, dbałość o 
wyposażenie, czystość panują-
cą dookoła. Nowogardzka sta-
cja doprawdy nie ma się na tle 
innych stacji pogotowia czego 
wstydzić. Oczywiście na gości 
czekał również słodki poczę-
stunek. Skąd wzięliście pienią-
dze na zakup aż pięciu karetek 
– pytam na zakończenie dyrek-
tora Romana Pałkę. „ Te ka-
retki,   to nie jest tani sprzęt, 

ponieważ jedna taka karetka z wypo-
sażeniem kosztuje 270 tys. złotych.  
Zakupiliśmy je w całości z własnych 
środków. Jesteśmy mobilni, zarabia-
my na siebie. Nie tylko na usługach 
medycznych ale także na wynajmie 
pomieszczeń, czy też na transporcie 
medycznym. Jeździmy praktycznie 
po całej Europie. W tym roku planu-
jemy jeszcze zakup dwunastu kare-
tek. Tylko, że mają one zostać zaku-
pione ze środków unijnych.”    

Ewa Dziwisz
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Agata i Grzegorz 
Malinowscy

23.08.2009 r.
w 6 rocznicę ślubu

Panno Młoda, Panie Młody
z serca życzymy Wam
aby życia niepogody

nie zburzyły szczęścia bram.
Niech Bóg Was błogosławi
niech o zdrowie Wasze dba
Waszą piękną miłość sławi

i cudowne dzieci da
życzą ciocia z synem

Z okazji I rocznicy ślubu 
Dorocie i Piotrowi 

Korzekwa
dnia 23.08.2009 r.

Dzisiaj ślub Wasz, Państwo Młodzi
W takim dniu się zawsze godzi
życzyć szczęścia dni rozlicznych

i gromadki dzieci ślicznych.
Tylko one sprawić mogą

że nad życia trudną drogą
pośród smutków zawsze, wszędzie

słońce Wam świeciło będzie
życzą ciocia z synem

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

We wsi Osowo porasta  trawą boisko do piłki nożnej. Porasta trawą dlatego, 
że znaleźli się ludzie, którzy te trawę zasiali. Zanim trawa zaczęła kiełko-
wać należało wykonać ogrom pracy – plac wyrównać, geodezyjnie opisać, 
przygotować siew i siewu trawy dokonać. Gdy nadszedł czas „słuchania jak 
trawa rośnie” zaczęły się przysłowiowe schody…

Boisko w Osowie

Jak budować 
bez pieniędzy

Początek opowieści to wiosna 2008 
roku. Podczas imprezy dla dzieci 
mieszkańcy uskarżali się na stan 
placu, który pełnil rolę stadionu i 
miejsca wszelkich rozrywek ze spor-
towymi włącznie. Tyle, że dumna 
nazwa stadion nie pozwalała …grać 
w piłkę nożną. Chłopcy z Osowa 
grają dobrze, biorą udział w sparta-
kiadowych zmaganiach, przywożą 
puchary, ale do siebie zaprosić nie 
mogą – nie ma gdzie grać!

Obecny na wspomnianej uroczy-
stości radny Tomasz Szafran obiecał 
, że pomoże i boisko będzie. Słowa 
należy dotrzymywać, ale realizacja 
zamiaru nie była łatwa.

Od początku było wiadomo, że 
pieniędzy na ten cel w budżecie nie 
znajdzie. Radny postawił więc na 
sponsorów, ludzi dobrej woli oraz ak-
tywność miejscowych. Sojusznikiem 
i motorem napędowym całej akcji 
okazała się pani Sołtys Mirosława 
Cwajda .

Radny Szafran wspomina: Wy-
typowałem potencjalnych sponso-
rów, którzy mogliby pomóc, przede 
wszystkim sprzętowo. Bez ciężkich 
maszyn nie można było nawet marzyć 
o wyrównaniu . Nie zawiodłem się. 
Moje prośby i plany przekonały naj-
pierw panią Krystynę Łazarz. Sprzęt 
z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
wykonał najcięższą pracę – wyrównał 
teren, który bardziej przypominał 

bruzdy i zagony aniżeli boisko. Teraz 
należało dowozić ziemię , bo teren 
miał zbyt duży spad. Udało się pozy-
skać pana Waldemara Zielińskiego, 
właściciela firmy WA-TRANS, który 
nieodpłatnie oczywiście przywiózł na 
boisko ponad 60 ton ziemi. Do pracy 
przystąpiły koparki pana Kazimierza 
Lewińskiego z STW oraz walec firmy 
STIMEX.  Do pracy przystąpili geodeci 
z firmy „PLAN” Pawła Szarka, którzy 
usytuowali boisko na przygotowanym 
terenie. Można było szykować się do 
siewu. W tym miejscu muszę wyraźnie 
podkreślić, że prace nie przebiegały tak 
gładko jak ja przedstawiam.

Poszczególni przedsiębiorcy wkra-
czali ze sprzętem nie według planu i 
harmonogramu – prace wykonywali 
w dogodnym dla siebie czasie, dlate-
go cała operacja trwała stosunkowo 
długo”.

Pani Mirosława Sołtys Osowa 
podkreśla, że w decydujących mo-
mentach zawsze znajdowała ludzi 
chętnych do pomocy. Najtrudniejszy 
był moment siewu – mówi pani Miro-
sława -  naglił czas – pan Garguliński 
z Wierzbięcina teren bronował pod 
siew, a pan Zdzisław Ajs obiecał 
walcowanie na godzinę ósmą rano. 
Miałam tylko noc by trawę siać. Sła-
womir Karwowski i Krzysztof Tubin 
zaczęłi przed piątą rano i w ciągu 2,5 
godziny ręcznie wysiali trawę. Trawa 
to jedyne jak dotąd pieniądze z UM  

To właśnie UM zakupił trawę za 3 
tysiące z złotych.

Pan AJS słowa dotrzymał i boisko 
zostało zwalcowane”

Boisko oglądałem i dzieło  oce-
niałem w środę 20 sierpnia. Pani 
sołtys wraz z radnym Szafranem byli 
zaoskani, bo nie sprzyjała im pogoda. 
Trawa rośnie powoli, brak opadów 
deszczu należy więc zastąpić podle-
waniem. Strażacy ochotnicy z OSP 
Osowo podlali ziarna  po wysiewie, 
ale cały czas nie mogą podlewać bez 
zgody UM – woda i paliwo to koszty. 

Decyzję musi podjąć Burmistrz. 
Szkoda byłoby wielkiego wysiłku , 
nakładu sił i środków aby trawa usy-
chała bez wody.

Pani Mirosława tam na miejscu 
zdradzała swoje plany i zamierzenia – 
będzie boisko piłkarskie, będzie boisko 
do siatkówki. Postaramy się o ławki, 
nawieziemy piasku na plac zabaw 
usytuowany obok boiska. Uczynimy to 
miejsce przyjemne dla mieszkańców…

Od radnego Tomasza Szafrana i 
Mirosławy Cwajdy usłyszłem wiele 
ciepłych słów o wszystkich wyżej 
wymienionych sponsorach, którzy 
nie żałowali czasu i sprzętu – to 
przecież wymierne koszty liczone w 
tysiącach złotych. Zrobili coś bardzo 
pożytecznego dla rozwoju wsi, a tym 
samym i Gminy.

Cóż – dopóki pieniędzy nie starcza 
na wszystko trzeba liczyć na pasjo-
natów takich właśnie jak pani sołtys 
i pan radny – nie żałują swego czasu 
i wydatków  z własnej kieszeni, by 
innym żyło się lepiej. Nie oczekują 
podziękowań i uznania – chcą tylko 
sprawiedliwej oceny bez insynuowa-
nych podtekstów i …nie przeszka-
dzania!

Tekst i foto LMM
PS. Dowiedziałem się, że Burmistrz 

obiecał pomoc w postaci nawadnia-
nia. Będzie murawa!
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24.08.br. godz. 16.00

Z okazji nadchodzących urodzin 

ukochanej mamusi 
Celince Maniewskiej

„Niech skrzydła motyla całują promienie słońca
Niechaj wybiorą Twoje ramię
na swą bezpieczną przystań

I przyniosą Ci zdrowie, szczęście i dobrobyt
Dzisiaj, jutro, zawsze...”

życzą 
syn Marian i córka z rodziną
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Zawiadamiamy, że 
w dniu 24.08.2009 r. 

o godz. 19.00 odbędzie się 
Msza św. za spokój duszy 

śp. Władysławy 
Kubisz 

w pierwszą rocznicę śmierci. 
Msza odbędzie się w kościele 
parafialnym na oś. Gryfitów. 

Zapraszamy do wzięcia 
udziału we Mszy św.

Rodzina

ZaWIaDOmIeNIe

Zbieram 
doświadczenia

Rozmowa z zastępcą burmistrza Nowogardu Jerzym Karczmarskim 

W mieście powstaje kolejny su-
permarket. To dobrze?

- Jestem zaskoczony, bo o jego bu-
dowie dowiedziałem się właśnie z 
„Dziennika”.

Burmistrz Ziemba pana o tym 
nie informował?

- Nie. Nie wiem czy sam miał na 
ten temat informacje.

Pięć supermarketów  w tak ma-
łym mieście to nonsens.

- Supermarkety Intermarche dzia-
łają w oparciu o partnerów bizneso-
wych. Prawdopodobnie w naszym 
przypadku inwestorem jest miesz-
kaniec Nowogardu, lub okolicznego 
miasta. Inwestuje ona własne pie-
niądze. Sieć sklepów jedynie pomaga 
takiej osobie w dostawie towaru.

Kolejna prosta konstrukcja za-
burzy wygląd miasta. 

- Jak Intermarche wpisze się w 
zabudowę ul. Rzeszowskiego? Ona 
cała i tak już jest zepsuta. Część 
budynków, budowanych przez inwe-
storów powstaje nie według życzeń 
architekta miejskiego, a stanu ich fi-
nansów. W związku z tym w mieście 
jest dużo małych budek, małych lo-
kali poprzyklejanych do większych. 
Nowogard jest trudnym miastem 
do zagospodarowania. W centrum 
można wcisnąć już naprawdę nie-
wiele.

Za kilka miesięcy ruszy budowa 
spalarni padliny w Glicku. Jakie 
pan ma zdanie na temat tej inwe-
stycji?

- Nie wiem czy chodzi o spalarnie, 
czy inny zakład. Nie wiem jak ma 
on funkcjonować. Po prostu mam za 
mało informacji na ten temat. Kilka 
miesięcy temu byłem w spalarni w 
Szwecji. Nie palono tam jednak pa-
dliny, a śmieci. Była ona położona 
blisko miasta i nie stwarzała miesz-
kańcom kłopotów. W przypadku 
Glinka wszystko zależy od techno-
logii. Po przejęciu Wydziału Gospo-
darki Komunalnej będę znał więcej 
konkretów. Póki co Sławomir Smal 
może prowadzić inwestycję. Rada 
Miejska nie zablokowała mu takiej 
możliwości. Na dzień dzisiejszy wię-
cej kontrowersji budzi funkcjonowa-
nie firmy Poldanor w Miętnie, która 
wylewa gnojowicę.

Co gmina może zrobić, by z 
Miętna nie docierały przykre za-
pachy?

- Na razie powiem tyle, że zajmę 
się tym tematem. Zobaczymy, co da 
się zrobić. Niewątpliwie trzeba pod-
jąć jakieś działania, bo smród staje 
się uciążliwy.

Radni PO proponują budowę 
drugiego boiska „Orlik” przy SP 
4. Budujemy?

- Radni PO niczego nie odkry-

wają. Przy każdej szkole powinno 
być boisko. Naturalną konsekwen-
cją rozbudowy SP4 jest powstanie 
przy niej boiska. My mamy to w 
planach i rozmawiamy na ten te-
mat. Natomiast nie ogłaszamy tego 
w prasie. Nie wiem czy powinniśmy 
skorzystać akurat z programu „Or-
lik” 2012. Ma on jedynie tą zaletę, 
że jest współfinasowany przez skarb 
państwa. Pierwszy „Orlik” jest pra-
wie skończony, firma wzięła pienią-
dze, a my w kasie miasta ciągle nie 
widzimy pieniędzy ministerstwa i 
Urzędu Marszałkowskiego.

Według mnie „Orlik” to za 
małe boisko, na którym powinny 
grac dzieci do 12 lat. Może warto 
pokusić się o budowę większego – 
Euroboiska?

 - Programów jest kilka. „Orlik” nie 
jest jedyny. Firmy, które je wykonują 
boją się, że program nie będzie kon-
tynuowany, a kryzys uniemożliwi 
zlecenia jeszcze kilka miesięcy temu 
rzucały się na budowę „Orlików”. 
Kryzys Polski jednak nie dotknął i 
teraz budowa tego boiska będzie, co 
raz droższa. Dziś nie można wybu-
dować „Orlika” poniżej 1,5 mln. zł. 
666 tys. dofinansowania z budżetu 
państwa, to nawet nie jedna trzecia. 
Budowa Euroboiska to ogromna 
inwestycja. Trudno powiedzieć czy 
przy takich zadaniach, jakie mamy 
założone znajdzie się miejsce na bu-
dowę Euroboiska.

Osiem miesięcy pracy na stano-
wisku wiceburmistrza, a za kolej-
ne kilka wybory samorządowe.

- Na razie zdobywam doświad-
czenie. W rozmowach ludzie za-
chęcają mnie do kandydowania na 
burmistrza. Zobaczymy jaka będzie 
sytuacja jesienią przyszłego roku i 
czy otoczenie polityczne będzie na 
tyle sprzyjające by zdecydować się 
mnie poprzeć. A może wesprę kam-
panię innego kandydata? Zobaczy-
my.

Marcin Nieradka
      

        

Osiem miesięcy temu w Radzie 
Miejskiej nastąpiło zerwanie ko-
alicji PSL – PO. Powstała Koalicja 
PSL-PiS-Samoobrona. Od tego 
czasu na stanowisku wiceburmi-
strza zasiada Jerzy Karczmarski.   

Marcin Nieradka: Jak podsu-
muje pan okres dotychczasowej 
pracy?

Jerzy Karczmarski: Dla mnie to 
czas dużej nauki. Przede wszystkim 
zarządzania i kierowania różnymi 
projektami. Był to także czas no-
wych doświadczeń. 

Spodziewał się pan, że będzie 
łatwiej?

- Nie. Ciężej pracowałem już nie 
raz. Lżej również nie raz pracowa-
łem. Nie bałem się objęcia tej funkcji 
i teraz również się nie obawiam. Lu-
bię wyzwania.

Na razie kieruje pan tylko wy-
działami Spraw Obywatelskich i 
Rozwoju Lokalnego. To niewiele.

- Od pierwszego września obejmę 
dodatkowy wydział – Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Kierowanie nim to chyba jedno z 
najtrudniejszych zadań w gminie. Je-
stem już po rozmowie z burmistrzem 
i kierownikiem wydziału. Zapro-
ponowałem już także rozwiązania 
dotyczące kilku kwestii. Chcę mieć 
jeszcze większy zakres obowiązków.

Jak współpracuje się z burmi-
strzem Kazimierzem Ziembą?

- Dobrze. Mamy jasny podział 
kompetencji. Ja nie wtrącam się w 
zagadnienia burmistrza, a on w 
moje. Jeżeli już, to staram się po-
magać, rozwiązywać pewne kwestie 
podsuwając sposoby. 

W czym koalicja PSL, PiS, Sa-
moobrona jest lepsza od poprzed-
niej PSL z PO?

- Tej koalicji zależy po prostu na 
spokojnej pracy i współpracy. Radni 
zajmują się przygotowywaniem te-
matów pod sesje tak, aby nie budziły 
one kontrowersji. Dla naszej koalicji 
nie najważniejsze jest czy chodnik 
na jednej ulicy zbudujemy rok póź-
niej, a na innej rok wcześniej. Tak 
było poprzednio. Teraz radni nie 
kłócą się o jakieś dziwne i śmieszne 
rzeczy. Skupiają się raczej na spra-
wach strategicznych i dążą do ich 
realizacji. Nowogard ma opóźnienia 
pod względem inwestycji struktural-
nych. Na nich należy skupić się przez 
najbliższe lata. Chodzi np. o rozbu-
dowę kanalizacji rozproszonej. Bu-
dowę małych, wiejskich oczyszczalni 
kontenerowych. 

A w czym jest lepszy Karczmar-
ski od poprzednich wiceburmi-
strzów? 

- Nie chcę się oceniać i porówny-
wać. Po prostu nie obserwowałem 
pracy poprzedników. To raczej py-
tanie do burmistrza Ziemby i spo-
łeczeństwa. W każdym razie nie 
boję się podejmowania trudnych 
tematów. W momencie objęcia tej 
funkcji wiedziałem, co mnie czeka. 
Rzuciłem się na głęboką wodę i za-
jąłem organizacją obchodów 700-le-
cia miasta. Kończyłem tez projekt 
związany z rewitalizacją terenów 
nad jeziorem. 

Projekt jednak upadł z hukiem. 
- Temat był źle pilotowany od 

samego początku. Ja, jako wice-
burmistrz mogłem zająć się nim 
dopiero w ostatniej chwili. Wtedy 
trzeba było już zamykać ofertę. Za 
rządów poprzedniej koalicji firma 
przygotowująca projekt czekała na 
dane z naszego urzędu kilka mie-
sięcy. Te jednak nie przychodziło i 
pod koniec zrobiło się gorąco. Spo-
wodowało to złożenie  błędnego 
wniosku. Po przegranej mieliśmy 
jeszcze cień szansy. Ponowiono 
konkurs dla projektów odrzuco-
nych w początkowej fazie. Złoży-
liśmy wnioski, prawidłowe i bez 
błędów. Wojewoda konkurs jednak 
odwołał. Ten temat wróci w przy-
szłym roku. Konkursy będą pewnie 
powtarzane, a my swoje projekty 
mamy już gotowe.
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PO-kłosie 
sportowych 
zapałów

Grupa radnych rozpoczęła me-
dialną kampanię, której celem jest 
poparcie dla pomysłu wpisania do 
budżetu gminy budowy boiska tzw. 
Orlika na osiedlu Bema. Pomysł do-
bry, boisko zapewne przydałoby się 
i mieszkańcy osiedla na 100% będą 
za. I zapewne o te procenty najbar-
dziej tutaj chodzi. Moje zdumie-
nie budzi jednak szczególna forma 
pracy tej grupy radnych nad przy-
szłorocznym budżetem gminy. Ro-
zumiałbym jeszcze gdyby z podob-
ną inicjatywą wystąpił miejscowy 
osiedlowy komitet i tak nagłaśniał 
sprawę. Ale w przypadku radnych, 
którzy ponoszą odpowiedzialność 
za całościowy kształt budżetu i mu-
szą rozważyć w swoim radcowskim 
sumieniu wszystkie inwestycyjne, 
i nie tylko, potrzeby miasta i gmi-
ny taka inicjatywa wydaje się być 
jakimś spektaklem obliczonym na 
zgoła inne cele aniżeli kształt budże-
tu jako całości. Niestety tzw. „krót-
ki horyzont” widocznej aktywności 
nowogardzkiej rady dostrzec można 
na każdym kroku. Obserwujemy 
bowiem zupełną bierność rajców 
w zasadniczych i fundamentalnych 
dla przyszłości miasta sprawach np. 
przebiegu obwodnicy czy urbani-
stycznej wizji rozwoju a jednocze-

śnie głośne i spektakularne boje o 
sprawy wtórne, drugorzędne, bądź 
w najlepszym wypadku w ... którejś-
tam... kolejności wagi.

Rację ma radny Szafran, że na 
kolejnego Orlika nie musimy wy-
dawać całej kwoty ale teoretycznie 
tylko 400 tysięcy złotych. Tylko, że 
jesteśmy w takim miejscu konstru-
owania przyszłorocznych wydatków, 
że najpierw trzeba odpowiedzieć na 
pytanie czy te 400 tys. zł ma iść na 
kolejnego Orlika czy np. na doku-
mentację pozwalającą pozyskać pie-
niądze z RPO przeznaczone na mo-
dernizację dróg gminnych (chociaż-
by wewnątrzosiedlowych dróg na 
Bema). Od radnego oczekuję więc, 
aby mając dostęp do informacji i 
kładąc na szale wszystkie potrze-
by i możliwości dokonał w imieniu 
społeczności, której mandat dzierży 
optymalnych wyborów, a nie tego, 
aby ustawiał barykadę. Barykadę, na 
której z jednej strony staną ci, którzy 
będą krzyczeć na samych siebie – są 
bowiem jednocześnie i po drugiej 
stronie. Chyba, że najważniejszy bu-
downiczy barykady, a pozostali to 
armatnie mięso.

Marek Słomski

Platforma  
Obywatelska zaprasza

W najbliższą sobotę, o g. 11 nowogardzka Platforma Obywatelska orga-
nizuje plenerowe spotkanie z mieszkańcami osiedla Bema w Nowogardzie. 
Celem spotkania jest zebranie podpisów pod wnioskiem do budżetu 2010 
o zabezpieczenie środków na budowę na osiedlu Bema kompleksu sporto-
wego Orlik 2012. Taki wniosek, po zebraniu podpisów złoży do burmistrza 
Nowogardu klub radnych PO.

 Chcemy także zapoznać się z innymi potrzebami i wskazówkami miesz-
kańców osiedla. Mogą one również znaleźć odbicie w sformułowaniu in-
nych wniosków do budżetu 2010.

 Długość spotkania planowana jest na ok. 2 godziny. Odbędzie się ono w 
bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do Gimnazjum nr 3 przy ul. 
Gen. Bema.

 Zapraszamy.
 Rafał Szpilkowski

Przewodniczący Klubu Radnych PO

Spotkanie 
Jarchliniaków

Piątego wrzesnia Jarchlino będzie miało ponad dwukrotnie więcej 
mieszkańców.  

Wszystko za sprawą organizaowa-
nego zjazdu byłych mieszkańców 
wsi. Na pomysł organizacji imprezy 
wpadła Rada Sołecka. Rok temu 
organizowali Pożegnanie Lata, a 
teraz postanowili rozwinąć imprezę. 
Pisemne zaproszenia otrzymało już 
240 byłych mieszkańców.  

- Lista jeszcze wzrasta. Jeżeli ktoś 
z byłych mieszkańców nie otrzymał 
pisemnego zaproszenia to, niech 
zadzwoni. Po prostu nie jestesmy w 
stanie ustalić wszystkich osób. Potwier-
dzenia mamy już od osób które teraz 
mieszkają w Szczecinie, Stargardzie, 
w Dobrej, Gryfiach i z naszych okolic 
– mówi Tomasz Olszewski, sołtys 
Jarchlina. 

Przygotowania imprezy trwają od 
kilku miesięcy. 

- Udało nam się nawet dotrzeć do 
kilku osób które wyprowadziły się z 
Jarchlina w latach 60-tych – chwali 
się Olszewski. 

Wszystko zacznie się od mszy od-
prawionej w intencji mieszkańców. 
Po modlitwie w asyście orkiestry 
mieszkańcy i goście przemaszerują 
na miejsce festynu.  

- Gwarantujemy obfity bufet: kieł-

baski, kaszanka, karkówka, szaszłyk, 
pałki kurczaka, pajda chleba, gro-
chówka, bigos wszystkie pozyskane 
fundusze zostają przeznaczone na 
kolejne imprezy w naszej wsi – twier-
dzi Olszewski.

Sołtys Jarchlina za naszym pośred-
nictwem prosi kolejnych hojnych o 
wsparcie inicjatywy.  

- Potrzebujemy jeszcze wielu rzeczy 
np. dużych namiotów – mówi -   

stolików, ławek parasoli itp  O finan-
sach już nie wspomnę

Oficjalne rozpoczęcie zabawy o 
godz. 21. Zespół muzyczny AVANTI 
będzie przygrywał do białego rana. 
Oprócz tego loteria z wartościowy-
mi wygranymi, licytacje, konkursy i 
walczyk czekoladowy.

Imprezę swoją obecnością zaszczy-
cą burmistrz gminy Nowogard Kazi-
mierz Ziemba i wicestarosta powiatu 
goleniowskiego Tomasz Kulinicz.

Organizatorzy: sołtys - Olszewski 
Tomasz i Rada Sołecka: Krystian 
Front, Wacław Zieliński, Waldemar 
Płuciennik, Janina Ujazda, Małgo-
rzata Martyniuk. Z pomocą miesz-
kańców wsi.

Marcin Nieradka

Smutne dzieciństwo 
czyli rzecz o Natalce

Natalia Kielar ma obecnie dziesięć lat. Uczy się w czwartej klasie szkoły pod-
stawowej, ale ma indywidualny tryb nauczania. Choroba coraz bardziej postę-
puje. Jest nieuleczalna. Natalia ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności. Choruje na postępujący proces otępiający, padaczkę lekooporną, 
encefalopatię padaczkową i szereg współistniejących schorzeń. „Właściwie te-
raz to tylko farmakologicznie podtrzymujemy ją przy życiu.” – mówi mama 
dziewczynki. Natalia ma dwoje rodzeństwa, siostrę i brata, którzy również cier-
pią na przewlekłe choroby. W rodzinie pracuje tylko ojciec. Matka z oczywi-
stych względów zajmuje się dziećmi. Rodzina nie może pozwolić sobie nawet na 
zakup mebli. Wszystkie pieniądze wydaje na leki. Również mamie, która była 
tą sytuacją załamana, potrzebne było specjalistyczne wsparcie. „Ludzie dużo 
mi pomogli. – mówi pani Kielar – Serdecznie dziękuję Pani pedagog i Pani 
Rawickiej oraz nauczycielce Natalki.” 

Teraz dzięki fundacji „Marzenie” może się spełnić największe marzenie dziew-
czynki. W Wejherowie 23 sierpnia ma zaśpiewać na scenie w amfiteatrze wraz 
z Natalią Kukulską piosenkę „Tyle słońca w całym mieście”. Najpierw odbędzie 
się spotkanie z piosenkarką, potem  koncert. Fundatorami są Piotr i Kasia, któ-
rzy wszystko załatwili. „Pomimo choroby – mówi mama -  Natalia jest bardzo 
radosnym dzieckiem.  Zawsze lubiła śpiewać. Jeszcze jako czterolatka. Teraz 
prowadzone są z nią zajęcia muzyczno – ruchowe.”

Rodzina Natalki  oraz ona sama potrzebują każdego wsparcia. Duchowego, 
materialnego czy rzeczowego. Potrzebne są środki na leki, rehabilitację i wy-
jazdy. Każda osoba, pragnąca udzielić pomocy może się kontaktować z mamą 
Natalki pod nr 506 416 276 lub wpłacić pieniążki na konto nr 4812 4038 8411 
1100 1007 1129 18 z dopiskiem Natalia.   Ewa Dziwisz
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Burmistrz Nowogardu oraz Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
ZAPRASZAJĄ

organizacje pozarządowe na szkolenie:
„Rachunkowość organizacji pozarządowych nieprowadzących działal-

ności gospodarczej i aplikujących o dotacje unijne i samorządowe”, które 
odbędzie się w dniach 10-11 września br. w godz. 16.00- 20.00 w Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” (sala nr 7) przy ul. Wojska Polskiego 
3 w Nowogardzie.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zasady i dokumenty w oparciu o 
które organizacje pozarządowe będą mogły występować i odpowiednio 
rozliczać dotacje przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie od 24 
sierpnia do 7 września pod nr tel. 091 39 27 240 w godz. 8.00 do 15.00.

Burmistrz Nowogardu                                     Prezes Nowogardzkiego Forum
 Kazimierz Ziemba                                          Organizacji Pozarządowych
                                                                                  Mieczysław Cedro

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie 
jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy osoby  na stanowisko: 
Specjalista ds. Obsługi Klienta 
Wymagania:
Wykształcenie średnie (mile widziane wyższe).
Doświadczenie w obsłudze klienta.
Dobra znajomość języka angielskiego. 
Łatwość nawiązywania kontaktów.
Umiejętność pracy w zespole.
Kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Systematyczność.
Bardzo dobra znajomość komputera w programach pakietu Office.
Prawo jazdy kat. B 
Doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta – będzie dodatkowym atutem.

Operator maszyn i urządzeń 
Wymagania:
Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe.
Roczne doświadczenie na wskazanym stanowisku
Dyspozycyjność
Oferujemy:
Umowę o pracę w firmie o silnej pozycji.
Atrakcyjny system wynagradzania.
Pracę w zgranym zespole, w dobrej atmosferze.
Oferty zawierające CV, list motywacyjny, oraz ksero dokumentów potwierdzają-
cych kwalifikacje prosimy kierować na adres:

Oferty prosimy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2009 r. 
na adres: Rekrutacja@drewpol.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działaność handlową, 
biurową lub usługową. 

91 39 20 776

OPS INFORMUJE!
Aby otrzymać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego 

przygotowania przedszkolnego za rok szkolny 2009/2010 koniecznym będzie 
złożenie wniosku o przyznanie w/w dodatku w terminie od 1 września do 
31 października 2009r.  W przypadku dzieci 16 – letnich i starszych do 
wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki w 
roku szkolnym 2009/2010.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. (Infor-
macja ta dotyczy tylko tych świadczeniobiorców, którzy nie pobrali w/w 
dodatku w roku 2009).

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Iga Błażewicz

BIAŁA SOBOTA W FUNDACJI „ZDROWIE”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej”Zdrowie” w Nowogardzie 

w dniu 22.08.2009 r. organizuje
BIAŁĄ SOBOTĘ

- dla diabetyków
- dla potencjalnie zdrowych mieszkańców
- dla tych ,którzy chcą wiedzieć że są zdrowi
Patronat obejmie Wojewódzki Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
- prowadzone będą badania przesiewowe w kierunku wykrycia cukrzycy   

badanie poziomu cukru,cholesterolu,RR
Biała Sobota 22.08.2009r w siedzibie Fundacji ul.Wojska Polskiego 7, od 

godz 10 do 15-ej(budynek laboratorium szpitala w Nowogardzie)
Celem udziału w Białej Sobocie Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Sto-

warzyszenia Diabetyków jest reaktywowanie Koła P S w Nowogardzie (koło 
diabetyków istniało w naszym mieście w 1994 r., uczestniczyło w nim 82 
diabetyków w tym 2 dzieci).

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Nowogard - zainteresowanych 
istotą CUKRZYCY, szczególnie serdecznie zapraszam osoby,które w roku 1994 
podjęły inicjatywę EDUKACJI W CUKRZYCY.

Prezes Fundacji”Zdrowie”, Lidia Bogus

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 

dnia 29.08.2009r. organizuje wyjazd 

na badania mammograficzne 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Szpi-
talu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 tel. 091-39-21-356,oraz 
Lidii Bogus tel.505-393-636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Zbór w Nowogardzie

Misja Namiotowa K.E.Ch.

ZAPRASZA 
na SPOTKANIA w NAMIOCIE

23-28 sierpnia 2009 - Plaża Miejska
11:00  KIDS CLUB - DZIECI
19:00  WIECZÓR  PIEŚNI
21:00 PROJEKCJE VIDEO

wstęp wolny
W sobotę 22 sierpnia o godzinie 12 :00 w namiocie na Plaży Miejskiej, bę-
dzie miało miejsce nabożeństwo z Chrztem Wiary oraz Wieczerzą Pańską. 

K.E.Ch.
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 Witamy wśród nas...

Bartek syn Eweliny 
ur. 15.08.09 
z Maszewa

Ala córka Anny 
ur. 19.08.09 
z Rekowa

 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Amelka córka Karoliny 
ur. 14.08.09 
z Węgorzyc

Filip syn Anny 
ur. 15.08.09 
z Nowogardu

Jamaal syn 
Magdaleny 
ur. 17.08.09 
z Nowogardu

W obiektywie  Jana korneluka   - Foto - zagadka

Rozwiązanie foto-zagadki z nr 61 DN. Nikt nie przysłał prawidłowej odpowiedzi. Wyjaśniam: w 1966 r. fotografowałem budowę bloku mieszkalnego 
przy ul. Kowalskiej 2 (za nim widać nowogardzkie szuwary), na którym pracują osadzeni z Zakładu Karnego pod nadzorem strażnika. Pierwsi mieszkańcy 
wprowadzili się w 1967 r.

Na jakim budynku widnieje ta data?
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IV Wakacyjny Piknik na Koplu

Dzięki komu zabawa…
Główny organizator pan Tadeusz Łukaszewicz pragnie przede wszystkim 

podziękować tym, którzy Piknik sponsorowali. To dzięki tym instytucjom, 
firmom i osobom prywatnym Piknik był „bogaty” w nagrody rzeczowe, 
puchary, statuetki i dyplomy oraz wiele fantów na loterię „Na rzecz Pawła”.

- Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba,
- Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
- SM „Gardno”,
- NDK – Mirosława Przybyłek,
- Kwiaciarnia Panstwa Wiesławy i Jerzego Furmańczyków,
- SM „RADOSŁAW”,
- Radny RM Nowogardu Sławomir Kucal,
- Zakład Usług Fryzjerskich Marian Sudomierski,
- Hurtownia Central Soja – Zbigniew Raźniewski,
- Zakład Mechaniki Pojazdowej Wojciech Szczęśniak,
- Hurtownia Materiałów Elektrycznych „TWN” Darek Szulejko,
- „SKÓROMETAL” Jerzy Madaliński i Jerzy Dziedzic
- PHPU „POMTOR”,
- Handlowcy z Targowiska Miejskiego,
- Hurtownia „WITTER” Witalij Grebieniuk,
- „BIUREX” Stanisław Rynkiewicz,
- Pan Ryszard P.
- Centrum Motocyklowe „TIM”,
- Sklep „AUMIX II ” Eugeniusz Kozera,
- Komis „AGATKA”,
- PHU „PIER” Panstwo Rzeteccy,
- Sklep „U PANI DANUTY”,
- Hurtownia Owoców i Cytrusów – Grzegorz Jasiński,
- Piekarnia Waldemar Pędziszczak,
- Masarnia Ignacy Zaniewski,
- Firma „DOMAL” Władysław Błażewicz,
- Rejon Dróg Publicznych p. Czarkowski,
- Składnica Materiałów Maszynowych (ul. Nadtorowa),
- Hurtownia Art.ykułow Elektrycznych Mieczysław Cedro,
- Zakład Usług Energetycznych,
- Hurtownia „BUDMAT” – Leszek Cedro, Darek Szulejko,
- Usługi Elektryczne – J. Koladynski, W. Brzeziński,
- Redakcja „Dziennik Nowogardzki”,
- Targowisko Miejskie – Kazimierz Machocki,
- Składnica Opału – Benedykt Walczak,
- Kwiaciarnia „AGNIESZKA” – Agnieszka Koladynska,
- Pani Maryla Grobelna,
- Firma „PROBUD” – Andrzej Kania
- Zakład Usług Samochodowych  - Witold Dęga
- Ubezpieczenia „COMPENSA” – Jerzy Guz .
Serdeczne podziękowania za wkład pracy otrzymują  - panie Anna i Marta, 

panowie Heniek, Paweł, Robert, Tomek, Dawid, Piotr i chłopcy z Osiedla 
Radosław oraz Wojtek Wiśniewski z Kulic.- nie szczędzili oni sił, pomysło-
wości i czasu by organizacja stała na wysokim poziomie. Dziękować należy 
działaczom KM „CISY” za pokaz sprzętu, wyposażenia i zdobytych pucharów, 
Michałowi i Zbyszkowi, którzy zmobilizowali motocyklistów, Państwu Jani-
nie i Mieczysławowi Dec za stoisko z ich sztuką, panu Piotrowi Pazdanowi 
za pokaz rzeźbiarstwa, Jakubowi, Oskarowi i Piotrowi (podopieczni Lecha 
Jurka) oraz  duetowi z zespołu „REŻIM” za uprzyjemnienie „Mikrofonu dla 
wszystkich”.

Jak każda impreza plenerowa Piknik jest dla jednych przyjemną roz-
rywką i zabawą – innym niestety zakłóca spokój i ciszę nocną – wszyst-
kich urażonych lokatorów pobliskich domów organizatorzy serdecznie 
przepraszają.

Z Tadeuszem Łukasiewiczem rozmawiał LMM

PS. Gdzie jest czegoś dużo tam coś zawsze musi zginąć – tym 
razem „wyparowała” drabina aluminiowa, dł. 4 m, szerokość 
0,5 m – wszystkich, którzy coś wiedzą o losach drabiny prosimy 
o wiadomość do red. „DN”

Znak władzy od motocyklistów

Stoisko państwa Dec

Piotr Pazdan przy pracy

Jakub, Oskar i Piotr podopieczni Lecha Jurka
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II Festyn Pamięci 
Zygmunta Siepki

W sobotę 15 sierpnia odbyl się w Osinie II Festyn Pamięci Zygmunta Siepki.
Koledzy i Przyjaciele Zmarłego dotrzymują słowa – impreza wrasta w tra-

dycję Osiny, zyskuje na popularności, angażuje coraz więcej ludzi.
Przybywa konkurencji i sponsorów. Przebieg imprezy zaprezentujemy w 

kolejnym wydaniu „DN”. 
LMM

Otwarcie – Marek Górecki i Tadeusz Łukaszewicz

Biegamy „pól mili Zygmunta”

Licznie obsadzony turniej piłkarski

Liczni goście i obserwatorzy
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w Dobrej, ul. Traugutta. Cena 
do negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 
METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Sprzedam dom jednorodzinny – 
230 m kw, na działce 7 arowej, ul. 
Żeromskiego w Nowogardzie, lub 
zamienię z dopłatą na ½ domku 
z ogródkiem lub mały dom (No-
wogard lub bliska okolica) tel. 
609 307 327.

• Sprzedam pół domu tel. 091 
39 208 66. 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Działki budowlane sprzedam, 
1600 m kw, 18 zł/m kw. Dębice 
koło Maszewa. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
na ul. Gen. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową 
w Sikorkach. Tel. 660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
na 3 pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Do wynajęcia lokal w pasażu han-
dlowym pod Biedronką. 601 47 29 
47.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, II 
piętro przy ul. Zamkowej, częścio-
wo z meblami, cena 225 tys. Tel. 
091 35 03 127.

• Sprzedam dom o pow. 220 m kw, 7 
pokoi, dwa budynki gospodarcze 
na działce 19 arów, Wojtaszyce. Tel. 
509 702 817.

• Boks do wynajęcia w Centrum 
Handlowym FUX 30m kw przy ul. 
Kościelnej 1 w Nowogardzie, tel. 
504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw 
w kamienicy na parterze, po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie 
gazowe, kominek   pomieszczenia 
gospodarcze, tel. 501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
bezczynszowe. Tel. 660 905 198.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m 
kw na działalność handlową, biu-
ro, gabinet lekarski, mieszkanie 
przy ul. 700 Lecia 20B (pasaż przy 
Biedronce), I piętro. 091 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 3 pokojowe o pow. 58 m kw, 
parter oraz garaż przy ul. Zacisznej 
w Nowogardzie. Tel. 091 39 27 000.

•	 Parking dla samochodów cię-

żarowych oraz sprzętu budow-
lanego (walce, koparki, spycha-
cze, itp.). abonament miesięcz-
ny oraz dobowy. Nowogard, ul. 
Boh. Warszawy 71 (dawny POm). 
511 267 991.

• Kupię lub wynajmę garaż. 
600 782 741.

• Pokój do wynajęcia. 091 39 22 988, 
698 843 040.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
os. Bema, wspólnota mieszkanio-
wa o pow. 41,7 m kw, okazyjna 
cena. 888 354 289.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, 65 tys. Tel. 
512 285 298.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
na os. Bema. Tel. 606 627 663.

•	 Sprzedam kawalerkę własno-
ściową, bezczynszową na Bema 
po kapitalnym remoncie, I pię-
tro, umeblowana, kuchnia ro-
biona na zamówienie z drewna, 
w przedpokoju duża szafa pod 
zabudowę, okna plastik, wysoki 
standard, nie wymaga wkładu 
finansowego, cena 80 tys. Tel. 
788 986 139 lub 788 557 042.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,8 m kw, parter, ul. 15 Lutego. 
Tel. 886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
66 m kw. Tel. 662 120 052.

• Wynajmę garaż przy ul. Nadtoro-
wej. Tel. 798 130 301.

• Sąpolnica 4 km od Nowogardu - 
działka pod budowę 2500 m kw, 
48 000 zł  tel.501 307 666.

• Nowogard ul. Poniatowskiego   2 i 
7 ha inwestycyjne tanio ok.9zł/m 
kw tel.0502 103 432.

• Zamienię lokal mieszkaniowy 
bezczynszowy własnościowy w 
domku dwurodzinnym: pokój 18 
m kw, kuchnia, łazienka, piwnica, 
ogródek oraz pomieszczenia go-
spodarcze o powierzchni 17 m kw 
położone w atrakcyjnym miejscu 
na mieszkanie własnościowe w 
bloku. Nr telefonu 696 079 880.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK 
lub podobny. Kompletny, nie prze-
rabiany. Tel. 508 351 213.

• Sprzedam Renault 19, stan do-
bry, rok prod. 1995, silnik 1,9 die-
sel, elektryczne szyby, przebieg 
230600 km + hak. Cena 2400 do 
uzgodnienia. Tel. 660 472 525.

• Renault Laguna, poj. 1800, 2002 r., 
bogate wyposażenie, srebrny me-
talik, hatchback – sprzedam. Tel. 
091 39 21 828.

• Sprzedam skuter Piaggio Typhon 
poj. 125 m3, stan bardzo dobry, 
prędkość max. 100 km/ h, 14 KM, 
cena 1700. Tel. 504 078 763.

• Renault 19, rok prod. 1990, 1,4 + 
gaz, 2 komplety opon, niedrogo 
sprzedam. Tel. 697 769 948.

• Sprzedam ciągnik MTZ 82, niska 
kabina, cena 12  500 zł. Tel. 091 
39 103 15.

• Sprzedam VW Polo, 1,9 SDI, 
2003, przebieg 170  000, ABS, 
elektr. szyby i lusterka, zadba-
ny, garażowany, opony zimowe 
gratis. Cena 18 500 zł. Tel. 0604 
873 917.

rOlNICTWO

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Sprzedam króliki do chowu. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną + 
siewnik zbożowy. 091 39 17  620 
wieczorem.

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 
zł/ kg. 091 39 784 81.

• Sprzedam miód z własnej pasieki 
oraz malinę. Tel. 500 553 190.

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
0,50 zł/ kg, większa ilość taniej. 
518 488 713, 518 488 714.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 207 14.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

•	 Transport, przeprowadz-
ki, montaż i skręcanie mebli. 
791 111 794. 

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i 
terakota, hydraulika, regipsy, pod-
łogi. Tel. 600 626 268.

•	 Wystrój sal weselnych balonami 
i nie tylko. Tel. 503 045 960. 

• Usługi remontowo – budowla-
ne wykonam. Tel. 600  347  308, 
608 364 330, 091 39 501 03.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

•	 HarrY – meD masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Dachy, remonty. 696 07 07 08.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika, 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. 
Tel. 609 605 621, 605 168 658.

• Komputery – pomoc, naprawa, 
konserwacja. Tel. 608 870 708.

• Docieplenia budynków, remonty 
od „A” do „Z”. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 697 311 324, 662 638 178.

• Docieplenia, remonty. 696 07 07 
08.

• Transport. 696 07 07 08.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

lOkale DO WYNaJĘCIa

NOWOGarD- lokal usługowy o powierzchni 20 m2                                       cena:        1000 zł/msc
NOWOGarD- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                                       cena:      1100 zł/msc
NOWOGarD- lokal handlowo- usługowy o powierzchni 164 m2                    cena:  8000 netto/msc

mIeSZkaNIa 2 POkOJOWe

reSkO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, II piętro                                              cena:  80 000 zł
reSkO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
reSkO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena:  140 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 51,50 m2 I piętro                                         cena:  140 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                          cena:  150 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena:  161 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                            cena:  165 000 zł
NOWOGarD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena:  200 000 zł
NOWOGarD – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                        cena:   250 000 zł
PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2       cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 POkOJOWe

ŁOBeZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 68 m2, II p                                                               cena:  217 000 zł
NOWOGarD-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                              cena:  160 000 zł
NOWOGarD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 58 m2, I piętro                                                         cena:  186 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                         cena:  228 000 zł

mIeSZkaNIe 4 POkOJOWe

reSkO – 4 pokoje o powierzchni 67 m2, II piętro                                                    cena:  120 000 zł
PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
DOBra – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NOWOGarD- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie                      cena:  213 000 zł
NOWOGarD- okolica komfortowe o pow. 118 m2                                                  cena:   215 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena:  240 000 zł

UBeZPIeCZeNIa HDI aSekUraCJa

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA 
NA SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Jak co roku uruchamiamy akcję bezpłatnych ogłoszeń w Dzienniku 
Nowogardzkim na sprzedaż i kupno podręczników szkolnych. 

Akcja trwa od 18 sierpnia do 15 września 2009 r.
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń. 

Tel. 091 39 22 165.
• KIEROWCA kat. B, C, D poszukuje 

pracy. Tel. 603 705 635.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA,WIELOLETNIE DOŚWIAD-
CZENIE, OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 
392 851.

• Zatrudnię dekarza. 696 07 07 08.

• Amerykańska firma poszukuje 
osób do prowadzenia biznesu. 
Zapewniamy pełne przeszkolenie. 
Tel. 601 432 790.

• Emerytka, uczciwa, sumienna po-
dejmie pracę w godzinach popo-
łudniowych. Tel. 691 944 189.

• Dam pracę na budowie. Tel. 
888 603 612 po 17.00.

• Przyjmę do pracy w Norwegii – 
elektryk, płytkarz. Tel. +47 94 80 
32 00.

•	 Zatrudnię fryzjera /-kę po szko-
le. Tel. 697 971 229.

INNe

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, do dom-
ku gdzie są 2 łazienki, prysz-
nic, kuchnia to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy 
Vaillant z Niemiec, cena 1000 zł, 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18 
i 21 kw z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typVIII 120 
lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodo-
we; telefon komórkowy, Ericson 
tel. 605 522 340.

•	 Owczarki niemieckie, szczenię-
ta (pieski i suczki), rodzice na 
miejscu, z rodowodem, ojciec 
– wnuk podwójnego zywcięzcy 
świata – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Wydzierżawię stanowisko fryzjer-
ce damskiej. Tel. 888 20 41 43.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, 
wys. 1,30, głębokość 35 cm, po-
wierzchnia spania 1,90 x 85 cm, 
kolor dąb rustykalny. Tel. 091 39 
20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Odchudzanie 100% gwarancji. Tel. 
601 432 790.

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkĘ Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Owczarek niemiecki, 2,5 m., sprze-
dam. 793 933 796.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i 
kominkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam meble typu Swarzędz, 
zestaw wypoczynkowy, kanapę 
oraz segment młodzieżowy. Tel. 
510 811 067.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czer-
woną tanio. 518 216 284.

• Sprzedam drewno opałowe sosna 
odpady tartaczne pocięte w kolc-
ki 350 zł za przyczepę; nie pocięte 
w całości 250 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538 po 18.00.

• Oddam wypoczynek, kolor niebie-
ski, 3, 2, 1. Tel. 509 307 702.

• Sprzedam pianino, stan bardzo do-
bry, cena 2500 zł. Tel. 509 307 702.

• Sprzedam kuca. 607 740 097.

• Sprzedam dorodną, trójpienną 
jukkę, wys. 2,80. Tel. 091 39 542 70.

• Sprzedam suporex 24x24x59, 400 
sztuk. 796 406 330.

• Wełnę mineralną gr. 5cm w ilo-
sći ok.150m2 tanio, dowiozę tel 
889 133 882.

PODrĘCZNIkI

•  Sprzedam kmpl. używanych 
podręczników do I kl. II lO o 
profilu matematyczno-informa-
tycznym. Cena ok. 100 zł. Tel. 
091 39 18 064, 669 331 292.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Inwest Dom Sp. z o.o.
Nowogardzka firma deweloperska 
oferuje mieszkańcom Nowogardu 
apartamenty we Wrzosowie koło 
Dziwnówka. Dla 5 pierwszych 
klientów z Nowogardu 5% rabatu.

Tel. 091 579 26 42

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia, że rozpoczęła zapisy na budowę mieszkań 
własnościowych w budynku wielorodzinnym.

1. Lokalizcja  -  przy ul. Boh.Warszawy („sad czereśniowy”)
2. Struktura mieszkań – 1 pok., 2 pok. i 4 pok,- dwukondygnacyj-

ne - 1 szt.
3. Planowane terminy:

- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania 
szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 
261 lub 697 104 578.

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Zatrudnię 
BARMANKI

tel. 693 52 12 11

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 
w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza PRZETARG OFERTOWY 
NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 
własności lokalu użytkowego

Lokalizacja: Nowogard, ul.  Warszawska 14; powierzchnia użytkowa: 
144,28 m2     

Lokal położony na parterze, składa się z  7  pomieszczeń użytkowych, 
pomieszczenia socjalnego i  korytarza. Z lokalem wiąże się udział we 
współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 0,0335.

Cena wywoławcza:  289.200,- zł  Wadium:  60.000,- zł
Cena nie uwzględnia kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz związa-

nych z nią podatków i opłat, które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w No-

wogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 11.09.2009 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
napisem „Przetarg na lokal - Warszawska 14”. Oferta winna zawierać: imię, 
nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną 
przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2009 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić 

zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 21 dni od daty otrzy-
mania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone prze-
lewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu roboczym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wy-
licytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie 
i  przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w terminie wskazanym 
przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat 
szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w  formie przetargu ustnego. W przypadku kontynuacji 
przetargu w formie przetargu ustnego, rozpoczęcie II części przetargu o 
godz. 13.00 w dniu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

PSS „SPOŁEM” 
w Nowogardzie 

ul. 3 Maja 40 

zatrudni 
sprzedawcę

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe

- znajomość obsługi kas fiskalnych
- dyspozycyjność

Kontakt: 91 39 21 805 
w godz. 7.00 – 15.00

LETNIA WYPRZEDAŻ
PANELE PODŁOGOWE,

LISTWY PRZYPODŁOGOWE
ATRAKCYJNE CENY

DOBRA JAKOŚĆ
ZAPRASZAMY 

SKLEP
PUWiS NOWOGARD UL. ZAMKOWA 14

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131
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Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza Emerytów i Rencistów 
na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu, 
które odbędzie się w miesiącach wrzesień - listopad 2009. Informacji dot. 
szkolenia udziela Paweł Nowak, nr telefonu 693162181, e-mail: pnowak@
awis.org.pl. Nabór uczestników prowadzony bedzie także w dniach 08.08, 
22.08, 29.08 (soboty) w godz. 10.00-12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Nowogardzie. Zapraszamy także na szkolenie pt. „Praktyczne zasady 
pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy z EFS”. Informacji n/t szko-
lenia udziela Tobiasz Lubczyński, tel. 0667971070, tlubczynski@awis.org.pl.
Informacje i formularze zgłoszeń na powyższe szkolenia dostępne są także na 
naszej stronie internetowej www.awis.org.pl. 
Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje członków Koła, 
że dnia 22.08.2009 r. 

organizuje wakacyjne 
rodzinne przygody z wędką. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak”, ul. Waryńskiego 12 
do dnia 20.08.2009 r. Wpisowe dla drużyny 3 osobowej Koła 
wynosi 15 zł. Zbiórka o godz. 8.30 przy Rest. „Neptun”.

Serdecznie zapraszamy Zarząd
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

akUmUlaTOrY
ul.	Boh.	Warszawy	103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl

ul. Struga 31 B
70-777 Szczecin
tel: +48 91 46 44 880
fax. +48 91 46 44 879

ul. 3-go Maja 27 A
72-200 Nowogard
tel: +48 91 39 25 600
fax. +48 91 38 25 601

III
rabat 9 500 z∏

rabat do 15 %

rabat 4 000 z∏

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  21.08

-LESMAR-
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Rozwiązanie krzyżówki NR 14,08 – CUD NAD 
WISŁĄ – nadesłali: Agnieszka Pluta, Franciszek 
Palenica, Bogumiła Czupryńska (?), Andrzej 
Leszczyński, Władysław Kubisz, Urszula Skowron, 
Teresa Powalska, Alicja Wypych, Konrad Słomski, 
Monika Kukuła, Józef Dobrowolski, Michał Fur-
manczyk, Zenon Witkowski, Chrystiana Syfert, 
Adam Stefanski, Pelagia Feliksiak, Regina Ogiewa, 
Natalia Chruściel, Urszula Kaczmarek, Sławomir 

Skowroński, Roman Kaczmarek, Teresa Januszo-
nek, Stanisława Pokorska, Ryszard Gutowski, 

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Chrystiana Syfert,
- Agnieszka Pluta,
- Andrzej Leszczyński.

Gratulujemy!  

DeWIZa
Panów to dewiza święta,
Bez koszuli brać dziewczęta. 

ŻeBY Tak…
Żeby tak człowiek miał 
Na tyle w życiu odwagi,
By ludziom mówić bez blagi 
Wszystko. Żeby tak śmiał 
Bez drżeń, co za to go czeka –
Wygarnąć prawdę szefowi,
Swej żonie, albo mężowi
/Zależnie od płci człowieka/.
Żeby tak nadszedł czas,
Lub taka chwila najszczersza,
By prawdę powiedzieć raz 
Koledze o jego wierszach.
Żeby tak człowiek zbeształ,
Ukuł, jak ostrzem kindżału
Tego, co wlazł na piedestał,
By trochę zszedł z piedestału.
Żeby się przestał bać
O własną swą nędzną skórę,
Żeby go było stać
Na słowa odważne, które 
Głęboko tkwią pod oddechem,
Zamiast wyskoczyć z niego
W chwili, gdy wargi z uśmiechem 
Mówią już, co innego…
Wiem – wiersz do druku dam,
A wy na to zaraz swoje:
- Uczy nas życia, a sam 
Też pewno nie jest gierojem!
Nie sądźcie mnie znów tak czarno,
Jam – nie z tchórzliwej branży!
Boję się jednak rewanżu.

SZCZĘŚlIWY ŁOWCa
Łowił sobie szczupak,
Nie tracił ni chwili,
Ani się obejrzał 
Jak jego złowili!
Oto jak się sprawdza 
Prastara maksyma:
Złapał Kozak Tatarzyna,
A ten za łeb trzyma!

rOZmOWa
Powiedział do niej:
„Chciałbym cię mieć”.
A ona na to:
„To mało chcieć”.       
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Informujemy, że 

25 sierpnia 2009 r.
wtorek w godz. 9.00 - 10.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

NOWOGARD 10.08.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD.
1. Murarz 
2. Kierowca pr.jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Doradca klienta (usł.finansowe)
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Kelner
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki  
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Doradca klienta (RTV i AGD)
12. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeń-
stwa
13. Kucharz
14. Pom. dekarza, dekarz
16. Sprzedawca
17. Technolog robót wykończeniowych
19. Fryzjer
20. Stolarz, pom.stolarza 
               

OFerTY PraCY 
Z reJONU.

1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)
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Remis w Śmierdnicy

W sobotę gościmy 
Świt Skolwin

Kolejnym przeciwnikiem z którym Pomorzanin Nowogard podejmie wal-
kę na swoim własnym obiekcie jest  Świt Skolwin, drużyna uważana za bar-
dzo mocną fizycznie i walczącą do ostatnich minut,Świt w ostatniej  kolejce 
pewnie pokonał Kłos Pełczyce wygrywają 3:0 i 3 bramki dla tego  zespołu 
strzelił Rafał Zieliński na którego nasi obrońcy muszą z szczególnie uważać.
Pomorzanin za to bezbramkowo zremisował z Iskierką Szczecin - Śmierdni-
ca,więc miejmy nadzieję że w tym meczu  nasz drużyna zdobędzie pierwszy 
komplet punktów.

Mecz odbędzie się w sobotę 22sierpnia na stadionie w Nowogardzie o  go-
dzinie 18.00

KK

Olimpia walcząca
Walczyć o zwycięstwo w każdym 

meczu - to cel Olimpii Nowogard 
w rozpoczynającym się sezonie 
A-klasy. Poczatek w sobotę, w Mię-
dzyzdrojach o godz. 18-tej.

Beniaminek A-klasy pierwsze 
spotkanie rozegra w Międzyzdro-
jach z tamtejszą Falą. Przed sezo-
nem Olimpia rozegrała sześć spa-
ringów. Zwyciężyła w dwóch,  zre-
misowała jeden i przegrała trzy. W 
sparingach były momenty lepsze i 
słabsze. Największy pozytyw? 
Piłkarze pokazali, 
że potrafią 
w a l c z y ć 
i pod-
nosić się 
z kolan. 
Negatyw? 
T r a c o n e 
bramki na 
p o c z ą t k u 
meczów, po 
indywidual-
nych błędach. 

Zespół od 
miesiąca prowa-
dzi nowy trener 
- Marcin Miklas. W 
przerwie do drużyny 
dołączyli bramkarz Michał 
Dwojak, obrońca Dawid Niedź-
wiedź, napastnik Adrian Bagiński. 
Do zespołu powrócili  też Grzegorz 
Skrzecz i Mateusz Rokosz. Na kilka 
dni przed startem  rozgrywek Olim-
pie zasilił Krzysztof Kieruzel. Poży-
tek z niego powinien być duży, bo w 
poprzednim sezonie 23-letni piłkarz 
Sarmaty Dobra strzelił w V lidze 13 
bramek.

W sobotę przed Olimpią trud-
ne zadanie, bo Fala to ograny A-
klasowiec (8 lat) marzący o awansie 

do „okregówki”. Pozyskała ostatnio 
czterech piłkarzy. W przerwie roze-
grała aż dziewięć sparingów. Gdyby 
ich rezultaty przeliczyć  na punkty 
ligowe to byłoby ich 13.  

Walczymy o jak najwyższą lokatę. 
Najwyższy czas odobić się i awanso-
wać. Zespół zasiliło czterech nowych 
zawodników. Atmosfera jest bardzo 
dobra, a nastroje przed sobotnim me-
czem bojowe – mówi Jan Rączewski, 
prezes Fali.     

Czego w Międzyzdro-
jach spodzie-

wają się po 
Olimpii?

Z n a m 
ten zespół. 
Na pewno 
w y j d z i e 
i będzie 

gryzł tra-
wę. Mamy 

przed nimi 
szacunek, bo 

gralismy już 
kilka sparingów. 

Na pewno sprawi 
w lidze kilka niespo-

dzianek. Grają jednak 
za bardzo chimerycznie, by 

uchodzić za faworyta – uważa 
Rączewski.

Kto zdaniem prezesa Fali jest fa-
worytem tych rozgrywek?: - Myślę, 
że po ostatnich wzmocnieniach Iskra 
Golczewo. Groźne będą także rezer-
wy Regi Trzebiatów. Trzeba uwazać 
także na Jantar Dziwnów, ale ten   w 
lato nie wzmocnił się wogóle.   

Początek meczu w Międzyzdro-
jach o godz. 18. Przedmecz zespołu 
juniorskiego  - 15.30. Serdecznie za-
praszamy kibiców. Najpierw na pla-
żę, a później na stadion Fali.            

KK, man

W środę 19 sierpnia Pomorzanin 
rozegrał 2 kolejkę V ligi. Naszym 
przeciwnikiem, a za razem  gospo-
darzem  spotkania była Iskierka 
Szczecin - Śmierdnica.

W naszym  zespole nie wystąpiło 
paru podstawowych i znaczących 
zawodników - .M.Gołdyn po ostat-
nim meczu trafił do szpitala gdzie 
stwierdzili złamanie obojczyka i te-
raz czekamy na kolejną kontrolę u 
Maćka, która wyjaśni czas jego po-
wrotu. P.Galus w ostatnim meczu 
sparingowym skręcił kostkę i ma 
jeszcze 2-3 tygodnie nosić szynę. 
K.Miklas od dłuższego czasu boryka 
się z powracającą kontuzją nogi tak 
samo jak M.Sokulski i  nie wiadomo 
kiedy wrócą do gry.

Cały mecz rozegrał  się bardziej 
w środkowej części boiska,  ale Po-
morzanin od pierwszych  minut był 
przeważającą drużyną i stworzyli-
śmy zdecydowanie więcej  sytuacji  
podbramkowych. – akcje Noska i 

Żabeckiego (wystąpił po raz pierw-
szy w naszych barwach a w poprzed-
nim sezonie grał w Inie Goleniów) 
Druga powoła też należała do na-
szej drużyny choć żaden zawodnik 
nie zdołał umieścić piłki w siatce,  a 
nawet przejść świetnie spisującą się 
obronę Iskierki. Co jakiś czas go-
spodarze wyprowadzali kontry ale 
nie przyniosło to żadnego  rezultatu. 
Bohaterem  tego  spotkania był  jed-
nak rewelacyjny bramkarz Iskierki 
który wyłapywał takie piłki które 
były naprawdę nie do obronienia.

Mecz zakończył się bezbramko-
wym wynikiem po kiepskim, mało 
widowiskowym meczu. Gospodarze 
grali bardzo zachowawczo, a piłka-
rze z Nowogardu nie potrafili wyko-
rzystać kilku niezłych okazji. Mimo 
to, piłkarze obydwu ekip chyba za-
dowoleni, bo bogatsi o punkt, scho-
dzili z murawy boiska.

Karolina Kubicka 

Pozostałe wyniki:
Kluczevia Stargard - Orzeł Trzcińsko-Zdrój  0 - 0 
Stal Lipiany - Woda-Piast II Rzecko   4 - 0 
Zorza Dobrzany - Sparta Węgorzyno   2 - 1  
Świt Skolwin - Kłos Pełczyce                3 - 0 
GKS Mierzyn - Arkonia Szczecin                0 - 3  
Na czele tabeli Arkonia Szczecin  6 pkt, przed Kluczevią Stargard, Iskierką 

Szczecin-Śmierdnica  i Zorzą Dobrzany  wszystkie po 4 pkt.
Pomorzanin Nowogard z  2 pkt zajmuje 10 lokatę.
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

24.08.2009 r. godz. 16.30rozpoczęcie kursu
25 sierpnia 2009 g. 16.00

Żeglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

BIAŁY PUNKT 
GSM

Targowisko Miejskie
w Nowogardzie

tel. 502 419 276

SkUP - SPrZeDaŻ
telefonów nowych i używanych

SerWIS - NaPraWa  
POGWaraNCYJNa
simlock, menu polskie, akcesoria GSM, 

ładowarki, obudowy, smycze, pokrowce, 
baterie, karty pamięci, uchwyty

Najwyższa zdawalność 
w Nowogardzie

Ostatni kurs w promocyjnej cenie
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net
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Miasto w oczach
architekta

UWAGA!!!
  

NOWE KIERUNKI: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Zmiany  
personalne  
w naszym  
dekanacie 

PO zabiega  
o poparcie…

Pierwsze  
zwycięstwo  
Pomorzanina

Nowy przedmiot  
w szkołach
Edukacja dla  
bezpieczeństwa
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Informacje 
Straży Pożarnej

Kronika policyjna Zmiany personalne  
w naszym dekanacie 

Długołeka. Ks. proboszcz Stanisław 
Budziło odchodzi na emeryturę i 
udaje się do swojej rodzinnej miej-
scowości w Diecezji Zamojsko-Lu-
baczowskiej. Na jego miejsce przy-
chodzi ks. Stanisław Rosiek. 

Dobra Nowogardzka. Ks. wikariusz 
Krzysztof Żuk odchodzi do parafii 
św. Bonifacego w Barlinku a na jego 
miejsce przychodzi ks. Andrzej Gro-
chowski. 

Parafia św. Rafała Kalinowskiego. 
Odchodzą obaj księża wikariusze – 
ks. Arkadiusz Grzelak i ks. Marek 
Gajowiecki. Ks. Arkadiusz został 
mianowany proboszczem parafii św. 
Jana Kantego w Wapnicy  a ks. Marek 
wikariuszem parafii św. Rodziny w 

Szczecinie. Przychodzą do parafii 
ks. Grzegorz Grinn z parafii pw. 
NMP Królowej Świata w Stargardzie 
Szczecińskim oraz ks. Tomasz Tylutki 
z parafii św. Bonifacego w Barlinku. 

Nasza parafia. Odchodzi od nas ks. 
Piotr mianowany wikariuszem parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Szczeci-
nie. Na jego miejsce przychodzi ks. 
Marcin Krycki, jeden w tegorocznych 
neoprezbiterów. 

A nasz ks. Łukasz Wdowczyk 
dostał przydział do parafii pw. NMP 
Częstochowskiej w Maszewie. Pozo-
stanie więc blisko swojej macierzystej 
parafii. 

Zmiany dokonują się z dniem 25 
sierpnia.  

Parafialny Zespół CARITAS 
przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

dziękuje sponsorom, 
którzy wsparli finansowo i rzeczowo 

przy organizowaniu odpustu parafialnego 
- Burmistrzowi  Kazimierzowi Ziembie, Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej Markowi Krzywani, Komendantowi Komisariatu Policji w 
Nowogardzie Leszek Nowak, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wyszomierzu, Jolancie i Tadeuszowi Banachomskim, Henrykowi i An-
drzejowi Grygowskim, firmie Pana Kazimierza Jankowskiego, Jadwidze i 
Sławomirowi Skubijom, Wiktorowi Smolińskiemu prezesowi firmy ZUK, 
Dyrektorowi Kazimierzowi Lembasowi i pielęgniarkom Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, Nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Nowogard Tadeuszowi Piotrowskiemu, właścicielowi stolarni 
Henrykowi Krupiczowiczowi, Marii i Janowi Woźniakom z kwiaciarni 
„Maria”, rzeźbiarzowi Janowi Zięciakowi z Wołczkowa, Lidii Szocik wła-
ścicielce piekarni „Saturn”, Mariannie Malinowskiej, Paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Ostrzycy, Alicji i Majce Berezowskim, Oli Brzeziń-
skiej, Panu Markowi Słomskiemu redaktorowi naczelnemu „Dziennika 
Nowogardzkiego” oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji 
ww. odpustu a w szczególności Panu Mirosławowi Martynowiczowi za 
uatrakcyjnienie muzyczne.

17 sierpnia godz. 14.00 Nowogard 
700 – Lecia

Zdano materiały w sprawie podpa-
lenia elewacji budynku mieszkalnego. 
Wartość strat wyniosła 1120 złotych.

17 sierpnia godz. 17.40 Nowogard 
Mieszkanka Nowogardu zgłosiła po-

bicie jej syna przez nieznanego pracow-
nika firmy REM.

18 sierpnia godz. 4.05 Nowogard
Zatrzymano kierującego samocho-

dem Skoda Faworit. Bartosz J. miał 0,9 
promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

18 sierpnia godz. 12.20 Nowogard 
Boh. Warszawy

Zgłoszono kradzież przewodów elek-
trycznych wartości 150 złotych.

18 sierpnia godz. 13.41 Nowogard 
Przedszkole nr 3

Zgłoszono kradzież trzech grzejników 
do centralnego ogrzewania.

19 sierpnia godz.14.00 Wołowiec
Zdano materiały dotyczące kradzieży 

paliwa. Z kombajnu rolniczego skradzio-
no 150 l paliwa o wartości 600 złotych.

19 sierpnia godz. 20.20 Nowogard
Zdano materiały dotyczące wyłu-

dzenia przez Sergiusza P. i Urszuli K. 
posiłku w restauracji Oskar o wartości 
380 złotych, noclegu na kwotę 120 zło-
tych oraz wyłudzenia zakupów w sklepie 
„Poziomka” na kwotę 105 złotych. 

20 sierpnia godz. 10.35 Nowogard 
Sądowa

Pod sklepem mięsnym przed dokona-
niem zakupów jedna z klientek zostawi-
ła rower. Druga z pań wsiadła i oddaliła 
się na tym rowerze.

21 sierpnia godz. 8.30 Nowogard Pl. 
Wolności

Na przejściu dla pieszych przejeżdża-
jące auto potrąciło przechodzącą kobie-
tę. Kierujący pojazdem zbiegł z miejsca 
zdarzenia. Jak ustalono kierujący Oplem 
Omega na goleniowskich numerach 
rozmawiał przez telefon komórkowy. 
Sprawa zostanie skierowana do sądu 
grodzkiego.

21 sierpnia godz. 18.15 Nowogard 
Światowida

Zgłoszono kradzież z klatki schodo-
wej roweru o wartości 250 złotych oraz 
drugiego roweru o wartości 150 złotych.

22 sierpnia godz. 3.30 Nowogard Po-
niatowskiego

Zniecierpliwieni sąsiedzi zgłosili, że 
ktoś jeździ motorowerem w tą i z po-
wrotem. Jak się okazało nieletni Michał 
T. miał 1,5 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

22 sierpnia Nowogard Piłsudskiego
Zgłoszono kradzież w godzinach po-

między 23 a 5 rano z mieszkania przy 
ul Piłsudskiego telefonu komórkowego, 
pieniędzy i złotej biżuterii o łącznej war-
tości 1100 złotych. Sprawca był najpraw-
dopodobniej członkiem rodziny.

 22 sierpnia godz. 20 Dąbrowa
Zgłoszono kradzież beczki z zawarto-

ścią paliwa 200 l oraz akumulatora z cią-
gnika rolniczego. Wartość strat wyniosła 
1150 złotych.

22 sierpnia godz. 17.20 dr 144 skrzy-
żowanie na Kulice

Kierujący Fiatem potrącił nietrzeźwe-
go rowerzystę. Jak ustalono rowerzysta 
z zawartością 2,1 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu jechał prawdo-
podobnie środkiem drogi. Ze złamaną 
nogą został odwieziony do szpitala.

23 sierpnia godz. 1.20 Nowogard 
Woj. Polskiego

Zgłoszono kradzież metalowej bram-
ki zamykającej wejście do posesji.

23 sierpnia godz. 12.40 Nowogard 3 
Maja

Zgłoszono, że dwóch młodzieńców 
idzie i przeskakuje na pobliskie ogród-
ki działkowe i wkłada do reklamówek 
skradzione stamtąd owoce i warzywa. 
Sprawców ukarano mandatem karnym.

23 sierpnia godz. 22.15 Nowogard 
15 – go Lutego

Zatrzymano nietrzeźwego kierują-
cego rowerem. Krzysztof  W. miał 1,5 
promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

23 sierpnia godz. 23.35 Nowogard 
Zamkowa

Zatrzymano nietrzeźwego Adriana 
W. kierującego Citroenem. Miał on 1,5 
promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

24 sierpnia godz. 5.55 Nowogard 
Leśna

Zgłoszono włamanie do zaparkowa-
nego tam samochodu, skąd skradziono 
radioodtwarzacz o wartości 800 złotych. 

Opr. Ewa Dziwisz

19 sierpnia godz. 23.28 Wierzbięcin
Pożar śmieci i krzewów na dzikim wy-

sypisku gasiła OSP Osowo.

20 sierpnia 18.20, Waryńskiego
Mały szczeniak wpadł do studzienki. 

Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia.
Opr. Ewa Dziwisz

Z życia parafii pw. WNMP
Zorganizowany został festyn parafialny. W tym roku już w szerszym za-

kresie i więcej osób zaangażowało się w organizację festynu. Przygotowanie 
festynu to było zadanie Zespołu Caritas przy naszej parafii. Dochód z festynu 
przeznaczony był na nowe ogrodzenie placu kościelnego i uzyskaliśmy w ten 
sposób ponad 8 tysięcy zł. Wszystkim, którzy pracowali przy naszym festynie 
parafialnym składam serdeczne podziękowanie. 

Prace nad ogrodzeniem w minionym tygodniu wkroczyły w kolejny etap – 
na kamiennym cokole murowana jest warstwa z cegły gotyckiej takiej samej, 
jaka znajduje się na kościele. Prace jeszcze potrwają. Serdeczne podziękowanie 
tym, którzy wspierają fundusz ogrodzeniowy. W kościele zostały wyłożone 
koperty z prośbą o ofiary na ten fundusz. Trwają także prace na północnej 
ścianie wieży. A nasz plac kościelny nadal wygląda jak plac budowy.  

Ogłoszenie. Poszukuje się osoby, która byłaby gotowa zamieszkać z 97 – 
letnią mieszkanką naszej parafii. Warunki do uzgodnienia. Bliższe informacje 
można uzyskać u Ks. Proboszcza.
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INTERACTIVE
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Metoda interaktywna 
w nauczaniu języków obcych 

już u nas!!!
Proponujemy:
- wymarzony kurs języka angielskie-
go i niemieckiego dla wszystkich 
grup wiekowych
- multisensoryczne gry zachęcające 
do nauki
- przyjaźni bohaterowie motywujący 
dzieci do rozumienia i zapamiętywa-
nia słów i zwrotów
Lekcja pokazowa w sierpniu – gratis!

Tel. 607 061 450

PO zabiega o poparcie…
Radni Klubu Platformy Obywatelskiej i Rada Osiedla  Bema zapropono-

wali mieszkańcom spotkanie. W sobotnie przedpołudnie postanowili dysku-
tować o problemach Osiedla, a przy okazji zbierali podpisy pod wnioskiem 
o budowę Boiska Orlik 2012 na tamtym terenie.

Nowy przedmiot w szkołach

Edukacja dla bezpieczeństwa 
Zamiast przysposobienia obron-

nego - Edukacja dla bezpieczeństwa  
- ma być przygotowaniem do radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach w 
czasie pokoju. - Nie będzie strzela-
nia, masek gazowych, czy czołgania 
się po boisku szkolnym – uzasadnia 
przedstawiciel MEN -  zamiast tego 
szkoła ma uczyć udzielania pierwszej 
pomocy, czy zabezpieczania miejsca 
wypadku. - Nie będziemy też uczyć 
rodzajów broni chemicznej, a raczej 
o tym, gdzie uzyskać pomoc, gdy np. 
zobaczymy pakunek, który według 
nas może być niebezpieczny dla oto-
czenia - dodał rzecznik minister-
stwa. Jego zdaniem - nastały inne 
czasy i należy przygotować młodzież 
do życia właśnie w tej nowej rzeczy-
wistości.

Nowy przedmiot, ci sami na-
uczyciele

Rzecznik resortu edukacji za-
pewnia, że w związku ze zmianami 
dokształcanie nauczycieli nie bę-
dzie potrzebne. - Każdy nauczyciel 

przysposobienia obronnego ma od-
powiednie kwalifikacje do nauczania 
tego przedmiotu , ci pedagodzy będą 
zatem z nową podstawą programo-
wą uczyli innych rzeczy. Nauczyciele 
będą też współpracowali z ratowni-
kami medycznymi, którzy pojawią 
się na lekcjach.

Co robić, gdy pożar?
Przysposobienie Obronne obej-

mowało do tej pory jedynie mło-
dzież ponadgimnazjalną. Na zaję-
ciach z edukacji dla bezpieczeństwa 
gimnazjaliści i licealiści dowiedzą 
się jak postępować w przypadku po-
żaru, powodzi, ataku terrorystycz-
nego, czy wypadku drogowego. Na-
uczą się jak ewakuować szkołę, oraz 
co zrobić w przypadku poparzenia, 
zatrucia pokarmowego czy che-
micznego, porażenia prądem oraz 
złamania i zwichnięcia. W ramach 
lekcji odbędą się również zajęcia o 
profilaktyce HIV i przemocy seksu-
alnej.

Opr. LMM

Do głównych organizatorów (rad-
na Krystyna Kłosowska , radni Rafał 
Szpilkowski i Tomasz Szafran i panie 
z Rady Osiedla) dołączyli członkowie 
i sympatycy Platformy Obywatelskiej 
m.in. Artur Danilewski, oraz radni 
KWM Krzysztof Kosiński i Andrzej 
Wasiak. Przybyła także posłanka PO 
Renata Zaremba, która wyjaśniała, że 
głównym celem Jej pobytu w Nowo-
gardzie jest poznanie opinii miesz-
kańców na temat mającej ruszyć 
budowy Zakładu Utylizacji Odpadów 
(nazwa umowna) na terenie byłej 
jednostki wojskowej w Glicku.  

Zainteresowanie okazało się duże. 

W ciągu 2,5 godziny na listę poparcia 
dla Orlika wpisało się niemal 400 
osób. Również dzieci i młodzież 
mogli podpisać się pod wnioskiem. 
Dla odróżnienia od dorosłych ich 
podpisy składane były kolorowymi 
długopisami.

Ci, którzy nie mogli poprzeć wnio-
sku w sobotę mogą to jeszcze zrobić 
w osiedlowych sklepach, gdzie pozo-
stawiono puste listy do podpisu. Po 
ich zebraniu i przeliczeniu poparcia 
wniosek o budowę Orlika na os. 
Bema zostanie oficjalnie złożony do 
Burmistrza Nowogardu

Tekst i foto LMM

Turystyka 
Zaproszenie
Zapraszam wszystkie osoby zainte-

resowane utworzeniem Nowogardz-
kiej Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej na spotkanie organizacyjne w 
dniu 27 sierpnia br. o godz. 16.00 do 
Sali posiedzeń Ratusza. Proszę zabrać 
ze sobą dowody osobiste.

Tomasz Szafran 
Delegat Nowogardu 

do Zachodniopomorskiej 
Regionalnej Organizacji 

Turystycznej
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Miasto w oczach  
architekta

Rozmowa z Elżebietą Szpilkow-
ską, kierownikiem miejskiego Wy-
działu Architektury i Planowania 
Przestrzennego.

Wielkie silosy przy wjeździe. Czte-
ry „toporne” bryły supermarketów, 
a piąta w budowie. Brak miejsc par-
kingowych, wszechobecne blaszane 
budki „poprzyklejane” do bloków z 
wielkiej płyty. To obraz naszego mia-
sta. Właśnie o jego przestrzennym 
zagospodarowaniu rozmawiamy z 
Elżbietą Szpilkowską - kierownikiem 
miejskiego Wydziału Architektury i 
Planowania Przestrzennego.

Marcin Nieradka: Jak się Pani 
podobają budynki supermarketu 
Intermarche?

Elżbieta Szpilkowska: Zupełnie nie 
wiem jak będzie wyglądał nowogardz-
ki Intermarche.

Tak jak każdy inny w Polsce.
- Gmina wydała decyzję o warun-

kach zabudowy i spełniła swe zadanie. 
Została wydana zgoda na budowę 
dworca PKS z lokalem usługowo-han-
dlowym. Nie wiedziałam, że będzie to 
market Intermarche. Dowiedziałam 
się z gazety. Gmina nie wydaje po-
zwoleń na budowę, bo tym zajmuje 
się Starostwo Powiatowe. Nie wiem, 
więc jak ten market będzie wyglądał w 
szczegółach.

Wydaje Pani przecież decyzję o 
warunkach zabudowy.

- Byłam zszokowana, gdy o budowie 
Intermarche przeczytałam „Dzienni-
ku”. Wydaje mi się, że dobrzy praw-
nicy i niuanse spowodowały, że z 
decyzji wydanej na budowę dworca i 
lokal usługowy zrobiono supermarket 
z niewielkim przystankiem autobuso-
wym. „Grubym rybą” łatwiej naciągać 
warunki. Gmina nie jest właścicielem 
terenu, na którym powstanie market. 
Nie mamy wpływu na to, co powstanie 
na miejscu starego dworca PKS. Inwe-
storowi nie można odmówić pozwo-
lenia na budowę, jeżeli jego wniosek 
spełnia wymogi formalne. Jeśli, ktoś 
chciałby postawić tam domek miesz-
kalny, to też nie możemy mu odmówić. 

Po co więc warunki zabudowy 
skoro inwestor później i tak robi, co 
chce.

- Spełnienie warunków, które sta-
wiamy weryfikuje Starostwo Powia-
towe.

Uważa Pani, że Nowogard jest do-
brze zagospodarowanym miastem?

- Nie. Wynika to jednak z trędów 
panujących w powojennej Polsce. One 
były po prostu inne i na ich kształt po 
prostu odbudowano Nowogard. Układ 
„śródmiejski” został zwyczajnie znisz-
czony. Obecna zabudowa odbywa się 
na podstawie obowiązujących planów. 
Wszystkie decyzje należy wydawać na 
ich podstawie.

W mieście brakuje parkingów. 
Jak rozwiązać ten problem?

- Zdaję sobie z tego sprawę, bo skala 
problemu jest bardzo duża. Jedynym 
sensownym rozwiązaniem jest budo-
wa parkingu podziemnego pod placem 
Wolności. W mieście brakuje terenów, 
które można przeznaczyć na budowę 
parkingów. Gmina jest właścicielem 
bardzo małej ilości działek, na których 
mogłyby powstać parkingi. Wielopo-
ziomowy parking podziemny to ideal-
ne rozwiązanie. Jego budowa byłaby 
jednak bardzo kosztowana. Trzeba 
zadać sobie pytanie, czy gminę stać na 
taką inwestycję.

Czy władze rozważają ją na po-
ważnie? 

- Nie. Na razie to luźne rozmowy, 
raczej w sferze marzeń. Na dziś miasto 
będzie opracowywało koncepcję. Spró-
bujemy wyznaczyć i „połatać” miejsca, 
w których mogłyby powstać jakiekol-
wiek parkingi. 

Wygląd miasta i to przy wjeździe 
do niego psują silosy na rzepak. 

- Stoją one na terenie prywatne-
go zakładu produkcyjnego. Ma on 
określoną technologię produkcyjną. 
Zakład jest związany z krajobrazem 
miasta. Nowogard zawsze był koja-
rzony z krochmalnia jako zakładem 
produkcyjnym. Dziś na miejscu kroch-
malni powstał inny zakład, bo są inne 
realia ekonomiczne. Tu także gmina 
nie może niczemu zaradzić. 

Powstający plany zagospodaro-
wania uniemożliwi w przyszłości 
budowanie architektonicznych ka-
rykatur?

- W planie będą szczegółowe zapisy 
odnośnie dyspozycji funkcjonalnych 
i przestrzennych dla określonych te-
renów. Tych zapisów trzeba będzie 
się trzymać. Inwestor będzie musiał 
dostosować się do planu. Plan zago-
spodarowania przestrzennego będzie 
skończony najwcześniej za kilkanaście 
lat.

Rozmawiał Marcin Nieradka

Zaczarowane miejsce?
Na zdjęciach dostarczonych przez naszego Czytelnika widzimy fragment 

jezdni na ul. Bohaterów Warszawy. Uważni Czytelnicy zapewne pamiętają, 
że gościł on na naszych łamach już kilkakrotnie. Zaraz po położeniu nowej 
nawierzchni odcinek ten zaczynał „puchnąć” tworząc niebezpieczny garb. 
Drogowcy szybko przystąpili do pracy – zerwano grubą warstwę asfaltu, 
utwardzono podłoże i położono nowy asfalt. Niestety już po raz kolejny 
asfalt się buntuje, tego miejsca nie lubi i wypływa. Czyżby biło tam źródełko 
ciepłych wód termalnych?

LMM

Objaw naszej  
tolerancji?

Niestety oferta widać nie wszystkim się podoba – ogłoszenie zwinięto. Niby 
mała rzecz, a wstyd!

LMM

Zbór Ewangelicznych Chrześcijan jest w Nowogardzie faktem. Nabożeństwo 
pod namiotem w sobotnie południe to potwierdza.

Wielki i kosztow-
ny afisz informuje o 
spotkaniach w na-
miocie organizowa-
nych przez Kościół 
E w a n g e l i c z n y c h 
Chrześcijan. Duża 
ilość dzieci korzysta z 
propozycji ciekawych 
zajęć w ramach KIDS 
CLUB – wszak jest 
to jedyna w mieście 
propozycja na cieka-
wy koniec wakacji. 
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Zawiadamiamy, 
że w dniu 29.08.2009 r. 
(sobota) o godz. 19.00 

odbędzie się Msza św. 
za spokój duszy 

śp. Władysławy 
Kubisz 

w pierwszą rocznicę 
śmierci. Msza odbędzie 

się w kościele parafialnym 
na os. Gryfitów. 

Zapraszamy do wzięcia 
udziału we mszy. Rodzina

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 

w ceremonii 
pogrzebowej 

śp. Gerarda 
Bogatkowskiego 

serdeczne 
podziękowania 
składa Rodzina

podziękowaNiazawiadomieNie

BOSMAN CUP
Po raz drugi gościmy w Nowogardzie na Mistrzostwach Taksówkarzy. Kil-

kuset uczestników Mistrzostw zakwaterowanych jest w Nowogardzie. Główne 
zawody czyli turniej piłkarski i uroczyste otwarcie imprezy odbędzie się na sta-
dionie w Golczewie. Na otwarciu Mistrzostw swoją obecność potwierdzili liczni 
goście - będzie grupa Posłów , Prezydent Stargardu Szczecińskiego, Wiceprezy-
dent Świnoujścia, Burmistrz Golczewa, Pani Burmistrz Chociwla, Prezes PUWI-
S-u, Właściciel Firmy „ESO”, Wiceprezes PZPN, Prezes Zrzeszenia Pracodawców 
Transportu Drogowego w Polsce i wielu innych. Pierwszy raz przyjeżdża wielu 
uczestników z zagranicy, zawodników z krajów, których u nas jeszcze nie gościliśmy.

Andrzej Szafran 
PROGRAM
MISTRZOSTW EUROPY TAXI 2009 r. 28.sierpnia (piątek)
Godz: 12:00 - Mistrzostwa w Bilard Pub „PASADENA” Nowogard Godz: 17:00 

- Mistrzostwa w Strzelaniu Strzelnica w Pucicach
29.sierpnia (sobota)
PIŁKA NOŻNA: 
 Godz: 9:00 - SENIORZY- Boisko „ORLIK” w Golczewie
GRUPA I  GRUPAII
1. Warszawa I „ELE”           l.Nowogard
2.Mosty                                   2.Czermnica
3. Wyszomierz                           3. Warszawa II „ELE „
4.Kraków                                   4. Wilno
   5. Warszawa „WAWA”
Godz: 9:00- Oldboje Stadion miejski w Golczewie
GRUPA I                            GRUPA II 
1.Warszawa MPT            1. Ołomuniec (Czechy) 
2.Nowogard                      2. Szczecin 
3.Smoleńsk (Rosja)          3. Białogard 
4.Aalborg (Dania)
GRUPA III                                        GRUPA IV
1. Warszawa „SUPER „                   1. Torgelow (Niemcy)
2. Mino (LITWA)                             2.Stargard
3.Koszalin                                          3.Mosty
4.Przelewice                                       4.Golczewo
Godz: 9:00-Weterani Stadion miejski w Golczewie
1. Szczecin
2. Koszalin
3. Nowogard
4. Wilno (Litwa)
5. Golczewo
Godz: 9:00 - Mistrzostwa w DARTA - Pub „ PASADENA „
Godz: 10:00 UROCZYSTE OTWARCIE MISTRZOSTW
NA STADIONIE W GOLCZEWIE
Godz:  10:00  -  Mistrzostwa w Kręgle     (kręgielnia     „Rondo” w Stargardzie 

Szczecińskim) 
Godz:   10:00   -  Mistrzostwa   w   Siatkówce   Plażowej   boisko w Wyszo-

mierzu

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄKU 
ZACZIPOWANIU SWOJEGO PSA 

W Nowogardzie od roku trawa akcja 
bezpłatnego czipowania psów. 

W jej wyniku zaczipowano już prawie 
1000 zwierząt! 

Burmistrz Miasta Nowogard realizując 
postanowienia Uchwały Nr VIII/42/07 
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 
maja 2007 roku w sprawie programu prze-
ciwdziałaniu bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Nowogard, jak również w 
trosce o zachowanie względów bezpieczeń-
stwa przez właścicieli zwierząt, przypomi-
na o obowiązkowym czipowaniu psów.

NA CZYM POLEGA ELEKTRONICZ-
NA IDENTYFIKACJA PSA?

Każdy z zaczipowanych psów posiada 
swój unikatowy numer identyfikacyjny nie-
siony przez mikroczip. Numer mikroczipa 
umieszczany jest w Międzynarodowej Bazie 
Danych „SAFE-ANIMAL”, powiązanej z Eu-
ropejskim Centrum Baz Danych „EURO-
PETNET”. Następnie w  komputerowej bazie 
danych znajdującej się również w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, zapisywane są 
dane osobowe właściciela zwierzęcia tj. imię 
i nazwisko, pełny adres wraz z numerem te-
lefonu oraz podstawowe dane na temat psa. 
Kiedy zagubiony pies trafi do schroniska 
dla zwierząt, za pomocą czytnika odczyty-
wany jest unikatowy numer. Potem to już 
tylko chwila, aby w bazie danych odnaleźć 
właściciela i nawiązać z nim kontakt. Dzię-
ki całemu systemowi gwarantujemy, że w 
momencie odnalezienia pupila w dowolnym 
miejscu naszego kraju bądź Europy, właści-
ciel zostaje natychmiast poinformowany o 
jego  lokalizacji. W Europie zaczipowanych 
jest już kilkadziesiąt milionów psów. Do 
2012 roku każde zwierzę towarzyszące (pies, 
kot, fretka) będzie musiało posiadać mikro-
procesor umożliwiający jego identyfikację.

CZY CZIP JEST PROSTY DO ZA-
APLIKOWANIA?

Tak, to łatwiejsze od większości normal-
nych zabiegów. Cienki mikroczip, wielko-
ści ziarnka ryżu, jest bezboleśnie aplikowa-
ny podskórnie, w okolicy karku psa. Mi-
kroczip może się delikatnie przemieszczać, 
ale czytnik zawsze go odczyta. 

PO CO CZIPUJEMY SKORO SĄ 
IMIENNIKI?

Wiele psów jest oznakowanych poprzez 
imiennik, ale zdarzają się wypadki, że 
imiennik może się zgubić, obroża z imien-
nikiem może się zerwać. Mikroczip Twoje-
go czworonoga jest zawsze przy nim!

ILE TO KOSZTUJE?
Czipowanie jest bezpłatne dla wszyst-

kich właścicieli psów z terenu gminy i mia-
sta Nowogard. Całkowity koszt programu 
pokrywa Gmina Nowogard, ze środków 
budżetu gminy.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY DANE PSA 
TRAFIŁY DO BAZY?

Wystarczy odwiedzić stronę www.sa-
fe-animal.eu. W zakładce „szukaj” należy 
wpisać numer mikroczipa naszego pupila. 
Jeśli wynik będzie negatywny, oznacza to, 
że powinniśmy zarejestrować się i samo-
dzielnie wprowadzić dane do zbioru. 

CO ZROBIĆ W WYPADKU ZMIANY 
NAZWISKA LUB ADRESU?

Zadzwonić do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej w Nowogardzie, lub do cało-
dobowego pogotowia SOS Międzynarodo-
wej Bazy Danych SAFE-ANIMAL i poin-
formować o tym konsultanta. Można też 
wysłać informację mailem na adres biura.

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ, GDY ZNAJ-
DZIEMY PSA Z CZIPEM? JAK SPRAW-
DZIĆ, CZY PIES GO MA?

Najlepiej pójść z psem do najbliższe-
go gabinetu weterynaryjnego. Tu lekarz 
odczyta numer mikroczipa (najczęściej 
wszczepia się go po lewej stronie szyi lub 
między łopatkami – po zeskanowaniu tych 
miejsc czytnikiem będziemy wiedzieć, czy 
psa zaczipowano.

KTO OPRÓCZ LEKARZY WETERY-
NARII MA CZYTNIKI?

Strażnicy miejscy, policja i służby celne. 
Czytniki są również w schroniskach dla 
bezdomnych zwierząt. 

CZY TO PRAWDA ŻE NAJLEPIEJ 
CZIPOWAC PSA, GDY OSIĄGNIE DO-
CELOWĄ WIELKOŚĆ?

Najlepiej to zrobić, gdy będzie miał co 
najmniej pół roku. Sugerujemy, by nie 
przeprowadzać tego zabiegu u szczeniąt.

CZY CZIP MOŻE ZAWĘDROWAĆ 
DO MÓZGU I WYWOŁAĆ RAKA? 

To mit. Czipy są najczęściej wyposażone 
w powłokę antymigracyjną, co pozwala na 
dożywotnie umiejscowienie ich tam, gdzie 
zostały wszczepione.

CZY CZIP PRZESTAJE DZIAŁAĆ PO 
ILUŚ LATACH?

Sporadycznie zdarza się, że po jakimś 
czasie nie może zostać odczytany – staty-
stycznie dzieje się to raz na 500 tys. wsz-
czepień.

GDZIE MOŻNA ZACZIPOWAĆ PSA?
Można to zrobić w każdym gabinecie 

weterynaryjnym na terenie miasta/gmi-
ny Nowogard. Należy tylko wziąć ze sobą 
dokument stwierdzający tożsamość właści-
ciela psa oraz książeczką szczepień zwie-
rzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Danuta Czer-
wińska, ul. Wybickiego 2, tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzisław Tru-
szyński, ul. Kościuszki 21, tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mirosław Be-
rezowski, ul. Roosevelta 8, Nowogard, tel. 
091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tadeusz Soro-
ka, ul. 3 mają 10, Nowogard, tel. 091 39 25 
484

Przychodnia Weterynaryjna „Sikor-
ka”, Sikorki 41, gm. Nowogard, tel. 091 39 
17 695

W przypadku szczegółowych pytań 
można uzyskać odpowiedzi w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie Wydział Go-
spodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska Plac Wolności 5 pok. 
207 tel. 091 39 26 239.

Zapraszamy również na stronę www.
safe-animal.eu, gdzie mogą Państwo od-
naleźć  wszystkie dane dotyczące swojego 
pupila.

Wizyta u lekarza weterynarii 
– obowiązkowa !
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w obiektywie Jana korneluka   - Biała sobota w Nowogardzie

Oni dbają o nasze zdrowie i namawiają, byśmy o nie zadbali sami.

DOŻYNKI

GMINNE

W OSTRZYCY
29 SIERPNIA 2009 ROKU

Godz. 15 Msza św. dziękczynna za rolników i tegoroczne plony - kościół
pw. Zwiatowania Najświętszej Marii Panny w Ostrzycy

Godz. 16 Przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko sportowe
w Ostrzycy

Godz. 16 Ceremoniał dożynkowy
- Przywitanie gości i przemówienie Burmistrza
- Konkurs wieńców dożynkowych
- Podsumowanie Konkursu

"Zadbaj o siedlisko bo to Twoje Środowisko"
- Występy artystyczne

Godz. 20 - Zabawa ludowa

00

00

15

00

W trakcie dożynek czynne będą:
Wystawa zwierząt gospodarskich, pszczelarstwa, płodów rolnych
i warzyw, twórczości artystycznej i loteria fantowa.
Czynne będą stoiska gastronomiczne, handlowe oraz inne atrakcje.

ORGANIZATORZY:

Burmistrz Nowogardu
Sołtys Sołectwa Ostrzyca
Rada Sołecka Ostrzyca
Nowogardzki Dom Kultury

Koło Gospodyń Wiejskich Ostrzyca
Stowarzyszenie "Nasza Ostrzyca"
Ochotnicza Straż Pożarna Ostrzyca

Smutne dzieciństwo 
czyli rzecz o Natalce

Natalia Kielar ma obecnie dziesięć lat. Uczy się w czwartej klasie szkoły pod-
stawowej, ale ma indywidualny tryb nauczania. Choroba coraz bardziej postę-
puje. Jest nieuleczalna. Natalia ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności. Choruje na postępujący proces otępiający, padaczkę lekooporną, 
encefalopatię padaczkową i szereg współistniejących schorzeń. „Właściwie te-
raz to tylko farmakologicznie podtrzymujemy ją przy życiu.” – mówi mama 
dziewczynki. Natalia ma dwoje rodzeństwa, siostrę i brata, którzy również cier-
pią na przewlekłe choroby. W rodzinie pracuje tylko ojciec. Matka z oczywi-
stych względów zajmuje się dziećmi. Rodzina nie może pozwolić sobie nawet na 
zakup mebli. Wszystkie pieniądze wydaje na leki. Również mamie, która była 
tą sytuacją załamana, potrzebne było specjalistyczne wsparcie. „Ludzie dużo 
mi pomogli. – mówi pani Kielar – Serdecznie dziękuję Pani pedagog i Pani 
Rawickiej oraz nauczycielce Natalki.” 

Teraz dzięki fundacji „Marzenie” może się spełnić największe marzenie dziew-
czynki. W Wejherowie 23 sierpnia ma zaśpiewać na scenie w amfiteatrze wraz 
z Natalią Kukulską piosenkę „Tyle słońca w całym mieście”. Najpierw odbędzie 
się spotkanie z piosenkarką, potem  koncert. Fundatorami są Piotr i Kasia, któ-
rzy wszystko załatwili. „Pomimo choroby – mówi mama -  Natalia jest bardzo 
radosnym dzieckiem.  Zawsze lubiła śpiewać. Jeszcze jako czterolatka. Teraz 
prowadzone są z nią zajęcia muzyczno – ruchowe.”

Rodzina Natalki  oraz ona sama potrzebują każdego wsparcia. Duchowego, 
materialnego czy rzeczowego. Potrzebne są środki na leki, rehabilitację i wy-
jazdy. Każda osoba, pragnąca udzielić pomocy może się kontaktować z mamą 
Natalki pod nr 506 416 276 lub wpłacić pieniążki na konto nr 4812 4038 8411 
1100 1007 1129 18 z dopiskiem Natalia.   

Ewa Dziwisz
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Wakacyjne rozmyślania
Pięknym za nadobne

Jan Maria Rokita bez pracy
Z łamów „Dziennika” wydawane-

go przez Axel Springer Polska znikną 
teksty publicystyczne autorstwa Jana 
Rokity 

Mogę potwierdzić, że pan Jan Rokita 
znajduje się w okresie wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie złożyło mu wydaw-
nictwo Axel Springer Polska - in-
formuje Michał Kobosko, redaktor 
naczelny „Dziennika”. Jan Rokita, były 
poseł PO, został publicystą „Dzienni-
ka” we wrześniu ub.r. Wystąpił także w 
kampanii wizerunkowej gazety.

Michał Kobosko nie ujawnia, jak 
długi jest okres wypowiedzenia Ro-
kity. Pytany, do kiedy będzie on ko-
mentatorem gazety, odpowiada: - Nie 
ma jeszcze ustalonej ostatecznej daty. 

Sam Jan Rokita nie chce się wypo-
wiadać na temat końca współpracy z 
„Dziennikiem”. 

 Z wydawcą umówiłem się, że nie 
udzielamy informacji na temat umo-
wy - oświadcza. 

W redakcji nieoficjalnie mówi 
się, że Rokita miesięcznie zarabia 
w „Dzienniku” 30 tys. zł i przy-
sługuje mu odprawa wartości 18 
pensji. - Nie komentuję warunków 
zatrudnienia pana Rokity i innych 
pracowników i współpracowników 
„Dziennika” - ucina Michał Kobosko.

Michał Kobosko, podkreślając, że 
abstrahuje od sprawy Rokity, jest zda-
nia, że zatrudnianie na stałe czynnych 
polityków w roli dziennikarzy lub 
publicystów nie jest właściwe. - Tak 
samo, jak dziennikarze nie powinni 

jednocześnie aktywnie angażować 
się w działalność polityczną. Od naj-
bliższego poniedziałku „Dziennik” 
będzie wydawany przez Infor Biznes, 
a jesienią ma być połączony z „Gazetą 
Prawną”, co jest efektem porozumie-
nia zawartego przez Axel Springer 
Polska z Infor PL SA. 

Informacja  „Presserwis” zamiesz-
czona została  na portalu gazeta.pl 
wiadomości

Opracował LMM

Komentarz:
Wyjaśniam, że nadtytuł i tytuł jest 

mojego autorstwa, a to dlatego iż nie 
przekonują mnie tłumaczenia red. 
Michała Kobosko. Jak się chce psa  
uderzyć to kij się zawsze znajdzie. 

W tym przypadku niemiecki wy-
dawca gazety wykorzystał i spara-
frazował  fragment Roty: nie będzie 
Polak pluł nam w twarz ( w naszym 
samolocie i za naszą pensję). A swoją 
drogą za piękną pensję! (Prezydent 
RP zarabia miesięcznie ok. 15 tys. 
złotych)

Nie dziwi w tym kontekście mil-
cząca zgoda czołowych polityków , 
którzy zarabiają krocie jako komen-
tatorzy na rynku prasy w 90% opano-
wanym przez zagraniczne koncerny. 
Wystarczy kupić tych kilkudziesięciu 
chętnych , a inni już pracy nie mają! 
I okazji do prezentowania innych 
poglądów także…

 LMM

EURO 2012 to nie tylko piłka
Dzięki uprzejmości SFERA GRO-

UP z Wrocławia prezentujemy Pań-
stwu  kulisy tak wielkiej imprezy. 
Okazuje się,  że Mistrzostwa to nie 
tylko stadiony, drogi i lotniska. 
Dzisiaj o prozie życia czyli jedzeniu 
dla piłkarzy ( i nie tylko piłkarzy). 
Wojewódzkie media informują o 
apetytach Wałcza, Kołobrzegu i 
Stargardu na przyjęcie jednej z dru-
żyn turniejowych - przygotowania 
w tych miastach idą pełną parą. 
Poznajmy więc jak robią to inni…

(Przy)gotowanie do Euro
Chociaż do 2012 roku jeszcze 

daleko, przygotowania do Euro idą 
pełną parą. Firma Remes, główny 
sponsor Pucharu Polski, która 
najprawdopodobniej będzie gościć 
jedną z reprezentacji narodowych 
w luksusowym kompleksie spor-
towo-hotelowym w Opalenicy k. 
Poznania zdradza jak wyglądają 
te prace od kuchni – dosłownie i w 
przenośni.

Do Euro przez kuchnię
Opalenica blisko Poznania to raj 

dla piłkarzy - 20 boisk okalających 
nowo-wybudowany Hotel Remes 
stwarza idealne warunki do treningu 
i wypoczynku dla uczestników pił-
karskich Mistrzostw Europy. Mimo, 
że sport nie jest główną działalnością 
firmy Remes, to jednak ludzie, którzy 
ją tworzą są znawcami i praktykami 
futbolu. W środowisku piłkarskim 
firma znana jest głównie ze spon-
soringu Remes Pucharu Polski oraz 
organizacji największego w Europie 
Środkowo-Wschodniej turnieju 
piłkarskiego dla dzieci i młodzieży 
– Remes Cup.

Prezes firmy, Bartosz Remplewicz, 
pasjonuje się piłką od 11 roku życia. 
Były zawodnik zespołu Promień 
Opalenica wie, że właściwe odży-
wianie to połowa sukcesu w każdym 
sporcie. Jego firma jest dystrybuto-
rem wysokogatunkowych naczyń 
kuchennych umożliwiających przy-
gotowywanie dobrze zbilansowanych 
i zdrowych posiłków. Dlatego właśnie 
w naczyniach Biżuterii Kuchennej 
Remes będą przygotowywane posiłki 
dla gwiazd futbolu, które będą gościć 
w Opalenicy.

Żywieniowy dekalog piłkarza 
-W przypadku piłkarzy zawo-

dowych właściwe odżywianie ma 
szczególne znaczenie. Wysiłek na jaki 
wystawiamy organizm podczas tur-
nieju jest bowiem ekstremalny – mówi 
były piłkarz i trener napastników 
Lecha Poznań Andrzej Juskowiak, 

współpracujący także z Akademią 
Piłkarską Remes. W żywieniu pił-
karzy najważniejsze jest unikanie 
nasyconych tłuszczów i pustych wę-
glowodanów oraz spożywanie dużej 
ilości owoców i produktów z pełnego 
ziarna. Kluczem do zdrowej diety są 
nie tylko użyte w niej produkty, ale 
sposób w jaki zostały przygotowane. 
Dlatego dania smażone zastępuje się 
duszonymi i gotowanymi na parze. 
Brzmi jak porady dietetyka dla osoby, 
która chce zrzucić parę kilo, a jednak 
piłkarze muszą jeść zdrowo, żeby 
być przygotowani na długotrwały 
wysiłek.

Sukces tkwi w szczegółach
Jest wiele elementów, które skła-

dają się na sukces drużyny – taktyka, 
umiejętności techniczne, przygo-
towanie kondycyjne, nastawienie 
psychiczne. W diecie piłkarzy naj-
ważniejszy jest umiar i dyscyplina. To 
dlatego menu polskiej reprezentacji 
podczas dużych imprez nie zmieniło 
się od 2002 roku - bulion z kurczaka 
z makaronem, gotowana pierś kur-
czaka, cielęcina lub łosoś grillowany i 
gotowany, ryż, jarzyny gotowane oraz 
bufet sałatkowy. Takie potrawy nie 
należą do frykasów, dlatego ważne 
jest, aby odpowiednio je przygoto-
wywać i przyprawiać. Aby wymaga-
jący goście Hotelu Remes, mogli jeść 
zdrowo i smacznie, kucharze będą 
korzystali ze specjalnych garnków 
i patelni umożliwiających przygo-
towywanie posiłków bez tłuszczu i 
przy niewielkim udziale wody lub na 
parze. To pozwoli zachować witami-
ny, a jednocześnie wydobyć z potraw 
wspaniały smak. Wszystko po to, aby 
wygrać następny mecz.

Opr. LMM

Apel 

Spełniajmy marzenia i obietnice...
„Jestem babcią zmarłego niedawno dwuletniego wnuka. Wnusio zmarł na-

gle na chorobę genetyczną tak, że nie zdążyłam spełnić jego wielkiego marze-
nia, a mojej obietnicy,  czyli zorganizowania Festynu z zawodami dla dzieci z 
okazji pożegnania wakacji. Teraz okazało się, że ja również choruję.  Dlatego 
chociaż po śmierci wnusia chcę spełnić jak najszybciej jego marzenie. Niestety, 
nie mam na to zbyt wielu środków. Proszę wszystkich ludzi o dobrym sercu  o 
wsparcie festynu. Mile widziany będzie każdy dar serca w postaci zabawek, 
przyborów szkolnych, pamiątek, napoi lub słodyczy. 

Festyn odbędzie się 29 sierpnia w miejscowości Orle koło Radowa Małego. 
Dary można zostawiać na ul. Polnej 8 w Nowogardzie lub pod nr telefonu 

781 124 741.”

List Czytelniczki.publikujemy w całości. Wierzymy, że ludzie pomogą – 
wszak radości dla dzieci nigdy za wiele…

red
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w dobrej, ul. Traugutta. Cena 
do negocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 
METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Sprzedam pół domu tel. 091 
39 208 66. 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Działki budowlane sprzedam, 
1600 m kw, 18 zł/m kw. Dębice 
koło Maszewa. Tel. 604 189 118.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
na ul. Gen. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową 
w Sikorkach. Tel. 660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
na 3 pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Do wynajęcia lokal w pasażu han-
dlowym pod Biedronką. Cena 800 
zł netto. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, II 
piętro przy ul. Zamkowej, częścio-
wo z meblami, cena 225 tys. Tel. 
091 35 03 127.

• Sprzedam dom o pow. 220 m kw, 7 
pokoi, dwa budynki gospodarcze 
na działce 19 arów, Wojtaszyce. Tel. 
509 702 817.

• Boks do wynajęcia w Centrum 
Handlowym FUX 30m kw przy ul. 
Kościelnej 1 w Nowogardzie, tel. 
504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw 
w kamienicy na parterze, po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie 
gazowe, kominek   pomieszczenia 
gospodarcze, tel. 501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
bezczynszowe. Tel. 660 905 198.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m 
kw na działalność handlową, biu-
ro, gabinet lekarski, mieszkanie 
przy ul. 700 Lecia 20B (pasaż przy 
Biedronce), I piętro. 091 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 3 pokojowe o pow. 58 m kw, 
parter oraz garaż przy ul. Zacisznej 
w Nowogardzie. Tel. 091 39 27 000.

• Kupię lub wynajmę garaż. 600 782 741.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, 65 tys. Tel. 
512 285 298.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
na os. Bema. Tel. 606 627 663.

•	 Sprzedam kawalerkę własno-
ściową, bezczynszową na Bema 
po kapitalnym remoncie, i pię-
tro, umeblowana, kuchnia ro-
biona na zamówienie z drewna, 
w przedpokoju duża szafa pod 
zabudowę, okna plastik, wysoki 
standard, nie wymaga wkładu 
finansowego, cena 80 tys. Tel. 
788 986 139 lub 788 557 042.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,8 m kw, parter, ul. 15 Lutego. 
Tel. 886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
66 m kw. Tel. 662 120 052.

• Wynajmę garaż przy ul. Nadtoro-
wej. Tel. 798 130 301.

• Sąpolnica 4 km od Nowogardu - 
działka pod budowę 2500 m kw, 
48 000 zł  tel.501 307 666.

• Nowogard ul. Poniatowskiego   2 i 
7 ha inwestycyjne tanio ok.9zł/m 
kw tel.0502 103 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
o pow. 42 m kw w centrum Nowo-
gardu. Tel. 609 093 100.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

•	 parking dla samochodów do-
stawczych oraz busów. obiekt 
dozorowany 24 h. Boh. warsza-
wy 71 (pom). 511 267 991.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wy-
najęcia, Boh. Warszawy 5. Tel. 
698 669 875.

• Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 86 
m kw bezczynszowe, stare budow-
nictwo, centrum sprzedam. Cena 
145 tys. Tel. 697 412 804.

• Do wynajęcia lokal o pow. 300 m 
kw, centrum Nowogardu, niska 
cena. Tel. 601 47 29 47.

moTorYzaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK 
lub podobny. Kompletny, nie prze-
rabiany. Tel. 508 351 213.

• Renault Laguna, poj. 1800, 2002 r., 
bogate wyposażenie, srebrny me-
talik, hatchback – sprzedam. Tel. 
091 39 21 828.

• Sprzedam skuter Piaggio Typhon 
poj. 125 m3, stan bardzo dobry, 
prędkość max. 100 km/ h, 14 KM, 
cena 1700. Tel. 504 078 763.

• Renault 19, rok prod. 1990, 1,4 + 
gaz, 2 komplety opon, niedrogo 
sprzedam. Tel. 697 769 948.

• Sprzedam ciągnik MTZ 82, niska 
kabina, cena 12  500 zł. Tel. 091 
39 103 15.

•	 Sprzedam Vw polo, 1,9 Sdi, 
2003, przebieg 170  000, aBS, 

elektr. szyby i lusterka, zadba-
ny, garażowany, opony zimowe 
gratis. Cena 18 500 zł. Tel. 0604 
873 917.

• Sprzedam Fiata 126p. Tel. 091 39 
17 668.

rolNiCTwo

• Sprzedam króliki do chowu. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 
zł/ kg. 091 39 784 81.

• Sprzedam miód z własnej pasieki 
oraz malinę. Tel. 500 553 190.

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
0,50 zł/ kg, większa ilość taniej. 
518 488 713, 518 488 714.

• Śliwki do sprzedania po 1 zł. Kra-
snołęka 8.

• Sprzedam 3 konie. Tel. 091 39 501 
40.

• Prosiaki sprzedam. Tel. 88 59 
74 930.

USŁUGi

• Józef durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• dYwaNopraNie. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir
-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. zie-
lona 3. 091 39 207 14.

•	 zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

•	 zakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

•	 BrUk-liN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i 
terakota, hydraulika, regipsy, pod-
łogi. Tel. 600 626 268.

•	 wystrój sal weselnych balonami 
i nie tylko. Tel. 503 045 960. 

• Usługi remontowo – budowla-
ne wykonam. Tel. 600  347  308, 
608 364 330, 091 39 501 03.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

•	 HarrY – med masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

•	 kompleksowe wykończenia 
wnętrz, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, szpachle deko-
racyjne, glazura, hydraulika, 
elektryka, zabudowa poddaszy, 
kompletne łazienki, docieplanie 
budynków, szybko i solidnie. 
Tel. 609 605 621, 605 168 658.

• Docieplenia, remonty. 696 07 07 
08.

• Transport. 696 07 07 08.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

praCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• KIEROWCA kat. B, C, D poszukuje 
pracy. Tel. 603 705 635.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA,WIELOLETNIE DOŚWIAD-
CZENIE, OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 
392 851.

•	 zatrudnię fryzjera /-kę po szko-
le. Tel. 697 971 229.

iNNe

•	 podGrzewaCz wody bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, do dom-
ku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody 
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HOTEL-RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” 
zatrudni barmana /-kę   

i kelnerów / -ki
na dobrych warunkach płacowych. 

Kontakt osobisty. 
Tel. 091 39 20 221

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA 
NA SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Jak co roku uruchamiamy akcję bezpłatnych ogłoszeń w Dzienniku 
Nowogardzkim na sprzedaż i kupno podręczników szkolnych. 

Akcja trwa od 18 sierpnia do 15 września 2009 r.
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń. 

Tel. 091 39 22 165.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

916-18.06.2009 r. 

aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

LETNIA WYPRZEDAŻ
PANELE PODŁOGOWE,

LISTWY PRZYPODŁOGOWE
ATRAKCYJNE CENY

DOBRA JAKOŚĆ
ZAPRASZAMY 

SKLEP
PUWiS NOWOGARD UL. ZAMKOWA 14

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działaność handlową, 
biurową lub usługową. 

91 39 20 776

Zatrudnię 
BARMANKI

tel. 693 52 12 11

Sprzedaż drewna 
kominkowego i opałowego

Transport
Tel. 509 930 161

Inwest Dom Sp. z o.o.
Nowogardzka firma deweloperska 
oferuje mieszkańcom Nowogardu 
apartamenty we Wrzosowie koło 
Dziwnówka. Dla 5 pierwszych 
klientów z Nowogardu 5% rabatu.

Tel. 091 579 26 42

za 40 zł miesięcznie, firmy Va-
illant z Niemiec, cena 1000 zł, 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, do-
mek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

•	 elekTrYCzNe przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18 
i 21 kw z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typViii 120 
lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodo-
we; telefon komórkowy, Ericson 
tel. 605 522 340.

•	 owczarki niemieckie, szczenięta 
(pieski i suczki), rodzice na miej-
scu, z rodowodem, ojciec – wnuk 
podwójnego zywcięzcy świata – 
sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Wydzierżawię stanowisko fryzjer-
ce damskiej. Tel. 888 20 41 43.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, 
wys. 1,30, głębokość 35 cm, po-
wierzchnia spania 1,90 x 85 cm, 
kolor dąb rustykalny. Tel. 091 39 
20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

•	 Sprzedam piaSek, Żwir, Czar-
Noziem, poSpÓŁkę z dowo-
zem do klieNTa. ŻwirowNia 
dŁUGoŁęka. Tel. 504 872 700.

• Owczarek niemiecki, 2,5 m., sprze-
dam. 793 933 796.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i 
kominkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czer-
woną tanio. 518 216 284.

• Sprzedam drewno opałowe sosna 
odpady tartaczne pocięte w kolc-
ki 350 zł za przyczepę; nie pocięte 
w całości 250 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538 po 18.00.

• Sprzedam pianino, stan bardzo do-
bry, cena 2500 zł. Tel. 509 307 702.

• Sprzedam kuca. 607 740 097.

• Sprzedam dorodną, trójpienną 
jukkę, wys. 2,80. Tel. 091 39 542 70.

• Sprzedam suporex 24x24x59, 400 
sztuk. 796 406 330.

• Wełnę mineralną gr. 5 cm w ilości 
ok.150m kw tanio, dowiozę tel 
889 133 882.

• Sprzedam owczarki niemieckie, 
szczenięta. Tel. 091 39 106 56.

podręCzNiki

• • Sprzedam kmpl. używa-
nych podręczników do i kl. ii lo 
o profilu matematyczno-infor-
matycznym. Cena ok. 100 zł. Tel. 
091 39 18 064, 669 331 292.

•	 •	 Sprzedam	książki	do	kla-
sy i gimnazjum. Tel. 667 320 054.

•	 •	 Kupię	podręczniki	do	I	kl.		
ii lo o profilu humanistycznym. 
Tel. 694 39 39 74, 091 39 21 006.

reklama

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD OFERTY PRACY PUProzkŁad jazdy bu sów

Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

przewÓz oSÓB - ro maN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa liNia mi kro BU So wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Informujemy, że 

25 sierpnia 2009 r.
wtorek w godz. 9.00 - 10.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

NOWOGARD 10.08.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiÓw, Filia NowoGard.
1. Murarz 
2. Kierowca pr.jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Doradca klienta (usł.finansowe)
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Kelner
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki  
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Doradca klienta (RTV i AGD)
12. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeń-
stwa
13. Kucharz
14. Pom. dekarza, dekarz
16. Sprzedawca
17. Technolog robót wykończeniowych
19. Fryzjer
20. Stolarz, pom.stolarza 
               

oFerTY praCY 
z reJoNU.

1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)
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Są pierwsze trzy punkty
W sobotę Pomorzanin  Nowogard na własnym boisku podejmował wy-

magającego  przeciwnika jakim jest Świt Skolwin. Wszyscy w sercu mieli 
nadzieję, że nasz zespół w końcu się przełamie i zdobędzie komplet punktów 
i padną pierwsze bramki - tak właśnie się stało - pierwsze bramki, komplet 
punktów, wielka radość! 

Pomorzanin Nowogard - Świt 
Skolwin 2:0 (1:0)

Skład:Krupski - Nieradka, Mar-
szałek, Soska, Skórniewski, Tom-
porowski, Dobrowolski, Kurek (62’ 
Miklas), Fiałkowski (89’ Jutkiewicz), 
Żabkiewicz (79” Pastusiak), Nosek

rewerwy: Ebert - Jutkiewicz, Mi-
klas, Pastusiak, Mendyk, Poziera-
k,Gronowski

Bramki: Skórniewski 30 minuta i 
Nosek 65 minuta.

Gdy  wybiła godzina 18.00 zawod-
nicy i  wszyscy  zgromadzeni  na 
stadionie usłyszeli gwizdek sędziego 
głównego rozpoczynający spotkanie. 
Od samego początku było widać, że 
oba zespoły robiły wszystko żeby 
zdobyć pierwszą bramkę. Widoczna 
była walka w środku boiska, bo obro-
na z obu stron  robiła wszystko  żeby 
przeciwnicy nie znaleźli się w polu 
karnym zagrażając bramce. Zmieniło 
się  to w 30 minucie meczu  gdy na 
23 metrze piłkę dostał Skórniewski i 
silnym strzałem pokonał bramkarza 
gości. Było 1:0! Parę minut później 
wchodzący  w pole karne Nosek  
został sfaulowany przez obrońcę 
ze Skolwina, sędzia zareagował od-

gwizdując faul  … w drugą stronę. 
Pomorzanin zaczął gra bardziej zde-
cydowanie, czując wiatr  w żaglach. 

Druga połowa to  już zdecydowanie  
przewaga Pomorzanina, częste ataki, 
kontry ,precyzyjne i  częste wymiany 
piłek między zawodnikami. W 60 
minucie meczu wynik uległ  zmianie, 
szczęśliwie, bo  drugą bramkę po 
indywidualnej akcji zdobył Nosek 
mijając bramkarza gości wychodzą-
cego  poza pole karne. Bramka pada 
w 65 minucie meczu. Jeszcze wie-
lokrotnie zespół mógł podwyższyć 
wynik - piękne akcje podbramkowe 
konstruowali Nosek i Miklas ale 
zabrakło wykończenia. Pomorzanin 
odniósł pierwsze zwycięstwo w V 
lidze inkasując 3 punkty!

Po  meczu  powiedział Zbigniew 
Gumienny: Mecz walki, 3 spotkanie 
w ciągu tygodnia, jestem  pełen po-
dziwu dla chłopaków że wytrzymali 
te trudy, pokazali charakter pomimo 
osłabień z powodu kontuzji z którymi 
się borykamy. Dzisiaj nie było dwóch 
zawodników mówię tu  o  Kuliku i 
Bednarku,  których zabrakło z przy-
czyn osobistych.

Karolina Kubicka

Olimpia Nowogard 

Na początek porażka
Olimpia Nowogard pojechała na swoje pierwsze spotkanie w A-klasie do  

Fali Międzyzdroje.Gospodarze bardzo wysoko postawili poprzeczkę której  
niestety  nasz zespół nie zdołał przeskoczył i poległ  w Międzyzdrojach  3:1 
a jedyna bramkę na Olimpii strzelił najnowszy nabytek Krzysztof Kieruzel 
który przyszedł do  nas z Sarmaty. Miejmy  nadzieję, że kolejne spotkanie z 
Orłem Prusinowo które odbędzie się w Wierzbięcinie zakończy się sukcesem.

Pozostałe wyniki A-klasy
 Jantar Dziwnów - Sowianka Sowno   5 - 2  
Bałtyk Międzywodzie - Znicz Wysoka Kamieńska  8 - 0 
Orzeł Prusinowo - Radowia Radowo Małe   0 - 3  
Rega II Trzebiatów - Błękitni Trzygłów   3 - 0  
Bałtyk Gostyń - Pionier Żarnowo   5 - 5  
Bizon Cerkwica - Iskra Golczewo    3 - 2

Karolina Kubicka

Turniej  Piłki  siatkowej
W sobotę 8 sierpnia na plaży miejskiej  w Nowogardzie rozstał rozegrany 

Turniej  Piłki  siatkowej.Tym  razem  do  rozgrywek przystapiły 4 zespoły 
takie jak: AIG, Smoluchy, Blondie, Sikorki.

AIG w tym  turnieju nie miało sobie równych i zainkasowało na swoim 
koncie kolejne 20 pkt., które liczą sie w klasyfikacji generelnej. Drugie miej-
sce w tym  dniu zajął zespół Smoluchy  zdobywając swoje pierwsze 15 pkt.
Nastepnie był zespół z Sikorek 12pkt i Orien 10pkt.

A w minioną sobotę  mogliśmy obejrzeć już III Turniej z tego cyklu, także 
tym razem  na boisku na plaży moglismy podziwiać grę 4 zespołów: Orien, 
Sikorki, Dzikie Koty i Blondie,

Tabela tego  dnia:
1. miejsce - Orien 6 pkt
2. miejsce - Sikorki 4 pkt
3. miejsce - Dzikie Koty - 2 pkt
4. miejsce - Blondie - 0 
Tak  po 3 Turniejach przedstawia 

się klasyfikacja generalna:
1. AIG - 40 pkt

2. Orien - 35 pkt
3. Blondie - 30 pkt
4. Sikorki - 25 pkt
5. Dzikie Koty - 24 pkt
6. Smoluchy - 15 pkt 
7. Max Żabowo - 10 pkt
8. Stare Wilki - 6 pkt

KK
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Szczeciñska Szko³a Wy¿sza Collegium Balticum
zaprasza na kierunki:

Ekonomia

Informatyka

Dziennikarstwo
i komunikacja spo³eczna

studia
podyplomowe

www.stargardinum.pl

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

¥ Z O NAJ PS
DO£ C D  LE ZYCH!

www.cb.szczecin.pl

I miejsce
w regionie zachodniopomorskim
wg Rzeczpospolitej i Perspektyw

wœród uczelni niepublicznych
licencjackich w 2009 roku.

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

31.08.2009 r. godz. 16.30rozpoczęcie kursu
25 sierpnia 2009 g. 16.00

Najwyższa zdawalność 
w Nowogardzie

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.plData rozpoczęcia kursu 1 września 2009 r. g. 16.00

Wandale znowu w akcji
Tak wyglądały kamienne kosze na śmieci w niedzielny poranek.
Alejki nad jeziorem znowu wypiękniały – powiedział nasz Czytelnik przy-

nosząc widoczne fotografie.
LMM
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STUDIO FRYZJERSKIE 
„TYNA”

PROMOCJE !!!
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

UWAGA!!!
  

NOWE KIERUNKI: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Poradnia endoskopowa nowo-
gardzkiego szpitala wzbogaciła się 
w sprzęt najwyższej jakości.

Endoskop w medycynie używany 
do oglądania wewnętrznych ścian 
narządów. W Nowogardzie zabie-
gi endoskopowe wykonuje się od 
trzech lat. 

Nowoczesny sprzęt dla szpitala
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Walentyny 
Kurenda 

serdeczne 
podziękowania 

składa Rodzina

podziękowaNia

Modlitwa za ofiary 
wojny i o dar Pokoju

Dnia 1 września br. razem z ca-
łym Narodem będziemy obchodzić 
70. Rocznicę Rozpoczęcia II Wojny 
Światowej. Stała się ona jednym z 
najbardziej dramatycznych wyda-
rzeń w dziejach ludzkości. W tym 
dniu Kościół Szczecińsko-Kamień-
ski, jako wspólnota uczniów Chry-
stusa, nie może więc nie modlić się 
za wielorakie ofiary tej wojny oraz 
o dar Pokoju dla naszej Ojczyzny i 
narodów świata, a także za sprawu-
jących władzę. Będziemy to czynić 
podczas Pierwszej Archidiecezjal-
nej Pielgrzymki Samorządowców 
do Sanktuarium Matki Bożej, 
Nadodrzańskiej Królowej Pokoju 
w Siekierkach, które obchodzi w 
tym roku Jubileusz 25-lecia swojego 
istnienia. Pielgrzymka ta odbędzie 
się 1 września br., w godz. od 12.00 
do 19.00. Do udziału w niej zapro-
siłem wszystkich samorządowców 
z terenu Archidiecezji. Mają oni 
bowiem szczególne zadanie i szan-
sę w budowaniu oraz umacnianiu 
właściwych relacji międzyludzkich, 
które są gwarancją Pokoju w środo-
wisku, Ojczyźnie i świecie.

Dlatego program tegorocznej 
Pielgrzymki Samorządowców bę-
dzie zbiegać się z Archidiecezjalną 
Modlitwą o Pokój w Siekierkach 
i Wojewódzkimi obchodami 70. 
Rocznicy Rozpoczęcia II Wojny 
Światowej. Pierwsza Archidiece-
zjalna Pielgrzymka Samorządow-
ców w intencji Pokoju w Ojczyźnie, 
na którą serdecznie zapraszam de-
legacje wiernych z wszystkich deka-
natów Archidiecezji, będzie poprze-
dzona Czuwaniem Modlitewnym 
w nocy z 31 sierpnia na 1 września 

br. Główne uroczystości odbędą się 
1 września br. W tym dniu o godz. 
16.00 będę sprawował Mszę Świę-
tą w Sanktuarium Matki Bożej, 
Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w 
Siekierkach. Bezpośrednio po niej 
nastąpi procesja na Cmentarz Sie-
kierkowski w Starych Łysogórkach, 
gdzie o godz. 18.00 rozpocznie się 
modlitwa za ofiary wojny i Apel Po-
ległych. 

Wierzę, że wspólne działanie 
przedstawicieli Kościoła i Władz 
Samorządowych zawsze będzie 
owocowało wzrostem dobra wspól-
nego. Tym wszystkim wspólnie po-
dejmowanym dobrym dziełom z 
serca błogosławię.

Z pisma do Księży Dziekanów ks. 
abpa Andrzeja Dzięgi 

Wyjazd do Sanktuarium w Sie-
kierkach w ramach naszego deka-
natu organizuje ks. Kazimierz Łu-
kjaniuk, proboszcz parafii św. Rafała 
Kalinowskiego. Na pewno wyjadą 
Kombatanci i Sybiracy ale spodzie-
wam się, że będzie jeszcze wiele 
osób, które zapragną wziąć udział 
w tych uroczystościach.  Chętni do 
wyjazdu z naszej parafii mogą zgła-
szać się w tym tygodniu w zakrystii 
lub w biurze parafialnym. Uroczy-
stości w Siekierkach będą transmi-
towane przez Telewizję TRWAM od 
godz. 16.00 do godz. 19.00. 

Za ofiary wojny i o dar pokoju 
modlić się będziemy w parafialnym 
kościele podczas mszy św. wieczor-
nej

Na podstawie biuletynu opr. 
LMM

W kościele pw. WNMP
Niedziela 30 sierpnia 
Dziś po raz ostatni msza św. wie-

czorna w naszym kościele parafialnym 
o godz. 19.00.  

Od poniedziałku 31 sierpnia aż do 
lipca 2010 r.  msze św. wieczorne w ko-
ściele parafialnym o godz. 18.00. 

W dzisiejszą niedzielę w dwóch 
miastach naszej archidiecezji odby-
wają się dożynki – w parafii pw. NMP 
Bolesnej w Pyrzycach oraz w Sanktu-
arium Macierzyństwa NMP w Trze-
biatowie. Ks. abp Andrzej Dzięga w 
piśmie skierowanym do księży dzieka-
nów zaprasza do udziału w dożynkach 
i dziękczynieniu za tegoroczne plony. 
Przytaczam fragment owego pisma.  

„Dożynki w Archidiecezji Szczeciń-
sko-Kamieńskiej mają swoją piękną 
tradycję, którą chcemy kontynuować. 
Odbędą się one w niedzielę 30 sierp-
nia br. w dwóch rejonach Archidiecezji, 
gromadząc przedstawicieli starostw, 
gmin i wiernych poszczególnych deka-
natów. Dla wiernych północnej części 
Archidiecezji zostaną one zorganizo-
wane w Trzebiatowie, gdzie w Sank-

tuarium Macierzyństwa Najświętszej 
Maryi Panny o godz. 11.30 rozpocznie 
się zgłaszanie delegacji parafii. Następ-
nie o godz. 12.00 będzie sprawowana 
Msza Święta dziękczynna za plony. 
Bezpośrednio po niej korowód dożyn-
kowy przejdzie na Stadion Miejski w 
Trzebiatowie, gdzie odbędzie się część 
artystyczno-rozrywkowa uroczystości” 

Delegacja naszego dekanatu na cze-
le z ks. Dominikiem udaje się do Trze-
biatowa. Chętni do wyjazdu na uro-
czystości dożynkowe niech zgłaszają 
się do ks. Dominika.

Poniedziałek 31 sierpnia
Rozpoczęcie nowego roku szkol-

nego. Modlimy się w intencji dzieci, 
młodzieży oraz ich nauczycieli i wy-
chowawców. Prosimy Matkę Bożą 
Wniebowziętą o opiekę nad uczęsz-
czającymi do naszych szkół i ich na-
uczycielami. 

Msza św. na rozpoczęcie roku szkol-
nego o godz. 7.30 w kościele parafial-
nym. Przed mszą św. okazja do spo-
wiedzi św. 

Opr. LMM

ZAWYJĄ SYRENY
W dniu 1 września 2009 r. o godzinie 

12.00  systemem radiowym włączone 
zostaną syreny alarmowe dla podkreśle-
nia 70 rocznicy tragicznego wydarzenia 
jakim był wybuch II Wojny Światowej 
oraz dla oddania hołdu wszystkim tym, 
którzy przeżyli koszmar wojny i okupa-
cji, walczyli z wrogiem na wszystkich 
frontach, przynieśli nam wolność i 
odbudowali kraj ze zniszczeń.

Dla podniesienia rangi  tego histo-
rycznego wydarzenia, proszę aby ideę 
uczczenia poległych i zamordowanych w 
czasie II Wojny Światowej, uczcić wstrzy-
maniem ruchu ulicznego i minutą ciszy.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Kolejna śmierć rowerzysty!
Na drodze krajowej nr 6 w Nowogardzie doszło do potracenia rowerzysty. 

Na wskutek odniesionych obrażeń ciała rowerzysta zmarł.
Do zdarzenia doszło wczoraj o godzinie 23-ej na krajowej drodze nr. 6,  

w Nowogardzie. Kierujący samochodem osobowym marki Renault Mega-
ne  44-letni Andrzej T  uderzył w rowerzystę, który wyjechał z drogi pod-
porządkowanej. W wyniku wypadku rowerzysta, Ryszard K. lat 29  zmarł. 
Jak wynika ze wstępnych ustaleń rower nie posiadał sprawnego oświetlenia 
. Kierujący samochodem osobowym był trzeźwy, od rowerzysty pobrano 
krew na zawartość alkoholu.Okoliczności wypadku bada goleniowska poli-
cja pod nadzorem Prokuratury. 

Apelujemy do wszystkich kierujących rowerami a także innymi pojaz-
dami jednośladowymi aby po zmroku zakładali kamizelki odblaskowe 
albo inne elementy widoczne z daleka dla innych  użytkowników dróg. 
Na pewno poprawi to bezpieczeństwo kierujących  i  pozwoli na uniknię-
cie tragedii związanych z wypadkami drogowymi. 

Nadkom. Wiesław Ziemba
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Poradnia endoskopowa nowo-
gardzkiego szpitala wzbogaciła się 
w sprzęt najwyższej jakości.

Endoskop w medycynie używany 
do oglądania wewnętrznych ścian 
narządów. W Nowogardzie zabie-
gi endoskopowe wykonuje się od 
trzech lat. 

W minioną środę oficjalnie zapre-
zentowano w niej niedawno zaku-
piony sprzęt. Teraz gabinet posiada 
trzy gastroskopy i dwa kolonoskopy. 
Prawdziwym hitem jest wideoendo-
skop. Taki sprzęt musi znajdować się 
w tego typu poradniach, by Narodo-
wy Fundusz Zdrowia mógł refundo-
wać badania.

- Wideoendoskop znacznie popra-
wia jakość badania. Dokonane na-
grania można zapisać, a później pod-
dać obróbce technicznej. Dzięki temu 
łatwiej dokonać diagnozy. Większość 
poradni w regionie padła, bo nie speł-
niła stawianych wymogów – mówi 
Jan Słaby, wicedyrektor nowogardz-
kiego szpitala. 

Zakup sprzętu kosztował 238 tys. 
zł. Inwestycja w całości finansowana 
jest przez szpital w Nowogardzie. Z 
poradni miesięcznie korzysta około 
100 osób. 

- Diagnozujemy mieszkańców No-
wogardu, osadzonych w miejscowym 
zakładzie karnym, ale i osoby przy-
jezdne – chwali się Słaby.

Sprzęt został zaprezentowany w 
obecności burmistrza Kazimierza 
Ziemby i członków Rady Społecznej 
Szpitala.

Kolejną i chyba najważniejszą w 
tym roku inwestycją w naszym szpi-
talu będzie odnowienie dokumenta-
cji potrzebnej do modernizacji jego 
nowej części. 

- Na ukończeniu są prace zwią-
zane ze specyfikacją potrzebną do 
przeprowadzenia przetargu na wy-
konanie dokumentacji. Chcielibyśmy 
rozstrzygnąć go jeszcze we wrześniu 
– informuje wicedyrektor Słaby.

marcin Nieradka

Nowoczesny sprzęt dla szpitala

STOWARZYSZENIE  
„ZACZĄĆ NA NOWO”  

informuje, iż 7 i 21 września br. będą pełnić dyżury i udzielać porad peda-
godzy szkolni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie pok. Nr 4 od 
15.30 do 16.30 w zakresie:

- problemów dorastającej młodzieży;
- problemów wychowawczych rodziny;
- problemów w relacjach rodzinnych.
Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt 

z Anną Baran tel. (091)39-20-200. 

Boisko w Osowie

Jak budować bez pieniędzy
Prezentując w Dzienniku Nowogardzkim nr. z dnia  przebieg społecznych 

wysiłków przy budowie boiska w Osowie popełniłem kilka nieścisłości. Bar-
dzo przepraszam panów za zniekształcenie nazwisk – to panowie Sławomir 
Kurowski i Krzysztof Sobian pracowali wczesnym rankiem przy siewie. Nie 
wspomniałem, że na sprzęcie pana Gargulińskiego solidnie pracował Marcin 
Jakubiuk bronując całą powierzchnię boiska.

Zbyt mało uwagi poświęciłem firmie STIMEX, która bardzo pomagała 
wykonując opryski starej trawy, użyczyła ciężkiego sprzętu  do równania 
nawierzchni oraz do przygotowania siewu. Pani Sołtys serdecznie dziękuje 
panu Heinrichowi Torspecken.

LMM
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Dożynki Gminne 
w Ostrzycy

 W polskiej tradycji najważniejszymi osobami podczas ceremoniału do-
żynkowego są Starościna i Starosta. W tym roku zaszczytu tego dostąpili 
Anna Kubiak i Dariusz Olejnik. 

Anna Kubiak –  z Ostrzycy
Stała mieszkanka Ostrzycy w peł-

ni oddana działalności społecznej. 
Oprócz prowadzenia gospodarstwa 
domowego oddaje się życiu społecz-
nemu. Matka dwoje dzieci.

Jest współzałożycielką w 2006 
r Koła Gospodyń Wiejskich w 
Ostrzycy  i  inicjatorką założenia w  
roku 2007 organizacji pozarządowej 
p.n „NASZA OSTRZYCA” i jest jej 
prezesem.

Czynnie uczestniczy w targach 
rękodzielnictwa gdzie zdobyła I na-
grodę w konkursie rękodzielnictwa 
ludowego twórców nieprofesjonal-
nych, a w roku 2009 została wyróż-
niona. Starościna dożynek jest rów-
nież członkiem Rady Sołeckiej.

Dariusz Olejnik – rolnik z Ostrzy-
cy

Starosta dożynek wspólnie z żoną 
i rodzicami prowadzi duże rodzinne 

gospodarstwo rolne o łącznej po-
wierzchni 92,00 ha gdzie uprawia 
głównie zboża które wykorzystywa-
ne są do własnej produkcji jako pa-
sza dla bydła.

Stado bydła wynosi 45 szt w tym 
krowy dojne to 28 szt o średniej wy-
dajności rocznej 6.000 litrów przy 
zawartości tłuszczu 4,5% . Sprzedaż 
mleka wynosi ponad 130.000 litrów 
rocznie.

Gospodarstwo wyposażone w  
niezbędny podstawowy nowoczesny 
sprzęt rolniczy do uprawy i do zbio-
ru zbóż  i okopowych Posiada także 
dwa konie pod siodło.

Korzysta z programów kompute-
rowych: ekologicznego i rolno-śro-
dowiskowego.

Oprócz pracy w gospodarstwie 
bardzo czynnie uczestniczy w życiu 
społecznym. Trzecią kadencję pełni 
funkcję sołtysa sołectwa Ostrzyca.

LMM

Dożynki gminne po raz pierwszy 
odbędą się w sołectwie, a nie jak 
do tej pory w Nowogardzie. I bar-
dzo dobrze, bo to święto ludowe, 
więc niech największą przyjemność 
czerpią z niego chłopi i mieszkań-
cy wiosek. Na organizacji imprezy 
skorzystała Ostrzyca. W wiosce coś 
zaczęło się dziać. Wypiękniała mie-
scowa świetlica, zadbano o klomb 
w miejscu imprezy, cieszy plac za-
baw, z którego będą mogły korzystać 
dzieci. Porządki idą pełną parą. 

Na imprezę przyjedzie mnóstwo 
ludzi z Nowogardu. Nie zabrak-
nie także mieszkańców okolicz-
nych wiosek. Będą się przyglądać. 

Będą chcieli zobaczyć jak się bawi 
Ostrzyca. Miejmy nadzieję, że jej 
mieszkańcy staną na wysokości za-
dania i udowodnią, że przekazanie 
organizacji dożynek wsiom ma sens. 
Do tej pory dożynki kojarzyły się ze 
swiętem starszych ludzi. W Ostrzycy 
młodziezy jest dużo. Niech zmieni 
ten stereotyp. 

Obchody dożynek rozpoczną się 
o godz. 15, od uroczystej mszy świę-
tej w ostrzyckim kościele. Następnie 
przez wieś przemaszeruje dożynko-
wy korowód. Na miejscu imprezy 
gości oficjalnie przywita burmistrz 
Kazimierz Ziemba. O godz. 20 roz-
pocznie się zabawa ludowa.

marcin Nieradka 

IV edycja konkursu  
pn. „Zadbaj o siedlisko  
bo to Twoje środowisko”

Do konkursu pod w/w nazwą w roku 2009 zgłoszone zostały 24 zagrody z 
terenu gminy Nowogard. Powołana przez Burmistrza Nowogardu Komisja 
Konkursowa w miesiącu sierpniu dokonała oceny zgłoszonych zagród i w jej 
wyniku Burmistrz przyznał:

I miejsce Marek Razik – Orzechowo 21
II miejsce Zając Halina i Jacek - Wojcieszyn 2
III miejsce Stasiewicz Irena i Wiesław  - Glicko 14
Wyróżnione zagrody zaprezentujemy na łamach Dziennika Nowo-

gardzkiego.
Ponadto Burmistrz przyznał 12 wyróżnień;

1. Kubicki Jerzy Danuta  Karsk 21
2. Szelma Janina Leszek Trzechel 49
3. Pacuszka Wiesław  Orzechowo 6
4. Mirota Bożena  Długołęka 13
5. Piszczyk Leszek  Orzechowo 20
6. Wojciechowska  Agata Lestkowo 2
7. Pietrzak Wiesław  Lestkowo 9
8. Tumulec Bogdan  Krasnołęka 20a
9. Bąk Kazimierz  Krasnołęka 20
10. Król Krystyna  Mietno 9/2
11. Piesyk Anna  Miętno 10/1
12. Kolles Katarzyna  Lestkowo 2

Uroczyste wręczenie nagród podczas dożynek.
Protokół Komisji opracował LMM

5 września 2009 

Spotkanie Jarchliniaków
W imieniu Sołtysa Jarchlina pana  Tomasza Olszewskiego informujemy 

o zjeździe byłych mieszkańców wsi. Na pomysł organizacji imprezy wpa-
dła Rada Sołecka. Rok temu organizowali Pożegnanie Lata, a teraz posta-
nowili rozwinąć imprezę. Pisemne zaproszenia otrzymało już 240 byłych 
mieszkańców.  

Wszystko zacznie się w dniu 5 
września od mszy odprawionej w 
intencji mieszkańców. 

Oficjalne rozpoczęcie zabawy o 
godz. 21. Zespół muzyczny AVANTI 
będzie przygrywał do białego rana. 
Oprócz tego loteria z wartościowy-
mi wygranymi, licytacje, konkursy i 
walczyk czekoladowy.

Imprezę swoją obecnością za-

szczycą burmistrz gminy Nowogard 
Kazimierz Ziemba i wicestarosta 
powiatu goleniowskiego Tomasz 
Kulinicz.

UWAGA:
Jeżeli ktoś z bylych mieszkańcow 

Jarhlina nie otrzymał jeszcze zapro-
szenia proszony jest o kontakt pod 
nr. telefonu 0-511-484-121

red

Piłka Nożna

Okręgowe Mistrzostwa  
Funkcjonariuszy SW

W dniu 31.08.2009 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 odbędą się na stadionie 
LKS Pomorzanin Nowogard Okręgowe Mistrzostwa Funkcjonariuszy Służby 
Więziennej.

Gorąco zachęcamy kibiców do dopingowania zawodników, a szczególnie 
drużyny z tutejszego ZK.

Koordynator ds. Sportu
Ppor. mgr Zbigniew Sudomierski
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•
• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 31.08.br. g. 16.00
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Najlepsze życzenia
Marzeń spełnienia

Żeby Cię o nic nie bolała głowa
I żebyś zawsze była zdrowa

Takie życzenia otrzymuje 
kochana Mama, 

Teściowa i Babcia

Róża 
Bochniak

od córki z mężem i synami 
Pawłem, Karolem i Tomkiem

ŻYCzeNia

PKO BP 

Jak nas widzą?
W jednym z wydań Dziennika No-

wogardzkiego ukazał się list od czy-
telnika z Radomia, który twierdził, 
że… nie doczekał się obsługi w Banku 
PKO BP. Czekał ponoć dwadzieścia 
minut. Dlaczego?

Rozmowa z Dyrektorem oddziału 
Elżbietą Bajerską. 

Red. – Czy to możliwe, aby klient 
nie mógł doczekać się w banku obsłu-
gi?

Elżbieta Bajerska – Przykro mi, 
ale nie mogę tego potwierdzić po-
nieważ byłam wtedy na urlopie. 
Owszem w banku zdarzają się kolej-
ki do kasy. Jednak aby ułatwić klien-
tom życie, otworzyliśmy w Nowo-
gardzie cztery agencje PKO  BP oraz 
dodatkowo dwie w Dobrej i Węgo-
rzynie. Tak więc,  wpłaty i wypłaty 
można również realizować w innych 
punktach, a pozostałe czynności za-
łatwiają doradczynie w banku. Na 
przykład zlecenia stałe, przelewy 
zagraniczne,  i wszystkie usługi de-
pozytowe oraz  kredytowe.

Red. – Jaka jest obsługa w banku?
E. B. – Myślę, że bardzo miła i 

kompetentna. Odkąd zostałam dy-
rektorem cały czas szkolę pracowni-
ków. Nieraz kosztem życia rodzin-
nego i czasu wolnego. 

Red. – Wcześniej bank nie posiadał 
tak szerokiego wachlarza usług?

 E. B. -  To prawda. Dla polepsze-
nia jakości obsługi starałam się o 
to, aby na miejscu można było za-
łatwić wszystkie biznesy, czyli małe 
i średnie przedsiębiorstwa, nieru-
chomości klientów VIP – owskich 
oraz detalicznych. Udało się. Teraz 
można na miejscu załatwić wszyst-
kie sprawy. Rachunki VIP – owskie 

oraz podmioty gospodarcze są ob-
sługiwane poza kolejnością .

Red. – Ponoć macie spore osiągnię-
cia?

E. B. – Jesteśmy pierwsi w krajo-
wych rankingach banków PKO BP.

Red. – Klienci jednak skarżą się, 
że nie mogą skorzystać z bankomatu, 
ponieważ jest nieczynny nieraz nawet 
przez tydzień.

E. B. – Owszem zdarzało się, że 
bankomat był zepsuty. Niestety 
dzieje się tak nieraz  z winy klientów. 
Ostatnio bankomat został zalany 
kawą i musieliśmy z naprawą czekać 
na serwis z Warszawy.

Red. – Jest szansa na jeszcze jeden 
bankomat w Nowogardzie?

E. B. – Już dawno złożyłam wnio-
sek o drugi bankomat. Jesteśmy 
pierwsi na liście oczekujących ban-
ków. Wiąże się to jednak z kosztami, 
w związku z tym musimy „swoje” 
odczekać. 

Red.  – A co się dzieje, kiedy klient 
PKO BP skorzysta z „obcego”  banko-
matu? Musi przecież zapłacić prowi-
zję?

E. B. – Owszem. Ale my ją na 
wniosek klienta zwracamy. Jeśli jest 
to przykładowo 15 złotych, klient 
dostaje zwrot 15 złotych.

Red. – Kto korzysta z waszych 
usług?

E. B. – Bank PKO BP jest w Nowo-
gardzie tylko jeden. Mamy klientów 
z całej Polski. Z Poznania, Warsza-
wy. Wszyscy chwalą miła atmosferę 
i klimat. Mamy klimatyzację, miej-
sca siedzące dla oczekujących.

Red. – Czy robi Pani coś w kierun-
ku polepszenia jakości usług?

E. B. – Oczywiście. Udało mi się 

załatwić jeszcze jeden etat, aby ob-
sługa szła sprawniej. Do mnie też 
każdy może się dostać. Jestem cały 
czas dyspozycyjna. Na bieżąco sta-
ram się o polepszenie jakości usług i 
pracuję nad poprawą jakości pracy i 
wizerunku oddziału.. 

Red. – Wiele razy w prasie uka-
zywały się podziękowania dla Pani 
i banku za pomoc i „sponsoring” im-
prez…

E. B. – Jeśli jest taka możliwość, 
zawsze staramy się pomóc. Wspie-
ramy niepełnosprawnych, imprezy 
charytatywne. Jeśli wpływa prośba o 
pomoc, piszę wnioski i uzasadnienia 

do przełożonych. Dzięki temu nasz 
region dostaje najczęściej pieniądze.

Red. – Kilka słów do klientów PKO 
Bank Polski SA na zakończenie roz-
mowy?

E. B. – Pragnę przeprosić klientów 
za nieudogodnienia, które staram 
się na bieżąco niwelować. PKO BP 
jest bankiem z wieloletnią tradycją, 
kładącym nacisk na jakość świad-
czonych usług i  robię wszystko, co 
w mojej mocy wraz z pracownikami, 
aby klient wychodził z banku zado-
wolony. Stałym klientom dziękuje za 
zrozumienie i wyrozumiałość. 

Rozmawiała Ewa Dziwisz   

Wspieramy niepełnosprawnych, imprezy charytatywne i sportowe

Kwesta PCK

Teraz tylko przybory 
W poprzednich latach małe żaki dostawały wypełnione plecaki. Teraz 

otrzymają głównie podstawowe przybory. 

Polski Czerwony Krzyż Zachod-
niopomorski Zarząd Okręgowy w 
Szczecinie Delegatura w Nowogar-
dzie w dniu 5 września 2009 r. w 
godzinach 9°° - 13°° przeprowadzi 
zbiórkę publiczną z przeznaczeniem 
zebranych środków finansowych na 
realizację celów związanych z dzia-
łalnością statutową Polskiego Czer-
wonego Krzyża.

Zbiórka publiczna zostanie prze-

prowadzona zgodnie z Decyzją Nr 5 
72008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wy-
daną przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego zezwalają-
cą Stowarzyszeniu Polski Czerwony 
Krzyż na przeprowadzenie zbiórki 
publicznej na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.

Kwestować będą uczniowie szkół 
Ponadgimnazjalnych z Nowogardu 
oraz honorowi dawcy krwi.

Chodzi o akcję „Wyprawka dla 
żaka” organizowaną przez Polski 
Czerwony Krzyż. Jej celem jest wy-
posażenie potrzebujących dzieci w 
szkolne przybory i podręczniki. W 
tym roku będzie trochę biedniej. W 
gminie Nowogard tylko 30 dzieci 
otrzyma pomoc od PCK. 

- Mamy małe fundusze. W dodat-
ku, część przeznaczyła gmina. Dzieci 
otrzymają głównie bloki i przybory do 
wychowania plastycznego – informuje 
pracownik nowogardzkiego PCK.

Od siedmiu lat w czasie wakacji 
Zarządy Okręgowe i Rejonowe orga-
nizują różne akcje, podczas których 
zbierają fundusze na zakup wypra-
wek. To wszystko, by zwiększyć pulę 
funduszy i pomóc większej liczbie 
dzieci. Podobnie jest także w Nowo-
gardzie.

- Na ulice wychodzimy piątego wrze-
śnia. Zorganizujemy wtedy kwestę dla 
szkolnych dzieci, których rodziny bo-
rykają się z finansowymi problemami. 
Zachęcam mieszkańców do uczestnic-
twa - mówi pracownik z nowogardz-
kiego Czerwonego Krzyża. Akcja 
skierowana jest dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych po-

chodzących z rodzin, które borykają 
się z problemami materialnymi. Dzie-
ci, które otrzymają pomoc wskażą 
opiekunowie szkolnych kół PCK.

- Oni wiedzą najlepiej, komu po-
trzebna jest pomoc. Nie mamy zamia-
ru przeprowadzać loterii – mówią w 
Czerwonym Krzyżu. Wyprawki trafią 
do małych żaków na początku wrze-
śnia. 

marcin Nieradka
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Karsk

Podziękowania
W niedzielę 23 sierpnia odbyły się 

w Karsku Dożynki Kościelne.
Serdeczne podziękowania składa-

my księdzu Jackowi, Piekarni Pań-
stwa Pędziszczaków za dożynkowe 
chleby i ciasteczka , Paniom, które 
robiły miejscowe wypieki i wykonały 
wieniec dożynkowy, oraz wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do organizacji Dożynek 
serdeczne podziękowania składa 
Sołtys i Rada Sołecka.

Polemika

„PO-kłosie  
sportowych zapałów” 

uczciwą propozycję, aby za 400 tys. zł 
z tej puli zbudować kompleks boisk 
w sąsiedztwie szkoły? Dla nas sprawa 
jest słuszna, uczciwa i godna pełnego 
zaangażowania. Dlatego będziemy 
robić wszystko, aby doprowadzić ją 
do pomyślnego końca.

Nasze możliwości, jako radnych 
działających w opozycji do p. Ziemby 
są ograniczone. Dlatego nie mówimy 
ludziom, że ich podpisy gwarantują 
sukces i budowę Orlika. Jednak 
dobrze poznaliśmy już mentalność 
burmistrza i jego świty. Przykłady: 
budowy SP4, ustanowienia fun-
duszu sołeckiego, czy też budowy 
pierwszego Orlika przy os. Gryfitów 
pokazują, że jeżeli za niepożądanym 
do tej pory tematem opowiada się 
ogromna liczba wyborców, to p. 
Ziemba potrafi momentalnie zrobić 
zwrot o 180 stopni i chętnie uczynić 
się pomysłodawcą i wykonawcą. Wte-
dy z uśmiechem na twarzy pozuje do 
zdjęć z łopatą w ręku i pełen radości 
przecina wstęgi. Kto wie, może tak 
będzie i w tym przypadku? 

Jeżeli zaś chodzi o optymalne wy-
bory budżetowe, to samoogranicza-
nie nie jest tu chyba najlepszą drogą. 
Sugeruje Pan, że nie powinniśmy 
wogóle zgłaszać tematu drugiego 
Orlika, bo jest to temat „którejś tam 
kolejności wagi”. Mieszkańcy os. 
Bema mają na ten temat nieco od-
mienne zdanie i mają do tego święte 
prawo. Obowiązująca procedura 
tworzenia budżetu przewiduje że 
pierwszym z nich jest właśnie zbie-
ranie wniosków budżetowych, czyli 
sygnałów od społeczeństwa o tym 
jakie są jego potrzeby. Drugi etap to 
praca burmistrza, którego zadaniem 
jest skonstruowanie zbilansowanego 
projektu budżetu. To on jako pierw-
szy decyduje co jaką wagę posiada. 
Jeżeli brakuje mocnych wniosków 
obywatelskich, to burmistrz ma 
łatwiejszą pracę. Wtedy łatwiej mu 
się rozdaje pieniądze na umorzenia 
podatkowe, na fundacje gdzie siedzą 
jego koleżanki, na drogę dla miłego 
sercu sołtysa. Po stronie przychodów 
zaś nie musi główkować jak gmina 
ma zarabiać pieniądze. Co się jakoś 
zarobi, to się jakoś wyda i jeszcze 
trochę pożyczy. I jakoś to będzie. 
Tak od 15 lat działa Ziembogard.

Trzyletnie doświadczenie uczy, że 
gdy przychodzi 3 etap, czyli przeka-
zanie projektu budżetu pod obrady 
Rady Miejskiej, to okazuje się, że 
wcale nie ma tam tych pożądanych 
kluczowych inwestycji (tak było rok 
temu z SP 4). I człowiek czuje się 
wykiwany, bo przecież grzecznie i 
odpowiedzialnie nie zgłaszał wniosku 
i nie zbierał podpisów, gdyż liczył, że 
sprawa jest oczywista i pewna.

Barykada, o której pan pisze, rze-
czywiście istnieje. Wydaje nam się 
jednak, że po jednej stronie okopał 

się burmistrz w otoczeniu wianuszka 
radnych, którzy spijają mu miód z ust 
i utwierdzają go w dobrym samopo-
czuciu mimo tego, że król jest nagi. 
A po drugiej stronie jest umęczone 
społeczeństwo, które nie potrafi sobie 
odpowiedzieć na pytanie jak doszło 
do takiego upadku tego miasta. Do 
tej pory wybory wygrywane były przy 
zielonym stoliku, gdzie bez borykania 
się z rzeczywistymi potrzebami tej 
gminy i  jej mieszkańców układano 
kto jaki stołek obejmie. Radnych 
znało społeczeństwo jedynie z ulo-
tek rozdawanych na tydzień przed 
wyborami. My nie chcemy być pa-
pierowymi radnymi. Chcemy być 
samorządowcami z krwi i kości. Ro-
zumiemy, ze nasza aktywność może 
niektórych razić w oczy, ale wynika 
to jedynie z kontrastu do kompletnej 
bierności innych. 

Mam nadzieję Panie Marku, że 
mimo różnicy zdań w niektórych 
tematach możemy liczyć na pewną 
wyrozumiałość w ocenie naszych 
działań, a kierowaną do nas krytykę 
traktujemy jako dobrą radę wiedząc, 
że wynika ona z łączącej nas troski o 
dobro naszej gminy. 

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Klubu  

Radnych PO
Rafał Szpilkowski

Od autora: 
Skąd to moje dwa zdania zasłużyły 

prawie na referat polemiczny? Ale 
poważnie. Nie była przedmiotem 
moich uwag aktywność radnych , 
których Pan reprezentuje ale bardziej 
intencje i może trochę forma. Jednak 
jeśli ta aktywność doprowadzi osta-
tecznie do skonstruowania zrówno-
ważonego budżetu na przyszły rok, 
zorientowanego na priorytety to był-
by to w warunkach nowogardzkich 
istotny postęp, czego Panu i naszej 
gminie życzę. 

Marek Słomski

Szanowny Panie Marku
Zwracam się do Pana z kilkoma 

słowami polemiki z tezami , które 
zawarł Pan w opublikowanym w 
miniony piątek tekście p.t. „PO-kło-
sie sportowych zapałów”. Czynię to 
zarówno w imieniu Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej, który był 
organizatorem sobotniej akcji zbie-
rania podpisów, jak i jako młody 
człowiek, który zawsze ceni sobie 
możliwość rozmowy z Panem.

Z dużą przykrością przyjąłem fakt, 
że nazwał Pan „jakimś spektaklem” 
naszą akcję zbierania podpisów pod 
wnioskiem do budżetu o budowę 
kompleksu Orlik na oś. Bema. Nie 
było w niej przecież nic spektaku-
larnego – tylko stolik, parasol na 
wypadek deszczu, kilka krzeseł i 
nagłośnienie. I trzy godziny poświę-
cone na to, aby ci mieszkańcy, którzy 
uważają ideę za słuszną, mogli w 
najprostszy sposób, czyli swoim pod-
pisem, wyrazić swój pogląd i nadać 
bieg sprawie. Aby mogli uwierzyć, 
że ich jeden podpis jest coś wart, że 
ma moc sprawczą. Przecież od tego 
zaczyna się demokracja. Od aktyw-
ności jednostki, która chce wyraźnie 
zaznaczyć swoje potrzeby i oczekuje 
ich realizacji od osób sprawujących 
władzę samorządową. Czy zatem 
rzeczywiście godna krytyki jest chęć 
aktywizacji społeczeństwa dla popar-
cia pomysłu, który sam Pan uznaje 
za słuszny?

Czy rzeczywiście uważa Pan, że 
praca radnego oparta o osobisty kon-
takt z wyborcą, w pobliżu jego domu, 
szkoły jest rzeczą wartą krytyki? Czy 
jedynym standardem w naszej gmi-
nie ma być to, że radni przez 4 lata 
niczym się nie interesują, nie po-
dejmują żadnych spotkań z ludźmi, 
których reprezentują? Smuci nas, że 
na każdym kroku spostrzegamy prze-
jawy bezsilności i rezygnacji miesz-
kańców, którzy traktują burmistrza, 
radę miejską, urząd miejski jako ciała 
obce i mówią o nich w trzeciej osobie 
liczby mnogiej - „oni”. Chcemy aby 
mieszkańcy zaczęli utożsamiać się ze 
wspólnotą i administracją samorzą-
dową i wypowiadać słowo „gmina” w 
znaczeniu „my”.

Obowiązkiem radnego jest pełne 
zaangażowanie w potrzeby mieszkań-
ców i jak najdalej posunięta pomoc 
przy wszelkich inicjatywach. Czy 
Pańskim zdaniem, gdy słyszymy, że 
od lat obiecuje się nauczycielom szkół 

przy os. Bema zewnętrzne boiska 
sportowe, gdy młodzież narzeka, że 
na osiedlu nie ma gdzie pograć w 
piłkę i w kosza, gdy dorośli mówią, 
że dzieciaki nie mają się gdzie wy-
szumieć, to mamy odpowiedzieć 
im – sami sobie napiszcie wniosek, 
sami pozbierajcie pod nim podpisy i 
sami pójdźcie do burmistrza się o to 
prosić? To po co tym mieszkańcom 
tacy radni? Przecież ci ludzie po to 
właśnie na nas głosują, żeby wspierać 
ich w takich działaniach. 

Nie wolno nam pozostawiać w 
osamotnieniu obywateli walczących 
o słuszną sprawę. Jak ekipa p. Ziemby 
chciała załatwić temat SP nr 4? Naj-
pierw mydlono ludziom oczy, że się 
projekt robi, że będzie nowe skrzydło 
zbudowane. Doszło do sytuacji, że 
pani dyrektor, na której spoczywa 
odpowiedzialność cywilna za bez-
pieczeństwo dzieci, musiała zamknąć 
całe skrzydło i organizować lekcje w 
holu i pokoju nauczycielskim. W tym 
momencie okazało się, że w projekcie 
budżetu na rok 2009, który stworzył 
p. Ziemba, nie ma pieniędzy na nowy 
budynek szkoły. Całe szczęście, że w 
Radzie Rodziców i Radzie Osiedla 
znalazły się odważne i aktywne panie, 
które wzięły sprawę w swoje ręce. 
Wtedy po raz pierwszy zaistniała 
współpraca między nami. A przeło-
mowym momentem było spotkanie 
z rodzicami zorganizowane w zde-
wastowanej szkole. Gdy radny Kucal 
zaczął opowiadać o tym, że budowy 
nie będzie, bo ich koalicja chciałaby 
zlikwidować gimnazjum i przenieść 
do niego podstawówkę, wtedy dosad-
nie i w ciężkich słowach poznał co 
znaczy gniew ludzi, których władza 
traktuje jak piąte koło u wozu. Po 
tym spotkaniu nagle okazało się, że 
pieniądze na szkołę jednak się znajdą 
w budżecie. Odważne panie, mimo 
namów przewodniczącego Krzywa-
ni - aby nie przychodziły, przez całe 
dwie sesje pilnowały, czy koalicja 
nie zapomni o ich szkole. I wygrały. 
Dziś szkoła rośnie w oczach i nikt nie 
mówi o likwidacji gminazjum.

Temat Orlika jest, Panie Marku, 
kontynuacją wtedy rozpoczętej spra-
wy i współpracy z Radą Osiedla. Otóż 
niewiele osób orientuje się, że prze-
targ na budowę nowego skrzydła 
szkoły był tak korzystny, że zamiast 
zaplanowanych w budżecie 3,2 mln 
zł, wydamy o 700 tys. zł mniej. Czy 
w takim razie nie można uznać za 
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Jacy są matematycy?
W społeczeństwie panuje powszechne 

przekonanie, że matematycy to nudni osob-
nicy. Czy tak jest w rzeczywistości? 

Jeśli ktoś opinię o matematykach wyrabia 
sobie na podstawie własnych obserwacji osób, 
które zna ze szkoły, lub które poznał w czasie 
swoich studiów, bo prowadziły wykłady z ma-
tematyki, na które on uczęszczał – to niewątpli-
wie może ona taka być. Jeśli jednak o matema-
tykach wnioskuje się na podstawie życiorysów 
wybitnych przedstawicieli tej dziedziny, to 
jawi się obraz zupełnie odmienny. Okazuje się, 
że wybitni matematycy to osoby pełne poczu-
cia humoru, tryskające najbardziej zdumiewa-
jącymi pomysłami, a zarazem... wielcy znawcy 
kobiet. Historia matematyki ma na to wiele 
dowodów. Ze względu na szczupłość miejsca 
przytoczę jedynie trzy.

Arystoteles, wybitny matematyk starożytno-
ści i największy logik wszech czasów, żyjący w 
połowie IV wieku przed Chrystusem, zapytany 
kiedyś: „Mistrzu, dlaczego tak często widuje 
się ciebie w towarzystwie młodych i pięknych 
dziewcząt?”, odpowiedział bez chwili wahania: 
„Takie pytanie mógłby zadać tylko głupiec”. 

Natomiast skromny i chorobliwie nieśmiały 
Joseph Louis Lagrange, jeden z najwybitniej-
szych matematyków XVIII wieku, ożenił się 
dopiero w wieku 56 lat z młodszą o 40 lat, a 

więc mającą zaledwie 16 lat, córką paryskiego 
astronoma Pierre’a Lemonniera. To małżeń-
stwo okazało się nadzwyczaj udane, a Lagran-
ge z niezwykłą energią wznowił działalność 
naukową, mimo że wcześniej pogrążony był 
w głębokiej depresji. Mimo że przez całe życie 
był bardzo chorowity, to dzięki szczęśliwemu 
małżeństwu dożył 77 lat.

Z kolei w szkołach średniowiecznej Europy 
rozpowszechnione było zadanie pochodzące z 
VII wieku z Indii, będące przykładem poezji 
miłosnej. Oto jego tekst:

Wśród miłosnych igraszek naszyjnik się zerwał, 
Rozsypały się perły ze sznurka.
Część szósta na ziemię upadła, 
Część piąta na łożu została, 
Część trzecią dziewczyna uchronić zdołała, 
A dziesiątą pochwycił kochanek.
Sześć zostało perełek na sznur nanizanych.
Niech mi teraz powiedzieć raczy mój Czytelnik, 
Ile perełek liczył kochanki naszyjnik?

No właśnie, ile? Czekamy na odpowiedzi!

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny 

„Świata Matematyki”

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa „3”

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpi-
sać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym 
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-
rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzy-
żówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry 
znajdujące się w oznaczonych literami polach 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc 
hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe 
odpowiedzi, otrzyma nagrodę w postaci jednego 
egzemplarza „Świata Matematyki” – jedyne-
go w Polsce czasopisma popularnonaukowego 
poświęconego matematyce i adresowanego do 
młodzieży szkolnej. Odpowiedzi należy przesłać  
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

PO rządzi w sieci
Walka politycza nie zna granic. 

Doskonałą bronią dla walczących sta-
je się internet. W sieci można opluć 
każdego. Anonimowo łatwiej mieszać 
prawdę z nieprawdą, bo nie trzeba 
ponosić odpowiedzialności. Ta cho-
roba dotarła także do naszego miasta. 
Zdiagnozować ją można przy okazji 
konfliktu w miejscowej Platformie 
Obywatelskiej. I choć kilka tygodni 
temu strony zaręczały, że konfliktu nie 
ma, to internetowe komentarze poka-
zują, co innego. Pod tematem dotyczą-
cym budowy drugiego „Orlika” więcej 
wyzwisk i obelg. O powstaniu samego 
boiska prawie nic.

Kto to wszystko pisze? Przecież nikt 
nie uwierzy, że mieszkańcy. Ich guzik 
obchodzi wojna w PO z Danielew-
skim, Szafranem, czy Szpilkowskim w 
rolach głownych. Chcieliby porozma-
wiać o problemach miasta, posłuchać 

rozwiązań. Nie mają jednak, z kim. 
Dla polityków PO ważniejsze jest, kto 
wykorzysta szyld partii w przyszłych 
wyborach samorządowych. Podobno 
jedna ze stron ułożyła już nawet listy. 

I jak tu wierzyć, że chodzi o dobro 
społeczne. „Orlik”, boisko, świetlica, 
plac zabaw – w naszej gminie, to sło-
wa klucze. Niestety służą do realizacji 
osobistych ambicji interesów interesów 
miejscowych „polityków”. Internetowe 
komentarze uwidaczniają ten problem.

PS. Co w dziale dziecięcym miej-
skiej biblioteki może szukać pewien 
radny i osoby z jego otoczenia? Wy-
pożycza „Poczytaj mi mamo”? Nie. 
Pisze komentarze internetowe z ano-
nimowego IP. Świadczy to, że poziom 
lokalnej polityki sięgnął dna. Ciekawe 
czy mieszkańcy w wyborach zaufają 
„młodym mistrzom klawiatury”?

Marcin Nieradka

Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie dziękuje za wsparcie finansowe i rzeczowe wszystkim 
osobom i firmom, które pomogły przy zorganizowaniu kolonii dla 
dzieci z Nowogardu i okolic do Zagórza Śląskiego w dniach od 3 do 8 
sierpnia 2009 r. tj. Burmistrzowi Nowogardu Kazimierzowi Ziembie, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Markowi Krzywani, radnemu Mie-
czysławowi Laskowskiemu, radnemu Antoniemu Bielidzie, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, Pani Teresie Ziółkowskiej inspektorowi Wydziału WE-
ZKiS Urzędu Miejskiego, firmie Pana Adama Fedeńczaka.

Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Renaty i Walde-
mara Pędziszczaków za wsparcie rzeczowe ww. kolonii oraz odpustu 
parafialnego, który odbył się w dniach 15-16 sierpnia 2009 r. 

Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ

CARITAS 
- dziękuje
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Bartosz syn Joanny 
ur. 23.08.09 z Osowa

Sławek syn Aldony 
ur. 21.08.09 z Wałkna

w obiektywie  Jana korneluka   - Już po żniwach...

...zboże skoszone, zwiezione trzeba wymłócić. 
Młockarnia pracuje. (w latach 70.).

Rozwiązanie foto-zagadki sprzed tygodnia: Budynek stoi obok 
pałacu Bismarcka w Kulicach. Prawidłową odpowiedź przysłał 
p. Alicja Kuleta z Kulic, która otrzymuje prenumeratę Dziennika 
Nowogardzkiego na miesiąc wrzesień.
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Żywa pamięć 
o Zygmuncie…

W konkurencjach tych nagrody i 
gadżety fundowali: Firma „DREW-
POL” z Osiny, Agnieszka i Marek Pa-
kulscy, Odlewnia Metali Kolorowych 
Zbigniew Olejnik i Stefan Cieślak w 
Osinie i pan Wiesław Szczypior.

W meczu imprezy za-
grali OLDBOJE – Beczkę 
Piwa ufundowała pani 
Janina Siepka. 

Pracowali i pomagali:
Marcin Lewandowski, Daniel Ko-

walczyk, Damian Mitschiński, Piotr 
Reginia, Damian Kujawski, Damian 
Makosz, Konrad Zaorski.

Pozostali sponsorzy dzięki, któ-
rym Festyn wrasta w kalendarz 
gminnych imprez:

Gazela Rybicka, Anna i Dariusz 
Partakowie, Bogumiła i Czesław 
Dadełowie, Kazimierz Lewiński 

STW Nowogard, Sieć Sklepów Ro-
mana Golemy. Mieczysław Sypień 
PSL Goleniów, LZS Osina, Gabriela 
i Mariusz Księżukowie, Rafał Lisiec-
ki Auto Gaz Osina, Firma VENA 
Kikorze, Monika i Rafał Rolkowie, 
Wioletta i Mirosław Banaszakowie, 
Rada Sołecka w Osinie, Teresa No-
wacja, „REGA” Wegorzyce, PUWiS 
Nowogard, „Dziennik Nowogardzki”, 
Sklep Marka Piątkowskiego.

Główny organizator pan Marek 
Górecki dziękuje zespołowi MIKON 
za oprawę muzyczną, Leszkowi 
Ostrowskiemu za gastronomię i 
atrakcje dla dzieci oraz policjantom 
i strażakom dzięki którym impreza 
była bezpieczna i bez incydentów.  

Najbardziej cieszy liczny udział 
zawodników i widzów – idea Festynu 
jest więc trafna – pamięć o Zygmun-
cie odżywa co roku…

Zdjęcia organizatorzy, tekst LMM

Starostwo Powiatowe pamięta o byłym radnym Zygmuncie – sponsoruje fe-
styn i aktywnie w nim uczestniczy…

Konkurencje sportowe i rekre-
acyjne II Festynu Pamięci Zygmunta 
Siepki.

Bieg „Pół mili Zygmunta” kat. 
OPEN:

1. Jakub Bruździnski  - Osina 
– puchar Tadeusza Łuka-
siewicza.,

2. Aneta Klinkert – Osina 
– puchar wiceprzewodni-
czącej RG Osiny Marzanny 
Grodź.

3. Patryk Nowicki – Osina 
– puchar Jana Muchy ze 
Stargardu Szczecińskiego.

W innych kategoriach biegu 
zwyciężali:

1. Krystian Syganowski – Osi-
na,

2. Łukasz Bubolz – Nowogard,
3. Wojciech Trościanko – Ki-

korze.
Najmłodsi:

1. Rafał Grzybowisk,
2. Piotr Micał,
3. Dawid Dygonda,
4. Dawid Diobko,
5. Tomek Micał 

Chłopcy starsi:
1. Jakub Bruździński – Osina,
2. Patryk Nowicki – Osina
3. Dawid Partak – wnuk Zyg-

munta Siepki.
Chłopcy młodsi:

1. Filip Jarota – Osina,
2. Damian Zimecki – Wego-

rzyce,
3. Rafał Grzybowisk – Ki-

korze.
Bieg – dziewczęta:

1. Aneta Klinkert – Osina,
2. Madzia Lewandowska – 

Osina,
3. Paula Makosz  - Osina.

Puchary dla zwycięzców biegu na 
100 metrów ufundowali: Wójt Osiny 

Wiesław Tomkowski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Osina Robert Jurgie-
laniec, Andrzej Kania „PROBUD” 
Wyszomierz.

Piłka nożna (do lat 16):
1. Wegorzyce, 
2 – Osina I, 
3 – Osina II,
Puchary dla zwycięzców ufundo-

wał zespół „PONTON” z Osiny.
Piłka nożna (powyżej lat 16):
1 – Weekend Osina (puchar ufun-

dowany przez radną Magdalenę 
Bogusławską)

 2 – LZS Wegorzyce (puchar Bogu-
sławy i Zdzisława Zengotów),

 3 – LZS Kościuszki (puchar Jacka 
Bogusławskiego),

 4 – LZS Kikorze .
Tytuł najlepszego piłkarza zdobył 

Wiesław Smakosz, a najlepszego 
bramkarza – Damian Nitschiński.

Piłka siatkowa:
1 – Jantar Kościuszki, 2 – Weekend 

Osina, 3 – VENA Kikorze II,
Dalsze miejsca – VENA Kikorze I, 

LZS Wegorzyce i Starostwo Powiato-
we Goleniów.

Najlepszym siatkarzem – Bartło-
miej Stachewicz -  Kikorze.

Puchary za pierwsze trzy miejsca 
i upominki rzeczowe ufundowało 
Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

Konkurencje rekreacyjne:
 Skakanka:
1.Marcela Kurkowska – Osina,
2.Paula Makosz – Osina,
3.Kinga Grygorcewicz – Osina.
Ringo maluchy:
1.Tobiasz Kaminski,
2.Agata Baczo,
3.Amelia Rolka.
Ringo:
1.Marcela Rolka
2.Marcela Kurkowska,
3.Maciek Księżak

Festyn tradycyjnie otwierają gołębie….

0119  Było co walczyć. Grad pucharów…
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Gdzie ta piłka?

 Ciężkie te pół mili, moi mili….

Co tez jest w tym pudełku?

Koleżanki zerkają z nutką podziwu…

Smakołyki Pana Leszka

 Gdyby nie pan Leszek już dawno bylibyśm w domu…
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NierUCHomoŚCi

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w dobrej, ul. Traugutta. Cena do ne-
gocjacji. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W 
NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW 
NETTO TEL: 608 047 127, 608 047 132.

• Sprzedam pół domu tel. 091 39 208 66. 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Działki budowlane sprzedam, 1600 m 
kw, 18 zł/m kw. Dębice koło Maszewa. 
Tel. 604 189 118.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, na 
ul. Gen. Bema. Tel. 796 406 330.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach. Tel. 660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na 3 
pokojowe. Tel. 091 39 20 113.

• Do wynajęcia lokal w pasażu handlo-
wym pod Biedronką. Cena 800 zł net-
to. 601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, II 
piętro przy ul. Zamkowej, częściowo 
z meblami, cena 225 tys. Tel. 091 35 
03 127.

• Sprzedam dom o pow. 220 m kw, 7 
pokoi, dwa budynki gospodarcze 
na działce 19 arów, Wojtaszyce. Tel. 
509 702 817.

• Boks do wynajęcia w Centrum Handlo-
wym FUX 30m kw przy ul. Kościelnej 1 
w Nowogardzie, tel. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w ka-
mienicy na parterze, po generalnym 
remoncie, ogrzewanie gazowe, komi-
nek   pomieszczenia gospodarcze, tel. 
501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
bezczynszowe. Tel. 660 905 198.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na 
działalność handlową, biuro, gabinet 
lekarski, mieszkanie przy ul. 700 Lecia 
20B (pasaż przy Biedronce), I piętro. 
091 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
3 pokojowe o pow. 58 m kw, parter 
oraz garaż przy ul. Zacisznej w Nowo-
gardzie. Tel. 091 39 27 000.

• Kupię lub wynajmę garaż. 600 782 741.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, 65 tys. Tel. 
512 285 298.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
67,8 m kw, parter, ul. 15 Lutego. Tel. 
886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 66 
m kw. Tel. 662 120 052.

• Wynajmę garaż przy ul. Nadtorowej. 
Tel. 798 130 301.

• Sąpolnica 4 km od Nowogardu - dział-
ka pod budowę 2500 m kw, 48 000 zł  
tel.501 307 666.

• Nowogard ul. Poniatowskiego   2 i 7 
ha inwestycyjne tanio ok.9zł/m kw 
tel.0502 103 432.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw w centrum Nowogardu. 
Tel. 609 093 100.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

•	 parking dla samochodów dostaw-
czych oraz busów. obiekt dozo-
rowany 24 h. Boh. warszawy 71 
(pom). 511 267 991.

• Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 86 m 
kw bezczynszowe, stare budownic-
two, centrum sprzedam. Cena 145 tys. 
Tel. 697 412 804.

• Do wynajęcia lokal o pow. 300 m kw, 
centrum Nowogardu, niska cena. Tel. 
601 47 29 47.

• Krzywice – kolonia, sprzedam dom 
130 m kw + budynek gospodarczy 
70 m kw + garaż 34 m kw, działka 26 
arów, ogrodzona do zamieszkania, 
cena 199 tys. Tel. 608 66 54 19.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
68 m kw (3 pokoje, okna PCV, panele 
podłogowe, nowe CO w miedzi, ła-
zienka wysoki standard) w Wierzbięci-
nie. Cena 165 tysięcy do uzgodnienia. 
Tel. 607 398 428.

• Sprzedam domek jednorodzinny par-
terowy + pomieszczenia gospodarcze. 
Tel. 091 39 20 402 po 15.00.

• Pilnie sprzedam M-3 lub zamienię na 
M-2 własne ogrzewanie własnościo-
we lokatorskie w Nowogardzie. Tel. 
721 371 566, 603 585 674.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we na os. Bema, cena 150 tys. Tel. 
888 354 289.

moTorYzaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 215x55 
R16; stan bdb. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Kupię polski motocykl SHL, WSK lub 
podobny. Kompletny, nie przerabiany. 
Tel. 508 351 213.

• Renault Laguna, poj. 1800, 2002 r., 
bogate wyposażenie, srebrny meta-
lik, hatchback – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam skuter Piaggio Typhon poj. 
125 m3, stan bardzo dobry, prędkość 
max. 100 km/ h, 14 KM, cena 1700. Tel. 
504 078 763.

•	 Sprzedam Vw polo, 1,9 Sdi, 2003, 
przebieg 170  000, aBS, elektr. szy-
by i lusterka, zadbany, garażowany, 
opony zimowe gratis. Cena 18  500 
zł. Tel. 0604 873 917.

• Sprzedam Ford Escort. Tel. 605 930 161.

• Sprzedam Volvo S80, 2000 r., 2,4 diesel. 
Tel. 693 368 894.

• Sprzedam nowe opony zimowe R-13. 
Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 
1999 r., pierwszy właściciel, kupiony w 
polskim salonie, skrzynia biegów ma-
nualna, benzyna, złoty metallic, ABS, 
el. szyby, centralny zamek, autoalarm, 
poduszka powietrzna, wspomaganie 
kierownicy, immobiliser, welur. tapi-
cerka, światła przeciwmgielne + kmpl. 
opon zimowych. Cena 9900 zł. Tel. 
502 649 241.

• Sprzedam Suzuki Vitara. Tel. 608 69 70 92.

rolNiCTwo

• Sprzedam króliki do chowu. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 zł/ kg. 
667 146 797, 091 39 784 81.

• Sprzedam miód z własnej pasieki oraz 
malinę. Tel. 500 553 190.

• Sprzedam ziemniaki jadalne 0,50 zł/ 
kg, większa ilość taniej. 518  488  713, 
518 488 714.

• Sprzedam 3 konie. Tel. 091 39 501 40.

• Prosiaki sprzedam. Tel. 88 59 74 930.

• Sprzedam klacz 2 - letnią, cena do 
uzgodnienia. Tel. 601 860 644.

• Sprzedam gorczycę. 502 853 573.

USŁUGi

• Józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• dYwaNopraNie. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, Tir-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. zielona 3. 
091 39 207 14.

•	 zespół muzyczny aCord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

•	 zakŁad rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

• Szpachlowanie, malowanie, regipsy, 
panele. 506 603 565, 511 231 102.

•	 BrUk-liN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terako-
ta, hydraulika, regipsy, podłogi. Tel. 
600 626 268.

•	 wystrój sal weselnych balonami i 
nie tylko. Tel. 503 045 960. 

• Usługi remontowo – budowlane wy-
konam. Tel. 600 347 308, 608 364 330, 
091 39 501 03.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345.

•	 HarrY – med masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 kompleksowe wykończenia wnętrz, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
szpachle dekoracyjne, glazura, hy-
draulika, elektryka, zabudowa pod-
daszy, kompletne łazienki, docie-
planie budynków, szybko i solidnie. 
Tel. 609 605 621, 605 168 658.

• Docieplenia, remonty. 696 07 07 08.

• Transport. 696 07 07 08.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, ogro-
dzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Transport, przeprowadzki, kraj – za-
granica. 696 138 406, 696 854 591.

•	 Usługi remontowe i budowlane, 
stany surowe i domy pod klucz. Tel. 
504 595 424.

• Dachy, kominy. Tel. 796 517 107.

• Remonty mieszkań. 511 102 684.

• DJ-e poprowadzą wesele oraz 
inne imprezy okolicznościowe. Tel. 
509 930 098.

praCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa, USA. 071 385 20 18.

• KIEROWCA kat. B, C, D poszukuje pra-
cy. Tel. 603 705 635.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA-
,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OB-
SŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

•	 zatrudnię fryzjera /-kę po szkole. 
Tel. 697 971 229.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA 
NA SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Jak co roku uruchamiamy akcję bezpłatnych ogłoszeń w Dzienniku 
Nowogardzkim na sprzedaż i kupno podręczników szkolnych. 

Akcja trwa od 18 sierpnia do 15 września 2009 r.
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń. 

Tel. 091 39 22 165.

lokale do wYNaJęCia

NowoGard- lokal usługowy o powierzchni 20 m2                       cena:        1000 zł/msc
NowoGard- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                            cena:        1100 zł/msc
NowoGard- lokal handlowo- usługowy o powierzchni 164 m2   cena: 8000 netto/msc

mieSzkaNia 2 pokoJowe

reSko – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                cena:   73 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, II piętro                     cena:  80 000 zł
reSko-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                       cena:  115 000 zł
reSko – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                        cena:  119 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                        cena:  140 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                          cena:  141 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                          cena:  150 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                           cena:  161 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                             cena:  165 000 zł
NowoGard- 2pokoje o powierzchni 40 m2, III piętro                            cena:  175 000 zł
NowoGard – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                             cena:  200 000 zł
NowoGard – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                             cena:   250 000 zł
pŁoTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2   cena:  341 600 zł

mieSzkaNie 3 pokoJowe

ŁoBez -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                     cena:  210 000 zł     
NowoGard-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro               cena:  160 000 zł
NowoGard-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                            cena:  180 000 zł
NowoGard- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                      cena:  208 000 zł
NowoGard- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                             cena:  225 000 zł 

mieSzkaNie 4 pokoJowe

pŁoTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                        cena:  125 000 zł
doBra – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                       cena:  199 000 zł
NowoGard- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie     cena:  213 000 zł
NowoGard- okolica komfortowe o pow. 118 m2                                    cena:   215 000 zł
NowoGard- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                             cena:  230 000zł
NowoGard- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                            cena:  240 000 zł

UBezpieCzeNia Hdi aSekUraCJa

• Potrzebna osoba do pomocy przy 
pracach przydomowych. Chętnie 
emeryt lub małżeństwo emeryckie. 
508 211 575.

• Przyjmę do pracy geodetę. 091 39 
25 900, 886 339 035.

• Zatrudnię pracowników do murarki i 
wykończeń. 693 716 085.

• Szukam ludzi do prac polowo – 
ogrodniczych. Tel. 091 39 23 259, 514 
45 15 25.

• Potrzebny traktorzysta do pomocy w 
gospodarstwie rolnym. 502 853 573.

iNNe

•	 podGrzewaCz wody bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, do domku gdzie są 2 ła-
zienki, prysznic, kuchnia to komfort 
ciepłej wody za 40 zł miesięcznie, 
firmy Vaillant z Niemiec, cena 1000 
zł, gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 
woda (dwufunkcyjne) cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 elekTrYCzNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, małe 
gabaryty, moc 18 i 21 kw z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący, do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 450 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem c.o., gazowym 
lub węglowym, firmy Vaillant z Nie-
miec, typViii 120 lub 150 litrowy, 
cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; 
telefon komórkowy, Ericson tel. 605 
522 340.

• Wydzierżawię stanowisko fryzjerce 
damskiej. Tel. 888 20 41 43.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, wys. 
1,30, głębokość 35 cm, powierzchnia 
spania 1,90 x 85 cm, kolor dąb rusty-
kalny. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

•	 Sprzedam piaSek, Żwir, Czar-
Noziem, poSpÓŁkę z dowozem 
do klieNTa. ŻwirowNia dŁUGo-
Łęka. Tel. 504 872 700.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czerwo-
ną tanio. 518 216 284.

• Sprzedam drewno opałowe sosna od-
pady tartaczne pocięte w kolcki 350 
zł za przyczepę; nie pocięte w całości 
250 zł za przyczepę. Tel. 514 740 538 
po 18.00.

• Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, 
cena 2500 zł. Tel. 509 307 702.

• Sprzedam kuca. 607 740 097.

• Sprzedam suporex 24x24x59, 400 
sztuk. 796 406 330.

• Wełnę mineralną gr. 5 cm w ilo-
ści ok.150m kw tanio, dowiozę tel 
889 133 882.

• Sprzedam owczarki niemieckie, szcze-
nięta. Tel. 091 39 106 56.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam dwumiesięczne pieski Sy-
berian Husky. Tel. 512 467 458.

• Sprzedam bojler nieużywany do pod-
kowy, 250 zł. Tel. 506 603 565.

• Sprzedam meble swarzędzkie, zestaw 
wypoczynkowy i kanapę. 510 811 067.

• Sprzedam lodówkę, wys. 100 cm. Tel. 
784 056 335.

• Sprzedam dorosłą sukę Husky, za-
szczepiona, spokojna. 502 853 573.

podręCzNiki

•  Sprzedam kmpl. używanych pod-
ręczników do i kl. ii lo o profilu 
matematyczno-informatycznym. 
Cena ok. 100 zł. Tel. 091 39 18 064, 
669 331 292.

•	  Sprzedam książki do klasy i gimna-
zjum. Tel. 667 320 054.

•	  kupię podręczniki do i kl.  ii lo o 
profilu humanistycznym. Tel. 694 
39 39 74, 091 39 21 006.

•	  Sprzedam książki do języka pol-
skiego (5 części) ii lo, historia i che-
mia (3 część). Cena do uzgodnienia. 
Tel. 662 048 568.

•	  Sprzedam książki „wesoła Szko-
ła” do kl. i i ii Szkoły podstawowej. 
513 164 201.

•	  Sprzedam podręczniki do przyrody 
kl. iV + zeszyty ćwiczeń. Tel. 693 84 
35 33.

•	  Sprzedam podręczniki ii i iii klasa i 
lo o profilu humanistycznym. Tel. 
91 39 170 55.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia, że rozpoczęła zapisy na budowę mieszkań 
własnościowych w budynku wielorodzinnym.

1. Lokalizcja  -  przy ul. Boh.Warszawy („sad czereśniowy”)
2. Struktura mieszkań – 1 pok., 2 pok. i 4 pok,- dwukondygnacyj-

ne - 1 szt.
3. Planowane terminy:

- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania 
szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 
261 lub 697 104 578.

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

Burmistrz Nowogardu oraz Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
ZAPRASZAJĄ

organizacje pozarządowe na szkolenie:
„Rachunkowość organizacji pozarządowych nieprowadzących działal-

ności gospodarczej i aplikujących o dotacje unijne i samorządowe”, które 
odbędzie się w dniach 10-11 września br. w godz. 16.00- 20.00 w Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” (sala nr 7) przy ul. Wojska Polskiego 
3 w Nowogardzie.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zasady i dokumenty w oparciu o 
które organizacje pozarządowe będą mogły występować i odpowiednio 
rozliczać dotacje przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie od 24 
sierpnia do 7 września pod nr tel. 091 39 27 240 w godz. 8.00 do 15.00.

Burmistrz Nowogardu                                     Prezes Nowogardzkiego Forum
 Kazimierz Ziemba                                          Organizacji Pozarządowych
                                                                                  Mieczysław Cedro

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działaność handlową, 
biurową lub usługową. 

91 39 20 776

Zapraszamy do sklepu 
„Nie wszystko po 5 zł” 

przy ul. Żeromskiego 18a 
– rozszerzyliśmy swój 

asortyment 
o artykuły wędkarskie

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIś

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

Abonament radiowo-telewizyjny
Płacić nie płacić…
Z tytułu niezapłaconego abonamentu 

Polacy są winni radiu i TVP 3,5 mld 
zł – oszacował Money.pl. Gdyby wszyscy 
posiadacze telewizorów i radioodbiorni-
ków, zapłacili Telewizja Polska miałaby 
dość pieniędzy na zrealizowanie prawie 
trzech tysięcy odcinków Gwiazd tańczą-
cych na lodzie. Mogłaby ten program 
nadawać codziennie przez osiem lat.

Blisko połowa gospodarstw domowych 
nie płaci abonamentu RTV. Średnio każde 
z nich jest winne radiu i telewizji po 570 
złotych - szacuje Money.pl.

To długi za ostatnie trzy lata. Po tym 
okresie zobowiązania ulegają przedawnie-
niu, dlatego nie wzięliśmy ich pod uwagę.

Gdyby abonament płacili wszyscy, 
którzy posiadają radia i telewizory, to w 
tym czasie  media publiczne miałyby do 
dyspozycji 3,5 mld złotych więcej.

Skąd się wzięła ta kwota? Według da-
nych GUS-u telewizor ma 98,5 procent z 
13,3 miliona gospodarstw domowych.  Na 
tej podstawie Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji szacuje, że w 2008 roku 6,2 
mln gospodarstw domowych miało nie 
zarejestrowany telewizor.

To pierwsza grupa zalegających z opła-
tami za abonament. Druga to osoby, które 
mają zarejestrowane radia i telewizory, ale 
przestały płacić.

(dane te podajemy na podstawie mate-
riałów KRRiT)

Tylko w 2008 roku wszyscy posiadacze 
niezarejestrowanych telewizorów i radio-
odbiorników powinni zapłacić 1,2 mld zł 
(17 zł miesięcznie za radio i telewizor).

To wystarczyłoby na stworzenie tysiąca 
odcinków z Gwiazdami tańczącymi na 
lodzie. Jak podają media, jeden odcinek 
to koszt rzędu 1,2 mln złotych.

Taka kwota pozwoliłaby też na wypro-
dukowanie 1700 premier Teatru Telewizji.

Według danych uzyskanych z KRRiT 
wynika, że co roku o około 450 tys. rosła 
liczba gospodarstw domowych, które nie 
rejestrowały odbiorników RTV.

Tak zwana baza abonencka, czyli rejestr 
tych, którzy mają zarejestrowane urządze-
nia, skurczyła się od 2006 do końca 2008 
roku o ponad 622 tysiące. Rośnie również 
problem ze ściągalnością opłat.

KRRiT prognozowała, że w 2008 roku 
do jej kasy wpłynie 882 mln zł, czyli około 
168 zł od jednego gospodarstwa domowe-
go mającego zarejestrowany odbiornik i 
wnoszącego regularnie opłaty.

Gdyby dodać do tej kwoty sześć milio-
nów abonentów, którzy teraz w ogóle nie 
płacą, budżet KRRiT wzrósłby o ponad 
miliard złotych.

Jeszcze gorzej ma być w tym roku. 
Według wstępnych szacunków Rady to jej 
kasy ma wpłynąć tylko 500 mln zł.

http://manager.money.pl/news/arty-
kul/polacy;sa;winni;radiu;i;tvp;3;5;ml-
d;zl,9,0,518409.html

Tomasz Bonek - redaktor naczelny
Za zgodą money.pl opr. LMM

PS. Liczby mówią same za siebie – 
byłoby dobrze gdyby nie było tak źle. 
„Majstrowanie” koło ustawy medialnej 
kończy się tak jak widać powyżej – rzą-
dzącej PO bardziej chodziło o obsa-
dzenie stołków, a w dalszej kolejności 
prywatyzację mediów publicznych (ileż 
to kolesiów szybko by się wzbogaciło!), 
a nie o naprawę sytuacji i zapewnienie 
apolityczności. Obietnice o zniesieniu 
abonamentu i głoszenie niemożności jego 
ściągania od obywateli zaowocowały tym 
co prezentujemy powyżej – nikt nie chce 
być frajerem i płacić skoro nie musi!
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Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Zaprasza Emerytów i Rencistów 
na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu, 
które odbędzie się w miesiącach wrzesień - listopad 2009. Informacji dot. 
szkolenia udziela Paweł Nowak, nr telefonu 693162181, e-mail: pnowak@
awis.org.pl. Nabór uczestników prowadzony bedzie także w dniach 08.08, 
22.08, 29.08 (soboty) w godz. 10.00-12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Nowogardzie. Zapraszamy także na szkolenie pt. „Praktyczne zasady 
pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy z EFS”. Informacji n/t szko-
lenia udziela Tobiasz Lubczyński, tel. 0667971070, tlubczynski@awis.org.pl.
Informacje i formularze zgłoszeń na powyższe szkolenia dostępne są także na 
naszej stronie internetowej www.awis.org.pl. 
Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Inwest Dom Sp. z o.o.
Nowogardzka firma deweloperska 
oferuje mieszkańcom Nowogardu 
apartamenty we Wrzosowie koło 
Dziwnówka. Dla 5 pierwszych 
klientów z Nowogardu 5% rabatu.

Tel. 091 579 26 42

Zapraszamy!!!
Na ogrodzie działkowym nr 2 

w dniu 12.09.2009 r. od godz. 15.00 
odbędzie się 

impreza z okazji Dnia Działkowca, 
na którą zapraszamy wszystkich chętnych. 

W trakcie trwania uroczystości ogłoszone zostaną wyróżnione działki. 
Imprezę uwieńczy zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu. 

Odpłatnie będzie można skorzystać z małej gastronomii 
(kiełbaski, bigos, grochówka, szaszłyk, piwo...) 

i atrakcji dla dzieci (zjeżdżalnia, zamek, gokarty...).
Organizatorzy 

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
w Nowogardzie
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

reklama reklama

Sondaż
Sondaż, który Państwu prezentujemy powstał z inicjatywy dwóch bardzo 

młodych czytelniczek DN  Kamili i Pauliny. Zgłosiły sie one do redakcji z 
propozycją ,że przeprowadzą mini badanie którego celem będzie zebranie 
opinii mieszkańców Nowogardu na niektóre aktualne i istotne lokalne pro-
blemy. Po skonsultowaniu pytań sondażowych dziewczynki ruszyły w mia-
sto i tutaj niestety zaczęły się schody jakie niesie z sobą dorosłe życie - oka-
zało się, że chętnych do udzielania (anonomiwych przecież) odpowiedzi, za 
wielu nie było. To też jest sygnał obrazujący zastanawiające wycofanie się 
opinii publicznej z otwartego udziału w dyskusji o naszych sprawach. Tym 
bardziej doceniamy trud naszych sondażystek, które mimo wspomianych 
trudności przepytały kilkadziesiąt osób, a wyniki prezentowane poniżej w 
formie graficznej niech nam dadzą do myślenia.  

•  Sześciolatki w szkole? - zdecydowanie NIE mówią nowogardzianie ale 
władze oświatowe i tutaj robią swoje.

•  Tylko 12 procent respondentów uważa że w Nowogardzie jest czysto!  
Ukłony dla władz miasta i ZUK-u

•  Podzielone zdania na temat lokalizacji nowego marketu z wyraźnym 
wskazaniem na złą lokalizację - jak zwykle władze umywają w tej sprawie ręce

•  Chcemy obwodnicy obejmującej również wjazd od strony Stargardu- ale 
ten głos to od lat głos wołającego na puszczy.

Marek Słomski  

14%

86%

Czy sześciolatki powinny 
iść do szkoły?

tak  nie 0%

12%

57%

31%

Jak ocenia pan/i czystość 
naszego miasta?

bardzo czysto czysto niezbyt czysto brudno

60%

40%

Czy miejsce budowy nowego 
marketu (dawny PKS) jest 

odpowiednie?
nie tak

14%

66%

20%

Czy obwodnica Nowogardu 
powinna być:

Nie obejmująca drogi stargardzkiej

Obejmująca drogę stargardzką

nie mam zdania
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  28.08

-LESMAR-
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w poGoNi za piękNem
Kto kocha wszystkie
Piękne kobiety,
Nie kocha ani jednej,
Niestety…

mieSzCzUCH
Broni w mieście 
Czci niewieściej,
Za to w daczy,
Się łajdaczy.

mNie NiC Nie marTwi
Kiedy powódź most zabierze,
Lub budynek pożar strawi,
To ja mówię i w to wierzę,
Pewno da się to naprawić.
Piąty raz egzamin zdaję,
Prawa jazdy do dziś nie mam,
Lecz mi to nie wadzi wcale,
Chodzić mogę, czasem biegam.
Parny dzień, burza za progiem,
Jasny problem tu mamy,
Mnie nie martwi to, wszak jestem
Przez życie zahartowany.

rozTerki
Tyle na mnie przeszkód czyha,
A kondycja ludzka licha!
Czy się bliscy za mną ujmą,
Gdy świat powie – kiep nie orzeł?
Czy nie będzie dla nich ujmą,
Że coś stracą przy tym może?
Raz nadzieja mnie rozpala,
Raz się w oczach robi ciemno…
Serce bije wciąż na alarm,
 Że się pragniesz… rozstać ze mną!
Kto niezmiennie mi podrzuca,
Tyle dzieł do przetrawienia,
Bo uparcie szukam klucza,
Jak zagłuszyć ból istnienia?
Ile się opowiem razy,
„za” a ile „przeciw” sobie?
Co się jeszcze może zdarzyć,
Gdy ci rano kawę zrobię?!

Smok wawelSki
Cóż! Przepadłeś marnie nasz
Wawelski Smoku!
Siarczyste dziewice zburzyły ci spokój… 

Rozwiązanie krzyżówki NR 21.08 – KOSZ-
TOWNE PLECAKI – nadesłali:

Krystyna Tretiak (Maszkowo), Jadwiga Wdow-
czyk (Karsk), Ryszard Gutowski, Krzysztof Kępa, 
Adam Stefański, Władysław Kubisz, Sylwia Ry-
bus, Alicja Wypych, Urszula Skowron, Jerzy Za-
wadzki (Orzechowo), Natalia Chruściel, Barbara 
Bartosik, Halina Szwal, Józef Górzyński, Pelagia 
Feliksiak, Monika Kukuła, Agnieszka Skowrońska 
(Strzelewo), Roman Kaczmarek, Piotr Feliksiak, 

Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Cecylia Furmńczyk 
(Strzelewo), Konrad Słomski (Lestkowo), Michał 
Furmańczyk (Strzelewo), Franciszek Palenica, 
Katarzyna Saja, Stanisława Pokorska, Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Teresa Januszonek.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Natalia Chruściel,
- Sylwia Rybus,
- Władysław Kubisz.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

przewÓz oSÓB - ro maN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa liNia mi kro BU So wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Informujemy, że 

15 września 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

NOWOGARD 10.08.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiÓw, Filia NowoGard.
1. Murarz 
2. Kierowca pr.jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Doradca klienta (usł.finansowe)
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Kelner
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki  
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Doradca klienta (RTV i AGD)
12. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeń-
stwa
13. Kucharz
14. Pom. dekarza, dekarz
16. Sprzedawca
17. Technolog robót wykończeniowych
19. Fryzjer
20. Stolarz, pom.stolarza 
               

oFerTY praCY 
z reJoNU.

1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)
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Motocross

Warmia i Mazury  
gościnne dla Michała!

16-08-2009 Lidzbark Warmiński gościł zawodników V rundy Mistrzostw 
Polski klasy 80cm3 w motocrossie. Nowogardzki Klub „KM Cisy” repre-
zentował Michał Kozera. Śmiało można powiedzieć, że Mazury stały się 
stolicą polskich sportów motorowych. Na drogach mazurskich rozgrywane 
są rajdy samochodowe, a w promieniu 100 km od Olsztyna funkcjonuje 5 
torów motocrossowych na których w tym roku organizowano Mistrzostwa 
Europy, Mistrzostwa Polski i zawody Pucharu Polski. 

Lidzbarski tor jest bardzo podobny 
do naszego na Smoczaku, położony w 
niewielkim lasku, w większości piasz-
czysty z kilkoma długimi prostymi. 
Na takim torze bardzo dobrze czuje 
się Michał. Trening dowolny bardzo 
dobrze pojechany i 5 czas (zważywszy 
iż na starcie stanęli nie tylko polscy 
zawodnicy to świetny czas!). Trening 
klasyfikacyjny z pomiarem czasu 
pozwolił Michałowi jako 9 wjechać 
na maszynę startową do pierwszego 
biegu. Tuż po starcie w pierwszym 
zakręcie wywróciło się kilku zawod-
ników, Michał musiał to objechać i 
po pierwszym okrążeniu był 16, ale 
wielki upór i determinacja pozwo-
liły by po przejechaniu 12 okrążeń 
przekroczył linię mety jako 7 - był 
to jeden z najlepszych pojechanych 
przez Michała biegów MP.

Drugi bieg już z lepszym startem , 
przez 11 okrążeń jazda na 6 pozycji, 
na równi rywalizował z najlepszymi. 
Na ostatnim okrążeniu przy wy-
przedzaniu zdublowanego zawod-
nika  Michał przewrócił się i mimo 
szybkiego powrotu na tor linię mety 
przekracza jako 11.  

Dokładnie za tydzień ponowna 
podróż na Mazury – tym razem 
do Bartoszyc na VI rundę Pucharu 
Polski.

Tor o bardzo twardym podłożu 
stwarzał możliwości do szybkiego 
jeżdżenia, czasy poszczególnych 
okrążeń nie do powtórzenia na 
innych polskich torach. Z powodu 
kontuzji Żanety nowogardzki klub 
reprezentował tylko Michał Kozera. 

Po bardzo szybko przejechanej cza-
sówce Michał jako piąty wyjeżdża 
na maszynę startową do 1 biegu. 
Pierwszych sześciu zawodników na 
czasówce dzieliła niespełna sekunda. 
Troszeczkę spóźniony start, pogoń 
za czołówką, szybka i bez większych 
błędów jazda po minięciu linii mety 
dała Michałowi czwartą pozycję. 
Drugi bieg z lepszym startem i piąta 
pozycja w pierwszym zakręcie oraz 
bardzo poprawna jazda dawała 
wysoką pozycję, do momentu gdy 
wyprzedzany zawodnik nie zajechał 
Michałowi drogi – wywrotka oraz 
złamana klamka sprzęgła spowo-
dowała że Michał minął linie mety 
jako ósmy. Konkurencja z czołówki 
też nie bez problemów ukończyła 
zawody. Po sześciu eliminacjach Mi-
chał awansował na wysokie czwarte 
miejsce w klasyfikacji generalnej o 
Puchar Polski

Przed Michałem ostatnie zawody 
w Chojnie. Życzymy utrzymania tak 
wysokiej formy!

Oto czołówka Pucharu:
1.  Adam Tomiczek UKS Wiraż 

Cieszyn  -  244 pkt.
2.  Dawid Konkol AMK Poltarex 

Człuchów  - 196 pkt 
3.  Michał Krech Motoklub Olsztyn   

- 180 pkt.
4.  Michał Kozera KM Cisy Nowo-

gard  - 149 pkt.
5 . Leszek Jasiński AMK Poltarex 

Człuchów  - 145 pkt. 
6.  Joanna Miller AMK Poltarex 

Człuchów  - 121 pkt
Opr. LMM

OLIMPIA
Orzeł się nie położy

Zaproszenie

Spartakiada LZS w Słajsinie
W niedzielę, 30 sierpnia o godz. 10.00 rozpocznie się w Słajsinie Sparta-

kiada Kół LZS oraz zaproszonych zespołów. Oprócz turniejów piłki nożnej i 
siatkowej bogaty program gier, zabaw  i konkursów. Zapraszamy.

MGZ LZS Nowogard

Pomorzanin jedzie do Mierzyna
W zbliżającą się sobotę na boisku w Mierzynie przy ul.Weleckiej 12 Pomo-

rzanin  Nowogard rozegra mecz czwartej  kolejki  V Ligi. Naszym  przeciw-
nikiem będzie istniejący od 1986 roku GKS Mierzyn. W poprzedniej kolej-
ce Mierzyn przegrał na wyjeździe z Kłosem Pełczyce 2:1 i zajmuje w tabeli  
ostatnie miejsce z zerowym dorobkiem punktów. 

Zawodnicy  Zbigniewa Gumiennego z pewnością są „naładowani” pozy-
tywną energią po ostatnim wygranym spotkaniu  ze Świtem  Skolwin i będą 
mocno zdeterminowani aby zdobyć komplet punktów.

Wszystkich  serdecznie zapraszamy  na to  spotkanie – Mierzyn, godz. 
16.00 

Karolina Kubicka

Rusza Nowogardzka 
Amatorska Liga Piłki Nożnej

Pierwszy raz w tym  sezonie 
Olimpia Nowogard rozegra mecz 
przed własną publicznością. 

Przeciwnikiem Olimpii będzie 
tym razem Orzeł Prusinowo. Przy-
jezdni  w pierwszym meczu  prze-
grali walkowerem 0:3 z Radowia 
Radowo Małe, bo piłkarze nie mieli 
badań lekarskich. My niestety  mu-
sieliśmy uznać wyższość Fali Mie-
dzyzdroje. 

W poprzednim sezonie Orzeł za-
jął 12 miejsce w tabeli. Teraz zapo-
wiada walkę nawet o czołówkę tabe-
li. Najlepszy scenariusz na sobotni 
mecz dla Olimpii? Strzelić bramkę 

w pierwszych minutach i kontrować 
odkrytego przeciwnika. Łatwo jed-
nak nie będzie. Orzeł na murawie 
się nie położy.

Mecz odbędzie się  w sobotę o  
godzinie  16.00 na boisku w Wierz-
bięcinie. Przedmecz zespołu junior-
skiego o godz. 13.30. Wszystkich  
kibiców serdecznie zapraszamy.

Zarząd Olimpii serdecznie dzię-
kuje Panu Władysławowi Błażewi-
czowi i firmie DOMEL za pomoc 
w przygotowaniu stadionu. Bez ta-
kich ludzi ciężko w sporcie  zrobić 
cokolwiek.  

kk, man

Zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane zespoły do udziału w rozgryw-
kach. Wyjątkowo w tym roku NALP 
rozpocznie się już w połowie wrze-
śnia. Ze względu na zmianę formuły 
rozgrywek tj. utworzenie I i II ligi 
rozgrywki trwać będą 18 kolejek.

I liga liczyć będzie 10 zespołów, 
które z racji zajętych miejsc w ubie-
głorocznej edycji zapewniły sobie 
premiowane miejsca : Seniorzy, Bad 
Boys Juniors, Parasol, Tubisie, He-
rosi, Denver Mietno, Budowlani, 
Czarne Koszule Węgorza, Probud 
Wyszomierz i Golputz.

Zespół, który nie zgłosi się do roz-
grywek I ligi z wyżej wymienionych, 
zostanie zastąpiony przez najwyżej 
sklasyfikowany zespół niższej ligi.

W II lidze prawo gry zapewniły 
sobie zespoły : Łzy Sołtysa, Pampe-
luna Perejros, Czarne Chmury, Do-
rado, Sikorki i Błotno.

Ze względu na to, że w II lidze 
przewidujemy udział 10 zespołów, 
pozostały jeszcze 4 miejsca dla no-
wych zespołów. Jeżeli zespoły mają-
ce zagwarantowane miejsce w II li-
dze nie potwierdzą swojego udziału, 

nowe zespoły mogą zostać zapisane 
według kolejności zgłoszeń.

Wszystkie mecze rozgrywane 
będą w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. Boha-
terów Warszawy. Na spotkanie za-
praszamy kapitanów drużyn, które 
potwierdzą udział w rozgrywkach:

- rozgrywki NALP planowane są 
na niedzielę w godzinach popołu-
dniowych (najpierw mecze rozgry-
wają zespoły II ligi, następnie I ligi)

- kadra zespołu może liczyć 12 za-
wodników ( w tym 3 zrzeszonych )

- każdy zespół musi posiadać jed-
nolite stroje z nadrukowanymi nu-
merami na koszulkach

Terminarz rozgrywek, regula-
min oraz pozostałe sprawy orga-
nizacyjne zostaną omówione na 
spotkaniu organizacyjnym, które 
planowane jest w poniedziałek 
07.09.2009r. godz. 18.00 w pubie 
Pasadena.

W celu potwierdzenia udziału 
w rozgrywkach prosimy o kontakt 
tel. pod numerem  723 885 488

Tomasz Szafran
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

31.08.2009 r. godz. 16.30

LL NAUKA JAZDY
Edyta Kulak

* Materiały szkoleniowe GRATIS !
* Dowozimy na zajęcia

z pod domu pod dom!

Tel. 601 172 030, 601 408 886

Nowogard

ul. Monte Cassino 9

www.kulak.eu

Najwy sza
zdawalno

ż
ść

w Nowogardzie

Cena kursu 1100 zł

rozpoczęcie kursu
1 września 2009 g. 16.00

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.plData rozpoczęcia kursu 1 września 2009 r. g. 16.00

AF NOWA LINIA 
REGULARNA

na trasie 

Nowogard – Stargard Szcz. 
od 17 sierpnia 2009 r.

Nowogard – Stargard 
6.50, 11.15, 13.35

Stargard – Nowogard
9.40, 12.20, 15.05

Busy kursują 
od poniedziałku do soboty

Tel. 091 39 26 925, 502 026 999
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Czytaj s. 5

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

BUDUJEMY DOMY 
JEDNORODZINNE

Dom pod klucz 
7 – 10 tygodni

Tel. 504 595 424

Syreny przypomną
W dniu 1 września 2009 r. o godzinie 

12.00 syreny podkreślą 70. rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. Oddaj-
my hołd wszystkim tym, którzy prze-
żyli koszmar wojny i okupacji, walczyli 
z wrogiem na wszystkich frontach, 
przynieśli nam wolność i odbudowali 
kraj ze zniszczeń.

Dożynki gminne

Niezwykle gościnna Ostrzyca
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Informacje 
Straży Pożarnej

Kronika policyjna 
24 sierpnia godz. 13.50 Nowo-

gard 700 - Lecia
Kierujący Mercedesem najechał 

na tył jadącego prawidłowo Seicen-
to. Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem w wysokości 100 złotych.

25 sierpnia godz. 9.00 Nowogard 
Armii Krajowej

Zatrzymano nietrzeźwego rowe-
rzystę. Ryszard W. miał 2,7 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

26 sierpnia godz.10.00 Kulice
Zdano materiały dotyczące kra-

dzieży z budynku Uniwersytetu 
Szczecińskiego czterech rynien alu-
miniowych  o wartości 1500 złotych. 
Rynny znaleziono już na skupie zło-
mu, a sprawcę ustalono.

26 sierpnia godz. 11.00 Nowo-
gard Wiejska

Zgłoszono kradzież czterech koł-
paków z samochodu Citroen. War-
tość strat wyniosła 200 złotych.

26 sierpnia godz. 14.30 Nowo-
gard Woj. Polskiego

Osoba postronna wezwała policję 
do kolizji drogowej, jednak kierow-
cy byli już  trakcie przekazywania 
sobie dokumentów ustaleń dotyczą-
cych kolizji. Policja wyjaśnia, że nie 
ma obowiązku jej wzywania pod-
czas kolizji, jeśli kierujący porozu-
mieją się sami.

26 sierpnia godz. 21.00 Nowo-
gard Armii Krajowej

Matka zgłosiła, że jej syn usiłu-
je popełnić samobójstwo skacząc z 
balkonu z drugiego piętra. Po szyb-
kiej interwencji dwudziesto kilkula-
tek został zatrzymany i odwieziony 
do szpitala w Gryfichach na obser-
wację.

26 sierpnia godz. 23 Nowogard 
dr nr 6 wyjazd na Płoty

Ochroniarz firmy Rieter powiado-
mił policję o wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym. Kierujący samocho-
dem Renault potrącił przejeżdżają-
cego w poprzek drogi rowerzystę. 
Sprawca wypadku był trzeźwy, na-
tomiast wstępnie ustalono, że rower 
nie miał oświetlenia.

27 sierpnia godz. 5.45 Długołęka
Zgłoszono kradzież z włamaniem 

do sklepu spożywczego skąd skra-
dziono kasetkę z pieniędzmi, karty 
telefoniczne oraz telefon komór-
kowy. Wartość strat wyniosła 2100 
złotych.

27 sierpnia godz. 18.30 Ostrzyca
Dokonano kradzieży motorynki. 

Jak ustalono, sprawca był nieletni, w 
związku z czym wniosek o ukaranie 
zostanie skierowany do sądu rodzin-
nego.

27 sierpnia godz. 20.15 Nowo-
gard Poniatowskiego

Nieznana osoba powiadomiła, że 
działkowcy wypalają łęty na dział-
kach, czym powodują zadymienie 
ulicy. Sprawców wypalania upo-
mniano.

28 sierpnia godz. 14.00 Nowo-
gard

Kobieta powiadomiła o kradzieży 
w pociągu relacji Lublin – Świnouj-
ście portfela z dokumentami, kartą 
bankomatowi oraz banknotem o 
wartości 100 złotych.

28 sierpnia godz. 17.27 Nowo-
gard Boh. Warszawy

Policja otrzymała zgłoszenie, że 
pojazd marki Volvo wjechał w ogro-
dzenie posesji. Jak ustalono kierują-
cy autem Łukasz B. miał 1,1 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

29 sierpnia godz. 9.25 Nowogard 
Żeromskiego

Zatrzymano nietrzeźwego rowe-
rzystę. Ryszard S. miał zawartość 1,9 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

30 sierpnia godz. 8.50 nowgardz-
kie jezioro

 Rybacy powiadomili, że po jezio-
rze dryfuje goprowska łódka kolo-
ru pomarańczowego. Jak ustalono, 
dwóch młodych mężczyzn zabrało 
ją samowolnie z terenu przystani. 
Mężczyźni podający się za miesz-
kańców Goleniowa pływali nią po 
jeziorze prosząc rybaków o papie-
rosy i pytając, czy ktoś nie chce jej 
kupić, a następnie porzucili łódkę i 
oddalili się.

30 sierpnia godz. 18.20 trasa od 
strony Kulic

Policja otrzymała powiadomienie, 
że po trasie jadą holujący jeden dru-
giego pojazd Mazda i Golf a zacho-
wanie kierujących może wskazywać 
na to, że są nietrzeźwi. Jak ustalono, 
Zdzisław S. miał 1,1 promila alkoho-
lu, a Dawid Z 1,3 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

30 sierpnia godz. 19.20 Gole-
niów stacja Shell

Mieszkanka Nowogardu oddała 
znalezione tam tablice rejestracyjne 
o numerach ZKO 97AP. Na razie 
jeszcze tablice można odebrać na 
komisariacie.

31 sierpnia godz. 1.35 Nowogard 
Leśna

Policjanci znaleźli czerwony ro-
wer marki Cross o wartości około 2 
tys. złotych. Rower można odebrać 
na komisariacie.

Opr. Ewa Dziwisz

25 sierpnia godz. 22.20 Nowogard 
Bankowa

Paliły się wycięte krzewy i drewnia-
ne ogrodzenie dookoła terenu budo-
wy.

26 sierpnia godz. 19.26 Bodzęcin
Strażacy usuwali gniazdo szerszeni 

ze ściany budynku mieszkalnego.
26 sierpnia godz. 22.08 Nowogard 

Bema
Miał miejsce pożar altany ogrodo-

wej.

27 sierpnia godz. 00.02 Nowogard 
Armii Krajowej

Strażacy oświetlali miejsce  zdarze-
nia w celu ułatwienia czynności policji.

28 sierpnia godz. 17.56 Nowogard 
Boh Warszawy

Samochód Volvo uderzył w latarnię. 
Straż zabezpieczała miejsce zdarzenia.

29 sierpnia godz. 19.54 Godowo
Strażacy usuwali gniazdo szerszeni 

z budynku mieszkalnego.
Opr. Ewa Dziwisz 

Kradzionym autem rozbił  
słup uliczny!

17-latek po „pijaku” skradzionym wcześniej osobowym Volvo uderzył w słup 
uliczny. Przedstawiono mu 5 zarzutów. O jego losie zadecyduje Sąd Rodzinny.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 17.30 w Nowogardzie przy 
ulicy Boh. Warszawy. Łukasz B. lat 17  jadąc samochodem osobowym marki 
Volvo uderzył w stojący przy ulicy słup oświetleniowy. Uszkodził również 
kierowanym autem ogrodzenie znajdujące się w pobliżu słupa.

Okazało się że był pijany. Alkomat wykazał w jego organizmie 1.1 promila 
alkoholu. W trakcie przeprowadzania interwencji był bardzo agresywny i 
wulgarny wobec policjantów. Nie reagował na wydawane polecenia. Dopro-
wadzono go do Komisariatu Policji w Nowogardzie a następnie osadzono w 
Policyjnej Izbie Dziecka w Szczecinie. Samochód, którym kierował nieletni 
okazał się kradzionym. Po wytrzeźwieniu Łukaszowi B. przedstawiono pięć 
zarzutów popełnienia przestępstw tj; kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości, uszkodzenie mienia, znieważenie interweniujących policjantów, 
groźby karalne a także kradzież samochodu. W wyniku zdarzenia znacznie 
uszkodzony został słup a także murowane ogrodzenie. Właściciel samochodu 
ocenił uszkodzenia na kwotę około 6 tys. zł. Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego 
w Goleniowie, który zadecyduje o dalszym losie nieletniego.

 Nadkom. Wiesław Ziemba



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

31-3.09.2009 r. 

reklama

Wyjazd na badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”dnia 19.09.2009r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do Centrum Radiologii i 
Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 tel. 091-39-21-
356,oraz Lidii Bogus tel.505-393-636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 
fundacji 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

BĘDZIE KOŁO DIABETYKÓW 
W NOWOGARDZIE !
Po zorganizowaniu BIAŁEJ SOBOTY w Fundacji „Zdrowie”dla chorych 

na cukrzycę, zaistniała  potrzeba konsolidacji diabetyków oraz ich rodzin.
Po rozmowach z Wojewódzkim Stowarzyszeniem Diabetyków ustalono 

termin pierwszego spotkania organizacyjnego na dzień 15.09.2009r.(wto-
rek)godz.17.00.w siedzibie Fundacji „Zdrowie” przy ul.Wojska Polskiego 
7(budynek laboratorium szpitala).

Zapraszamy wszystkich chorych na cukrzycę oraz ich rodziny.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

NDK informuje: 7 września 2009 r. o godz. 17.00 
W sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury odbędzie się pierw-

sze spotkanie instruktorów ze wszystkimi chętnymi pragnącymi uczestni-
czyć w kołach zainteresowań prowadzonych przez instruktorów  NDK  w 
roku 2009/2010.

Zapraszamy

Karsk - Podziękowania
W niedzielę 23 sierpnia odbyły się w Karsku Dożynki Kościelne.
Serdeczne podziękowania składamy księdzu Jackowi, Piekarni Karsk, Pie-

karni Państwa Pędziszczaków za dożynkowe chleby i ciasteczka , Paniom, które 
robiły miejscowe wypieki i wykonały wieniec dożynkowy, oraz wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Dożynek serdeczne 
podziękowania składa Sołtys i Rada Sołecka.

Centrum Handlowe „Fuks”
TeksT spoNsorowaNy

Na ulicy Kościelnej 1 powstał nowy kompleks handlowy. Uroczyste otwarcie Cen-
trum Handlowego „Fuks” miało miejsce już w minioną sobotę 29 sierpnia. Obiekt 
wyremontowała i zagospodarowała firma PUBH „Dekorex”. W centrum handlowym 
można robić zakupy w dziesięciu sklepach. Powstał tutaj pierwszy w Nowogardzie sklep 
z rzeczami firmowymi „Wójcik” i „Disney” dla dzieci.  Nowością w naszym mieście 
jest również stoisko z haftem komputerowym, gdzie każdy może na przykład wyszyć 
sobie swoje imię i nazwisko. W  centrum znajdują się także dwa stoiska z odzieżą 
damską, stoisko z bielizną, stoisko chemiczno – kosmetyczne, z butami i torebkami, z 
biżuterią oraz stoisko z artykułami wyposażenia wnętrz. W pomieszczeniu z osobnym 
wejściem powstanie placówka Getin Banku.

„Stał taki brzydki obiekt w centrum miasta i straszył, więc postanowiłem go 
wyremontować i zagospodarować.  – mówi właściciel firmy „Dekorex” Mariusz 
Chojnacki  - Dzięki temu, powstały w Nowogardzie trzy nowe miejsca pracy. Z tyłu 
obiektu powstanie także parking strzeżony dla samochodów.”  

Wszystkich klientów nowe sklepy zapraszają  
w godzinach 10 – 18 od poniedziałku do piątku i od 10 do 14 w sobotę. 

Zapraszamy na zakupy!

Na zakupy już nie do Szczecina
Próba podpalenia drukarni

W nocy z soboty na niedzielę miała miejsce próba podpalenia drukarni na uli-
cy Bohaterów Warszawy 7A. Nieznany sprawca podłożył pod pojemniki z ma-
kulaturą wykonane z tworzywa sztucznego dwie reklamówki ze śmieciami, które 
podpalił. Na szczęście ogień nie rozniecił się na tyle, aby zajęły się pojemniki z 
makulaturą,  czego następstwem byłby pożar budynku. Czyżby „śmieci” posta-
nowiły się zemścić na redakcji DN za wojnę, jaką  im ostatnio wypowiedzie-
liśmy? W każdym razie apelujemy do frustrata, aby nie ponawiał ponownych 
prób podpalenia, gdyż nieopatrznie zostawił istotne ślady na miejscu „rozpale-
nia się” jego nieopanowanych uczuć. red

W rocznicę wybuchu 
II Wojny Światowej…

Okrągła rocznica wybuchu II Wojny Światowej przypomina nam 
o wydarzeniu, które w ostatnich latach zeszło na dalszy plan obcho-
dzonych ze szczególną uwagą rocznic. Dodatkowo emocje wokół 
tegorocznych obchodów rozpaliły swoiste reinterpretacje historii, 
które zaczęły ukazywać się w ostatnich w ostatnich dniach sierpnia 
w rosyjskich mediach. Wszyscy znamy komentarze, jakie wywołała 
rosyjska ofensywa propagandowa, a także przypomniane z koniecz-
ności fakty , które wydawałoby się powinny być ogólnie znane , nie-
stety fakty faktami , a propaganda swoje. Dopiero „List do Polaków” 
premiera Putina nieco osłabił napięcie, ale dla nas Polaków pozostaje 
nadal bolesnym faktem niezaprzeczalny udział od 17 września  Armii 
Czerwonej w okupacji Polski. Tak jak bolesnym faktem jest oczywisty 
brak pomocy ze strony Anglii i Francji dla napadniętego, niszczo-
nego i mordowanego koalicjanta, jakim była Polska. Ale rocznica 1 
września i zarazem 17 września to rocznica,  w której oprócz przy-
pomnienia  niemieckiej i potem sowieckiej agresji i przypomnienia 
wielopostaciowej zdrady, której doświadczyliśmy, chcemy zwłaszcza 
pochylić się hekatombą narodu, nad ofiarą pokolenia które odbudo-
wało niepodległy byt narodowy po roku 1918. Chcemy oddać hołd 
i choćby milcząco zapewnić, że mamy wolę, aby te miliony istnień 
ludzkich  naszych bliskich nie poszło na marne. Chcemy „Aby Polska 
była Polską” nawet ta Polska w Unii Europejskiej . Chcemy , ponieważ 
jeśli o tym zapomnimy to „kamienie wołać będą”

Marek Słomski
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Wszystkiego najlepszego 
z okazji 

II rocznicy ślubu 
dla Marleny 

i Marcina 
WOLNY 
składają 

babcia Krysia 
wraz z rodziną Król

Właścicielom i załodze 
firmy „WENA” 
w Kikorzach 

z okazji 10-lecia 
istnienia firmy 

dalszych sukcesów 
życzy 

rodzinka 
Tomkowskich

Z okazji imienin 
dla taty, teścia i dziadka 

Stefana Iwana 
moc najserdeczniejszych 

życzeń i 100 lat życia 
w zdrowiu i wszelkiej 

pomyślności 
życzy 

syn Henryk z żoną 
i synami Pawłem, 

Karolem 
i Tomkiem

ŻyCZeNIaŻyCZeNIaŻyCZeNIa

Trening syren  
ważniejszy od rocznic?

Dlaczego PKPS 
pobiera drobne opłaty?

Od jednej z naszych Czytelniczek otrzymaliśmy list w którym krytyku-
je ona Ośrodek Pomocy Społecznej za pobieranie opłat od potrzebujących 
pomocy (za każdy wydany artykuł spożywczy 1 złoty). Okazało się, że Czy-
telniczka pomyliła instytucje – na nasze zapytanie OPS wyjaśnił, że jego 
pracownicy wydają jedynie zaświadczenia upoważniające do otrzymania 
pomocy w postaci artykułów żywnościowych i rzeczowych , a dystrybucją 
artykułów zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej. Na zapytanie 
Redakcji otrzymaliśmy pisemne wyjaśnienie które w całości prezentujemy.

Pani Jadwiga Cichecka pisze:
„Polski Komitet Pomocy Społecz-

nej działa  w oparciu o budżet, który 
zatwierdza Rada Miasta .  Wszystkie 
organizacje pozarządowe składają 
plan budżetowy na swą działalność i 
otrzymują na jego podstawie kwoty, 
które Rada Miasta przyznaje i za-
twierdza. W roku bieżącym otrzy-
maliśmy mniej niż zapotrzebowa-
liśmy. Ale każda pozycja w planie 
musi być zgodnie z nim wykorzysta-
na. Na pokrycie kosztów transportu 
nie otrzymaliśmy ani złotówki nato-
miast zakupiliśmy i wydaliśmy buty 
dla dzieci i młodzieży oraz przybory 
szkolne. Udzielamy też zapomóg na 
leki dla osób ,które się kwalifikują 
do tej pomocy. Wszystkie wydatki 
są zgodne z preliminarzem. Co do 
opłat, na które skarży się Czytelnicz-
ka wyjaśniam: 

Korzystamy ze środka transportu 
o tonażu 4 tony. Staramy się koma-
sować przywóz by ograniczyć kosz-
ty. W związku z tym, że nie mamy na 
transport środków prosimy o  d o b 
r o w o l n e wpłaty na pokrycie pa-
liwa. Nie zdarzyło się nigdy by jeśli 
ktoś nie ma pieniędzy - nie otrzymał 
żywności. Żeby to jakoś ujednolicić 
ustaliliśmy, za jeden artykuł sym-
boliczną złotówkę. I nikt nie liczy 
ile kto dał. Ludzie dobrowolnie dają 
ile mogą – raz więcej, raz mniej albo 
wcale - zapisujemy ogólną sumę 
,którą zebraliśmy i płacimy za pali-
wo zakupione na transport żywno-
ści którą wydajemy potrzebującym. 
Chcę nadmienić, że za tę symbo-
liczną złotówkę skarżąca się Pani  
na pewno otrzymała albo 5 kg ma-
karonu ,albo 12 litrów mleka albo 
jakiś inny artykuł. Zaznaczam, że 
panowie, którzy przywożą żywność 
,sami ręcznie ładują 4 tony, potem 
u nas rozładowują. I robią to spo-
łecznie.Nie płacimy za  to nikomu 
ani grosza. Więc skarga tej Pani jest 
tu bezzasadna. Jeśli nie będziemy 
mieli na paliwo- nie będzie dostawy 
żywności. Wiem, że zawsze znajdzie 

się ktoś niezadowolony, ale może w 
zamian za tę złotówkę wspomniana 
Czytelniczka albo ktoś inny pomoże 
rozładować 4 tony żywności. Bardzo 
na to liczymy. Pan Redaktor może 
się zapoznać z naszym budżetem, 
wydatkami. Bardzo skromny on 
jest. Ale nasze działanie  opiera się 
na społecznej pracy - bez żadnych 
wynagrodzeń poświęcamy swój czas 
wolny domowy by obsłużyć potrze-
bujących. W zamian za to mamy 
czasem słowo dziękuję, a czasem- ja 
wam pokażę. Ale na to nie reaguje-
my. Większość nam jednak dziękuje. 
I to nam wystarczy. Zapraszam Pana 
Redaktora w dniach kiedy żywność 
jest wydawana - sam Pan zobaczy na 
czym polega nasza praca”

 Serdecznie pozdrawiam.
Jadwiga Cichecka

Od redakcji:Wyjaśnienia moim 
zdaniem są przekonujące. Rozumie-
my również skarżącą się Czytelnicz-
kę i zapewne wielu innych korzysta-
jących z pomocy – złotówka to niby 
bardzo mała suma, ale dla niektórych 
jej brak, a szczególnie przy odbiorze 
pomocy to zwyczajne zażenowanie. 
Może znajdzie się jeszcze sponsor, 
który wyłoży na paliwo? Rozwiąże to 
zakłopotanie obu stron.

LMM

Pieszy persona non grata!
Narzekam ja osobiście, interweniują Czytelnicy, radni składają interpelacje, 

a „świetlane” skrzyżowania ciemne.. Efekt? Pieszy zwija się jak w ukropie by 
zdążyć przeskoczyć przez jezdnię…

Przyczynę tego stanu rzeczy wyjaśnił na forum UM pewien internauta. Oto 
jego rozważania:

Po co nam światła, po co nam policja?
Kilka lat temu jakaś mądra głowa wymyśliła w Nowogardzie światła na dwóch 

skrzyżowaniach argumentując swoje decyzje chęcią poprawy bezpieczeństwa. Idąc 
za ciosem następny racjonalizator wymyślił wysepki żeby spowolnić ruch. Trze-
ba przyznać, że wiedział co robi. Ruch spowolnił strasznie. Efekt, zakorkowane 
miasto. Kolejny myślący inaczej znalazł receptę na korki - wyłączyć światła. No 
i co mamy? Ano sytuację z przed lat kilku. Świateł brak (jak korek najlepiej je 
wyłączyć), wąska droga, no i korki. Piesi nie mogą przejść przez jezdnię, kierowcy 
nie mogą włączyć się do ruchu. Znaczy pieniądze wydano jak to w naszym mie-
ście często bywa bez przemyślenia, czyli głupio (czy nie przypomina to pomysłu z 
plażą?) Pytanie, a gdzie nasza drogówka? Kryje się w krzakach z suszarkami? A 
może lepiej by było jak by wyszła z ukrycia na skrzyżowania i zaczęła tym ruchem 
kierować? Czy nie było by bardziej bezpiecznie.

Bez komentarza. LMM

Poruszył mnie komunikat urzędu 
miasta informujący mieszkańców w 
domyśle o rocznicy wybuchu II wojny 
światowej gdzie to urząd w pierwszym 
zdaniu informuje o treningu syren 
a nie o rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Przypomnę, że podobna 
informacja była również w przypadku 
obchodów powstania Warszawskie-
go. Czy zatem trening ważniejszy od 
rocznic?

Dlatego też apelujemy o zmianę 
kolejności w zdaniu aby urząd godnie 
upamiętnił rocznicę Wybuchu drugiej 
wojny światowej.

A oto pełna treść owego komunikatu:
Zawyją Syreny Alarmowe
Zgodnie z pismem Wojewody 

Zachodniopomorskiego nr BZK.II-
.Go-5224-1-89/09 z dnia 25.08.2009r., 
w dniu 1 września 2009r., o godzinie 
12.00, zostanie przeprowadzony tre-
ning uruchamiania syren alarmowych 

(systemem radiowym) i sprawdzenie 
ich pracy na terenie miasta Nowogard, 
dźwięk syren modulowany w okresie 
jednej minuty (rodzaj alarmu – alarm 
powietrzny).

Przeprowadzony trening będzie 
jednocześnie podkreśleniem 70 rocz-
nicy tragicznego wydarzenia jakim był 
wybuch II Wojny Światowej oraz od-
daniem hołdu wszystkim tym, którzy 
przeżyli koszmar wojny i okupacji, 
walczyli z wrogiem na wszystkich 
frontach, przynieśli nam wolność i 
odbudowali kraj ze zniszczeń.

Dla podkreślenia wagi tego histo-
rycznego wydarzenia, proszę aby ideę 
uczczenia poległych i zamordowa-
nych w czasie II Wojny Światowej, 
uczcić wstrzymaniem ruchu ulicznego 
i minutą ciszy.

  Paweł Słomski 
Prawica Rzeczypospolitej
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w obiektywie Jana korneluka   - Nigdy więcej...

Czytelnicy „DN” zapewne dokład-
nie pamiętają sygnalizowane przez 
gazetę interwencje użytkowników ga-
raży przy ul. Zamkowej i ich monity 
o utwardzenie tych terenów. Władze 
tłumaczyły się brakiem pieniędzy na 
tę inwestycję, a szczególnie kosztow-
nym według władz odwodnieniem 
terenu. Doraźne utwardzenia do-
słownie tonęły w błocie – po pewnym  
czasie wszystko wracało do normy 
– błoto, kałuże i  zatapiania wręcz 
uniemożliwiają korzystanie z garaży. 
Tylko opłaty dzierżawne trzymały się 
mocno. Obywatele postanowili sami 
zadziałać. Korzystają c  z możliwości 
jakie daje Statut Gminy po zmianach 
dokonanych na wniosek Klubu Rad-
nych Lewicy – obywatele uzyskali 
prawo wnoszenia projektów uchwał. 
Oto pisma jakie złożył Komitet Oby-
watelski na ręce Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Marka Krzywani. 
Może inni skorzystają  - gotowa re-
cepta:  

PROŚBA
Zwracamy się z prośbą o rozpatrze-

nie obywatelskiego projektu uchwały 
w sprawie przyznania środków finan-

sowych na odwodnienie i utwardze-
nie terenu w kompleksie garaży przy 
ul. Zamkowej. W załączeniu lista z 
podpisami mieszkańców. (dop. redak-
cji: Podpisów potwierdzonych wpi-
saniem PESELU jest 304).

Uchwała Nr......./.......709
Rady Miejskiej w Nowogardzie z 

dnia ...............................2009 roku
w sprawie przyznania środków 

finansowych z budżetu gminy No-
wogard na zadanie pod nazwą „Od-
wodnienie i utwardzenie terenu w 
kompleksie garaży przy ul Zamko-
wej w Nowogardzie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 
r. Nr 23, póz. 220, Nr 62,poz. 558, 
Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, 
Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz.717 i Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, 
Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 
r. Nr 17, póz 128) oraz uchwały Nr 
m/19/02 Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie z dnia 19 grudnia 2002 roku 

Garaże przy ul. Zamkowej  

Biorą sprawę w swoje ręce

w sprawie Statutu Gminy Nowogard 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 20, 
póz. 258, Nr 71, póz. 1256) i uchwa-
ły Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w 
Nowogardzie z dnia 10 październi-
ka 2007 r w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Nowogard- Rada Miejska w 
Nowogardzie, uchwala co następuje:

§1 Wprowadzić do budżetu na 
2010 rok zadanie pn.„ Odwodnie-
nie i utwardzenie kompleksu garaży 
przy ul. Zamkowej w Nowogardzie”.

§2 Dokumentacja techniczno - 
budowlana wykonana na zlecenie 
gminy Nowogard w 2008 roku jest 
załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3 Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Marek 
Krzywania

Uzasadnienie do uchwały.
Statut Gminy Nowogard w § 34 

pkt 6 stanowi, że z inicjatywą pod-
jęcia uchwały Rady Miejskiej może 
wystąpić grupa obywateli w liczbie 
co najmniej 250 osób.

Występując z inicjatywą pod-
jęcia tej uchwały grupa obywateli 
chce tym samym mięć zapewnienie 
Rady Miejskiej, że czynione od 10 
lat starania dotyczące odwodnienia 
i utwardzenia terenu garaży przy ul. 
Zamkowej w Nowogardzie, znajdą 
swoje odzwierciedlenie w budżecie 
gminy Nowogard na 2010 rok

Dotychczas czynione, przez Gmi-
nę i użytkowników ponad 400 gara-
ży, próby likwidacji ich podtapiania i 
dewastacji nie dały żadnych rezulta-
tów. Wiosną i jesienią każdego roku 
oraz po każdej większej ulewie nie 
można wjechać i wyjechać z gara-
ży a zimą pękają ściany i podjazdy. 
Podkreślić należy, że Gmina przez 
cały czas pobiera od użytkowników 
garaży podatek od nieruchomości i 
dzierżawę za grunt. Stanowi to kwo-
tę średnio 216 zł rocznie od każdego 
użytkownika. Zatem pobrane przez 
10 lat opłaty wyniosły ponad 800 
000 zł.

Dodatkowym argumentem prze-
mawiający za pilną realizacją tego 
zadania jest to. iż w Nowogardzie 
zaczyna brakować miejsc parkingo-
wych. Użytkownicy garaży nie mo-
gąc do nich wjechać zmuszeni są do 
parkowania na ulicach i osiedlach 
co dodatkowo pogarsza sytuację in-
nych właścicieli samochodów.

Stąd też inicjatywa podjęcia tej 
uchwały, poparta załączonymi pod-
pisami. mieszkańców Gminy Nowo-
gard, jest w pełni uzasadniona. 

ZA SPOŁECZNY KOMITET 
PODJĘCIA

(tutaj podpisy 6 członków Komi-
tetu).

Dokumenty opracował LMM
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Po mszy świętej korowód dożynkowy przemaszerował na dożynkowy plac. 
Starostowie i Gospodarz jechali na bryczkach

Dożynki gminne

Niezwykle gościnna Ostrzyca

Ceremonię dożynkową prowadziła Aneta Drążewska przy wtórze pieśni ob-
rzędowych w wykonaniu Wesołej Ferajny 

Wśród gości wicemarszałek województwa Jan Krawczuk, wicestarosta To-
masz Kulinicz i proboszcz Kazimierz Łukjaniuk 

Przed sceną ustawiono wieńce dożynkowe

Po oficjalnych przemówieniach najważniejszy punkt obrzędu – Starościna 
Anna Kubiak   i Starosta Dariusz Olejnik wręczają gospodarzowi dożynek 
Kazimierzowi Ziembie bochen chleba z tegorocznych zbiorów by dzielił go 
sprawiedliwie, tak by nikomu go nie zabrakło…

I gospodarz dzielił chodząc tak by do każdego w licznym tłumie dotrzeć i ży-
czenia wszelkiej pomyślności złożyć 
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Przybyło sporo gości – dużo więcej aniżeli na dożynki organizowane w stolicy 
gminy

Goście mieli do dyspozycji liczne stoiska i wystawy. Swoje cacka prezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich

Powodzeniem cieszyła się loteria fantowa

Prezentowali się nowogardzcy pszczelarze
Oblegane było stoisko nowogardzkiego szpitala.

Ciąg dalszy dożynkowych atrakcji i ocena wytężonej, dobrze wykonanej pracy w następnym numerze „DN”
Tekst i foto LMM
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHomoŚCI

•	 sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe w Dobrej, ul. Traugutta. 
Cena do negocjacji. Tel. 091 39 
25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE W NOWOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 
1 METR KW NETTO TEL: 608 047 
127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Boks do wynajęcia w Centrum 
Handlowym FUX 30m kw przy ul. 
Kościelnej 1 w Nowogardzie, tel. 
504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw 
w kamienicy na parterze, po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie 
gazowe, kominek  pomieszczenia 
gospodarcze, tel. 501 692 153.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 
m kw na działalność handlową, 
biuro, gabinet lekarski, mieszka-
nie przy ul. 700 Lecia 20B (pasaż 
przy Biedronce), I piętro. 091 39 
20 676.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3 pokojowe o pow. 58 m 
kw, parter oraz garaż przy ul. Za-
cisznej w Nowogardzie. Tel. 091 
39 27 000.

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, 24 m kw, 65 tys. Tel. 
512 285 298.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we 66 m kw. Tel. 662 120 052.

• Zamienię lokal mieszkaniowy 
bezczynszowy własnościowy w 
domku dwurodzinnym: pokój 18 
m kw, kuchnia, łazienka, piwnica, 
ogródek oraz pomieszczenia go-
spodarcze o powierzchni 17 m 
kw położone w atrakcyjnym miej-
scu na mieszkanie własnościowe 
w bloku. Nr telefonu 696 079 880.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we o pow. 42 m kw w centrum 
Nowogardu. Tel. 609 093 100.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

•	 parking dla samochodów do-
stawczych oraz busów. obiekt 
dozorowany 24 h. Boh. warsza-
wy 71 (pom). 511 267 991.

• Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 
86 m kw bezczynszowe, stare bu-
downictwo, centrum sprzedam. 
Cena 145 tys. Tel. 697 412 804.

• Do wynajęcia lokal o pow. 300 m 
kw, centrum Nowogardu, niska 
cena. Tel. 601 47 29 47.

• Krzywice – kolonia, sprzedam 
dom 130 m kw + budynek gospo-
darczy 70 m kw + garaż 34 m kw, 
działka 26 arów, ogrodzona do 
zamieszkania, cena 199 tys. Tel. 
608 66 54 19.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 68 m kw (3 pokoje, okna 
PCV, panele podłogowe, nowe 
CO w miedzi, łazienka wysoki 
standard) w Wierzbięcinie. Cena 
165 tysięcy do uzgodnienia. Tel. 
607 398 428.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we na os. Bema, cena 150 tys. Tel. 
888 354 289.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we w Nowogardzie. Tel. 601 92 
75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 
725 590 955 po 20.00.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wy-
najęcia ul. Boh. Warszawy 5. 
698 669 875.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 2 pokojowe. Tel. 505 38 
29 56, 609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie. Tel. 
608 579 447.

moToryZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 
55 R16; stan bdb.Cena 690 zł Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 
R 16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

•	 sprzedam Vw polo, 1,9 sDI, 
2003, przebieg 170  000, aBs, 
elektr. szyby i lusterka, zadba-
ny, garażowany, opony zimowe 
gratis. Cena 18 500 zł. Tel. 0604 
873 917.

• Sprzedam Ford Escort. Tel. 
605 930 161.

• Sprzedam Volvo S80, 2000 r., 2,4 
diesel. Tel. 693 368 894.

• Sprzedam nowe opony zimowe 
R-13. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestra-
cja XII 1999 r., pierwszy właści-
ciel, kupiony w polskim salonie, 
skrzynia biegów manualna, ben-
zyna, złoty metallic, ABS, el. szy-
by, centralny zamek, autoalarm, 
poduszka powietrzna, wspo-
maganie kierownicy, immobi-
liser, welur. tapicerka, światła 
przeciwmgielne + kmpl. opon 
zimowych. Cena 9900 zł. Tel. 
502 649 241.

• Sprzedam Suzuki Vitara. Tel. 608 
69 70 92.

• Sprzedam sztaplarkę 2,5 tony 
udźwigu zasilaną gazem. Tel. 091 
39 107 14.

• Sprzedam Ford Fiesta 1996 
r., 2000 zł. Tel. 504  643  641. 
 

rolNICTwo

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 
zł/ kg. 667 146 797, 091 39 784 81.

• Sprzedam miód z własnej pasieki 
oraz malinę. Tel. 500 553 190.

• Prosiaki sprzedam. Tel. 88 59 
74 930.

• Sprzedam klacz 2 - letnią, cena do 
uzgodnienia. Tel. 601 860 644.

• Sprzedam gorczycę. 502 853 573.

• Sprzedam kombajn ziemniacza-
ny „Anna”. Tel. 091 39 25 888.

• Sprzedam króliki. 605 882 110.

UsŁUGI

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DywaNopraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

•	 sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

•	 pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny aCorD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTy mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

•	 Transport – BUs MAX. 
604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

• Szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, panele. 506  603  565, 
511 231 102.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazu-
ra i terakota, hydraulika, regipsy, 
podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 wystrój sal weselnych balona-
mi i nie tylko. Tel. 503 045 960. 

•	 Harry – meD masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

•	 remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Transport, przeprowadzki, 
kraj – zagranica. 696  138  406, 
696 854 591.

•	 Usługi remontowe i budowla-
ne, stany surowe i domy pod 
klucz. Tel. 504 595 424.

• Dachy, kominy. Tel. 796 517 107.

• Remonty mieszkań. 511 102 684.

• DJ-e poprowadzą wesele oraz 
inne imprezy okolicznościowe. 
Tel. 509 930 098.

•	 Docieplenia budynków, pod-
bitki (posiadamy rusztowanie), 
wykończenia wnętrz, dachy, 
remonty od „A” do „Z”. Konku-
rencyjne ceny!. Tel. 697  311  324, 
662 638 178.

• Wykonam prace ziemne fadromą, 
ładowanie – spychanie. Tel. 514 
97 82 70, 091 39 25 132.

• Tynki tradycyjne, szpachlowanie, 
malowanie, docieplenia podda-
szy wełną mineralną oraz regipsy. 
Tel. 72 43 75 074.

• Usługi ogólnobudowlane – kon-
kurencyjne ceny. 880 690 659 lub 
722 374 709.

• Videofilmowanie na różne okazje, 
profesjonalnie. Tel. 600 653 124.

praCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• KIEROWCA kat. B, C, D poszukuje 
pracy. Tel. 603 705 635.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA,WIELOLETNIE DOŚWIAD-
CZENIE, OBSŁUGA LOTTO. TEL. 
660 392 851.

•	 Zatrudnię fryzjera /-kę po szko-
le. Tel. 697 971 229.

• Potrzebna osoba do pomocy 
przy pracach przydomowych. 
Chętnie emeryt lub małżeństwo 
emeryckie. 508 211 575.

• Przyjmę do pracy geodetę. 
091 39 25  900, 886  339  035. 
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA 
NA SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Jak co roku uruchamiamy akcję bezpłatnych ogłoszeń w Dzienniku 
Nowogardzkim na sprzedaż i kupno podręczników szkolnych. 

Akcja trwa od 18 sierpnia do 15 września 2009 r.
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń. 

Tel. 091 39 22 165.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

DZIENNIK
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działaność handlową, 
biurową lub usługową. 

91 39 20 776

Burmistrz Nowogardu oraz Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych
ZAPRASZAJĄ

organizacje pozarządowe na szkolenie:
„Rachunkowość organizacji pozarządowych nieprowadzących działal-

ności gospodarczej i aplikujących o dotacje unijne i samorządowe”, które 
odbędzie się w dniach 10-11 września br. w godz. 16.00- 20.00 w Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” (sala nr 7) przy ul. Wojska Polskiego 
3 w Nowogardzie.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zasady i dokumenty w oparciu o 
które organizacje pozarządowe będą mogły występować i odpowiednio 
rozliczać dotacje przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie od 24 
sierpnia do 7 września pod nr tel. 091 39 27 240 w godz. 8.00 do 15.00.

Burmistrz Nowogardu                                     Prezes Nowogardzkiego Forum
 Kazimierz Ziemba                                          Organizacji Pozarządowych
                                                                                  Mieczysław Cedro

Zapraszamy do sklepu 
„Nie wszystko po 5 zł” 

przy ul. Żeromskiego 18a 
– rozszerzyliśmy swój 

asortyment 
o artykuły wędkarskie

• Zaopiekuję się dzieckiem, bardzo 
dobre warunki. Tel. 665 324 710.

• Potrzebny traktorzysta do po-
mocy w gospodarstwie rolnym. 
502 853 573.

• Potrzebny traktorzysta. 091 39 
25 888.

INNe

•	 poDGrZewaCZ wody bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, do dom-
ku gdzie są 2 łazienki, prysz-
nic, kuchnia to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy 
Vaillant z Niemiec, cena 1000 zł, 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 pIeCe gazowe c.o. firmy Vail-
lant z Niemiec, wiszące, ogrze-
wanie cena 900 zł oraz ogrze-
wanie + ciepła woda (dwufunk-
cyjne) cena 1200 zł mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

•	 elekTryCZNe przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18 
i 21 kw z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkers gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszka-
nia, domku, firmy Vaillant z 
Niemiec, mało używany, cena 
450 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem 
c.o., gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, typVIII 
120 lub 150 litrowy, cena 850 
zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodo-
we; telefon komórkowy, Ericson 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, 
wys. 1,30, głębokość 35 cm, po-
wierzchnia spania 1,90 x 85 cm, 
kolor dąb rustykalny. Tel. 091 39 
20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomicz-
ny. 608 658 184.

•	 sprZeDam pIasek, ŻwIr, 
CZarNoZIem, pospÓŁkĘ Z 
DowoZem Do klIeNTa. ŻwI-
rowNIa DŁUGoŁĘka. Tel. 
504 872 700.

•	 sprzedaż drewna opałowego i 
kominkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową 
czerwoną tanio. 518 216 284.

• Sprzedam drewno opałowe so-
sna odpady tartaczne pocięte w 
klocki 350 zł za przyczepę; nie 
pocięte w całości 250 zł za przy-
czepę. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam suporex 24x24x59, 
400 sztuk. 796 406 330.

• Sprzedam owczarki niemieckie, 
szczenięta. Tel. 091 39 106 56.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam dwumiesięczne pieski 
Syberian Husky. Tel. 512 467 458.

• Sprzedam meble swarzędzkie, 
zestaw wypoczynkowy i kanapę. 
510 811 067.

• Sprzedam lodówkę, wys. 100 cm. 
Tel. 784 056 335.

• Sprzedam dorosłą sukę Hu-
sky, zaszczepiona, spokojna. 
502 853 573.

• Sprzedam pianino tanio. Tel. 506 
48 62 02, 091 39 25 132.

• Pomnik 5-letni granitowy sprze-
dam. 793 90 80 98.

poDrĘCZNIkI

•  sprzedam kmpl. używanych 
podręczników do I kl. II lo o 
profilu matematyczno-infor-
matycznym. Cena ok. 100 zł. 
Tel. 091 39 18 064, 669 331 292.

•	  sprzedam książki do klasy I 
gimnazjum. Tel. 667 320 054.

•	  kupię podręczniki do I kl.  II lo 
o profilu humanistycznym. Tel. 
694 39 39 74, 091 39 21 006.

•	  sprzedam książki do języka 
polskiego (5 części) II lo, histo-
ria i chemia (3 część). Cena do 
uzgodnienia. Tel. 662 048 568.

•	  sprzedam książki „wesoła 
szkoła” do kl. I i II szkoły pod-
stawowej. 513 164 201.

•	  sprzedam podręczniki do przy-
rody kl. IV + zeszyty ćwiczeń. 
Tel. 693 84 35 33.

•	  sprzedam podręczniki II i III 
klasa I lo o profilu humani-
stycznym. Tel. 91 39 170 55.

•	  sprzedam książki do IV klasy 
szkoły podstawowej nr 3. Tel. 
798 230 612.

•	  kupię książki do klasy III li-
ceum ogólnokształcącego nr 
1. Tel. 091 39 22 979.

•	 sprzedam książki do I klasy I 
lo – profil humanistyczny. Tel. 
726 190 683.
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TELEFONY

oFErTy PraCy PuP

prZewÓZ osÓB - ro maN BIŃCZyk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

oD poNIeDZIaŁkU Do pIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
soBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI kro BU so wa seroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja pks 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
ops - ośrodek pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – stargard   6.50, 11.15, 13.35
stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

NOWOGARD 10.08.2009r.
oFerTy praCy 

pUp GoleNIÓw, FIlIa NowoGarD.
1. Murarz 
2. Kierowca pr.jazdy „D”
3. Recepcjonista
4. Doradca klienta (usł.finansowe)
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót wy-
kończeniowych
7. Kelner
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mechanicznych.         
9. Nauczyciel informatyki  
10. Nauczyciel języka angielskiego
11. Doradca klienta (RTV i AGD)
12. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeń-
stwa
13. Kucharz
14. Pom. dekarza, dekarz
16. Sprzedawca
17. Technolog robót wykończeniowych
19. Fryzjer
20. Stolarz, pom.stolarza 
               

oFerTy praCy 
Z reJoNU.

1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Kierowca  B  (Dobra)
3. Cieśla, stolarz, dekarz (Gryfice)

Wyślij kartkę 
do Franka

Stowarzyszenie Gazet Lokal-
nych propaguje akcję poparcia 
dla opozycji białoruskiej. Jedną z 
form może być kartka do Franka.

Franak Viacorka, młody dzia-
łacz opozycji, lat 21 aresztowany 
w trakcie egzaminów, wyrzucony 
z uniwersytetu, mimo poważnej 
choroby wcielony do białoruskiej 
armii na 1,5 roku, gdzie pracuje 
fizycznie

Każda pocztówka, najlepiej 
nowogardzka wydana z okazji 
700-lecia naszego miasta będzie 
dla Niego wsparciem i na pewno 
Mu uprzyjemni  każdy kolejny 
dzień.

Oto
adres:
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Trzeci bezbramkowy remis
 GKS Mierzyn - Pomorzanin No-

wogard 0-0
Trener Zbigniew Gumienny po 

raz kolejny zdecydował się na wa-
riant gry z trójką środkowych po-
mocników i jednym wysuniętym 
napastnikiem. Po kontuzji Łukasza 
Noska w wyjściowej jedenastce, po 
raz pierwszy w tym sezonie, poja-
wił się Krystian Miklas. Piłkarzom 
przyszło grać na krótkim, wąskim 
i bardzo nierównym boisku. W 
związku z tym kibice oglądali zacię-
ty pojedynek, w którym brakowało 
koronkowych akcji. Dominowały 
dośrodkowania w pole karne a ich 
autorami byli głównie stoperzy i 
boczni obrońcy. Oba zespoły miały 
swoje szanse na zdobycie bramki. 
Dobrze reagujący przez całe spo-
tkanie Mateusz Krupski tylko dwu-
krotnie nie miał szans na udaną 
interwencję. W pierwszym przy-
padku w sukurs przyszedł mu Piotr 
Nieradka, który wybił piłkę z linii 
bramkowej a w drugim uderzenie 

z dystansu piłkarza gospodarzy tra-
fiło w słupek. Pomorzanin również 
miał swoje szanse. Najlepszą okazję 
nasi piłkarze zmarnowali w pierw-
szej części spotkania gdy w jednej 
akcji trzy strzały nie znalazły drogi 
do bramki. Najpierw bardzo mocne 
uderzenie Michała Soski z trudem 
sparował bramkarz a dobitki Irene-
usza Kulika i Mateusza Żabkiewicza 
trafiły w obrońców. Bliscy pokona-
nia bramkarza GKS byli też Miklas 
i Marcin Skórniewski jednak ich 
uderzenia z dystansu nie były precy-
zyjne. Tak więc mecz zakończył się 
sprawiedliwym podziałem punktów. 
W przedmeczu podopieczni Marci-
na Wolnego rozgromili rówieśników 
z Mierzyna wygrywając 11-1. Już w 
środę spotkanie pucharowe z Orka-
nem Dalewo a trzy dni później po-
dejmujemy w Nowogardzie najbar-
dziej utytułowany klub po szczeciń-
skiej Pogoni w województwie czyli 
Arkonię. 

KK

Pierwsze punkty  
w A-klasie

Olimpia pokonała 3:0 Orła Pru-
sinowo i odniosła pierwsze zwycię-
stwo w A-klasie. 

Licznie zgromadzony na stadionie 
w Wierzbięcinie kibicom należa-
ło się coś więcej niż tylko pierwsza 
niezła połowa. To właśnie w niej 
piłkarze Olimpii szybko strzelili 
trzy bramki (2 Kubski i M. Stacho-
wiak). Później gra nie była już ładna. 
„Olimpijczycy” kontrowali, ale nie-
wiele z tego wynikało. Zamiast zda-
wać szlagierową relację pokusimy 
się o indywidualne oceny piłkarzy.

Michał Dwojak – 5 – Gdyby nie 
jego interwencje Orzeł na pewno 
strzeliłby przynajmniej jedną bram-
kę. Na brawa zasługuje obrona piłki, 
która po rykoszecie Szewca zmie-
rzała w okienko bramki Olimpii.

Dariusz Stachowiak - 5 – Najlep-
szy na boisku. Pewne interwencje 
nawet w najcięższych sytuacjach.

Jarosław Garbat - 2 – Po bardzo 
dobrym występie w Międzyzdrojach 
można było spodziewać się wię-
cej. Za łatwo ogrywany i wymijany. 
Słabszą postawę może tłumaczyć 
kontuzja barku. 

Adrian Nadzieja – 3 – Zmienił 
Garbata. W obronie zagrał popraw-
nie. Do gry ofensywnej nie wniósł 
jednak nic.

Dawid Niedźwiedź – 4 – Grał so-
lidnie. Bez większych błędów. I po-
myśleć, że chłopak ma dopiero 19 lat. 

Adrian Wasyluk – 3 – W pierwszej 
połowie zagrał „ok”. W drugiej kilka 
razy niepotrzebnie zbiegł na drugą 
stronę boiska.

Jacek Szewc – 3 – Zmienił Wasy-
luka. Bez błędów, bez błysku.

Gracjan Wnuczyński – 4 – Jak za-
wsze waleczny i wybiegany. Bardziej 
poświęcał się grze obronnej. Mało 

błyskotliwy, ale niezwykle pożytecz-
ny.

Ireneusz Kowalczyk – 4 – To oce-
na za walkę. W pierwszej połowie 
uczestniczył też w kilku ładnych ak-
cjach. 

Mateusz Malinowski – Zmienił 
Kowalczyka. Grał zbyt krótko by go 
oceniać. 

Krzysztof Kieruzel – 4 – Kilka 
razy zabłysnął ładnymi zagraniami i 
dryblingami. Do zespołu wnosi wie-
le, ale widać, że jeszcze brakuje mu 
zgrania. 

Paweł Kuś – 5 - Przy piłce średnio, 
co 7 min. Ale jak już zagra to, co do 
centymetra. W pierwszej połowie 
kilka razy przytomnie „rozrzucił” 
piłkę.

Arkadiusz Bagiński – 3 – Zmienił 
Kusia. To napastnik. Nie wolno, więc 
porównywać jego gry ze zmienni-
kiem. Szarpnął parę razy. Stworzył 
dwie groźne sytuację. Musiał jednak 
strzelać z niedogodnych pozycji. 
Szkoda, że nie było, komu dograć.

Daniel Kubski - 3,5 – Brawo za 
dwie bramki. Później chyba spoczął 
na laurach. W drugiej części gry jak-
by nie zawsze miał ochotę uczestni-
czyć w atakach zespołu.

Mariusz Stachowiak – 2 - Strzelił 
bramkę, biegał i jak zawsze walczył. 
Dostałby „piątkę” gdyby nie dwie 
żółte kartki, a w konsekwencji czer-
wona. Jeżeli napastnik strzela ręką, 
choć piłka leci mu na głowę, to na 
wyższą ocenę niż 2 nie zasługuje.

Ogólna ocena zespołu – 3, 60. 

Jutro piłkarze Olimpii zmierzą się 
w pierwszej rundzie Pucharu Polski 
z Bezrzeczem Wołczkowo (B-klasa). 
Mecz na wyjeździe o godz. 17. 

Oceniał Marcin Nieradka

Turnieju Siatkowej Piłki 
Plażowej LZS

W miniony weekend na plaży miejskiej  w Nowogardzie został  rozegrany 
ostatni, czwarty  etap Turnieju Piłki Siatkowej.

Wyniki ostatniego Turnieju:
- Orien - Blondie  2:0
- Blondie - Smoluchy   0:2
- Orien - Smoluchy   2:1
1. Orien – 20 pkt.
2. Smoluchy – 15 pkt.
3. Blondie – 12 pkt.
Ostateczne wyniki i punktacja po 

4  turniejach:
I m -  Krzysztof Domanowski i 

Karol Łacinnik czyli Orien  - 55 pkt..
II m – Grzegorz Bornowski, Michał 

Trzórzewski i Andrzej Nowak czyli 
Blondie – 42 

III m - Grzegorz Krystkiewicz, 
Arkadiusz Skoczeń czyli AIG - 40pkt .

Kolejne miejsca:  Smoluchy, LZS 
Sikorki, Dzikie Koty, Max Żabowo i 
Stare Wilki

Zwycięscy w turnieju zostali na-
grodzeni efektownymi statuetkami.

Serdecznie Gratulujemy!
Karolina Kubicka

O Puchar Polski w Dalewie
W środę 2 września na boisku  w Dalewie Pomorzanin  rozegra mecz o 

PUCHAR Polski z miejscowym Orkanem. Orkan  jest  drużyną grającą w A 
klasie i zajmuje do tej pory 6 miejsce. Wszystkich serdecznie zapraszamy na 
mecz do Dalewa  - początek spotkania   o  godzinie 17.

KK
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 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165
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Szczeciñska Szko³a Wy¿sza Collegium Balticum
zaprasza na kierunki:

Ekonomia

Informatyka

Dziennikarstwo
i komunikacja spo³eczna

studia
podyplomowe

www.stargardinum.pl

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

¥ Z O NAJ PS
DO£ C D  LE ZYCH!

www.cb.szczecin.pl

I miejsce
w regionie zachodniopomorskim
wg Rzeczpospolitej i Perspektyw

wœród uczelni niepublicznych
licencjackich w 2009 roku.

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

7.09.2009 r. godz. 16.30

LL NAUKA JAZDY
Edyta Kulak

* Materiały szkoleniowe GRATIS !
* Dowozimy na zajęcia

z pod domu pod dom!

Tel. 601 172 030, 601 408 886

Nowogard

ul. Monte Cassino 9

www.kulak.eu

Najwy sza
zdawalno

ż
ść

w Nowogardzie

Cena kursu 1100 zł

rozpoczęcie kursu
1 września 2009 g. 16.00

AF NOWA LINIA 
REGULARNA

na trasie 

Nowogard – stargard szcz. 
od 17 sierpnia 2009 r.

Nowogard – Stargard 
6.50, 11.15, 13.35

Stargard – Nowogard
9.40, 12.20, 15.05

Busy kursują 
od poniedziałku do soboty

Tel. 091 39 26 925, 502 026 999

Informujemy, że 

15 września 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

akUmUlaTory
ul. Boh. warszawy 103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl

Turystyka z Wędką 
W Nowogardzie wzdłuż brzegu  naszego  jeziora w dniach  28 i  29 sierp-

nia odbyły się 48 Wojewódzkie Zawody „Turystyka z Wędką” 
W całych zawodach wzięło udział 6 ekip:LZS Białogard, Mieszkowice 1, 

Mieszkowice II, Łobez, Nowogard 1 i Nowogard 2.
Zawodnicy byli podzieleni na sektory w których mieli swoje miejsca po-

łowu.
Zwycięscy indywidualni  w po-

szczególnych sektorach :
Sektor A - Luberadzki Ładysław
Sektor B - Zamara Janusz
Sektor C - Michalski Wacław
Sektor D (Juniorzy) - Ostasiewski 

Przemysław
A oto jak  przedstawiają się wyniki 

końcowe całych ekip:
Tym razem  najlepszą ekipą zdo-

bywając największą ilość 3460 punk-
tów okazała się drużyna z Nowogar-
du 1.

II Miejsce zajęła drużyna Nowo-
gard 2,

III Miejsce LZS Białogard 1400 
pkt.

IV Miejsce - Mieszkowice II 840 
pkt

V Miejsce - Mieszkowice I 250 pkt
VI Miejsce - drużyna z Łobza. 80 

pkt
Wszystkim serdecznie gratuluje-

my  i życzymy dalszej  wytrwałości  
w wędkarskiej rywalizacji.  

KK

Tadeusz Kozioł z pucharem dla ekipy Nowogard II
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STUDIO FRYZJERSKIE 
„TYNA”

PROMOCJE !!!
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

UWAGA!!!
  

NOWE KIERUNKI: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Nadchodzi czas reform
Nauka Jazdy Edyta Kulak

Zaprasza na rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kat. B
11.09.2009 r.

NOWOŚĆ!!! Jedyna Nauka Jazdy w województwie
posiadająca symulatory do nauki!!!

Badania wykazują:
70% mniej wypadków
60% większa zdawalność egzaminów
u osób ćwiczących na symulatorze

Możliwość nauki:
- placu manewrowego
- jazdy miejskiej
tel. 601 408 886

601 172 030

www.kulak.eu

L L

Szkolnictwo
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Marek Krzy-
wania – twórca 
lokalnego Sto-
w a r z y s z e n i a 
Nowogardzkie 
Forum Samo-
rządowe. radny 
trzech kaden-
cji. Dwukrotny 

kandydat na stanowisko burmistrza 
Nowogardu. Ostatnio Przewodni-
czący Rady Miejskiej. 

Marcin Nieradka: Jak spędził 
pan wakacje? 

Marek Krzywania: Prawie cały 
swój urlop wykorzystałem wiosną na 
doszkalanie. Było to kilka kursów. Na 
odpoczynek znalazłem jednak kilka 
dni. Spędziliśmy je z żoną w pięknym 
pałacyku w Choszcznie.

Szkolenia były związane z pia-
stowaniem funkcji przewodniczą-
cego Rady Miejskiej?

- Można tak stwierdzić. Uczestni-
czyłem w europejskim projekcie szko-
lącym lokalnych animatorów ekono-
mii społecznej. Notabene, udało mi 
się przekonać organizatorów tego 
projektu do organizacji konferencji 
zakończeniowej właśnie w Nowogar-
dzie. Odbędzie się pod koniec paź-
dziernika. 

Gdy zostawał pan Przewodni-
czącym RM, spodziewał się, że bę-
dzie to zadanie trudne?

- Myślałem, że nie będzie tak trud-
no. Funkcje związane z pełnieniem 
władzy wymagają o wiele więcej niż 
wydaje się to z perspektywy opozy-
cji. Na władzy w naszej gminie ciąży 
duża odpowiedzialność. Oczekiwa-
nia społeczeństwa też są duże. Może 
nawet zbyt wielkie, co do możliwo-
ści finansowych, organizacyjnych i 
prawnych. Prawo zresztą ogranicza 
nas w różnych działaniach. Pewne 
sprawy chciałoby się przyspieszyć, 
jednak procedury i przepisy na to nie 
pozwalają.

Najbliższa sesja RM dopiero 23 
września. Nigdy nie zdarzyło się, 
by radni mieli tak długi urlop.

- Wynika to z braku spraw, które 
trzeba rozstrzygać podczas sesji. Tak-
że nikt nie złożył wniosku by sesję 
zwołać szybciej. Czekaliśmy także na 
opinię z Regionalnej Izby Obrachun-
kowej dotyczącej wykonania budże-
tu za pierwsze półrocze tego roku. 
To właśnie rozpatrzenie wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze będzie 
głównym punktem pierwszej, powa-
kacyjnej sesji.

Jakimi ważnymi tematami radni 
będą zajmować się jeszcze w tym 
roku?

- Na pewno dyskusję wywoła usta-
lanie uchwał okołobudżetowych. 
Sprawa będzie gorąca, bo dotyczy 
podatków i opłat lokalnych. Bez dys-
kusji się nie obejdzie. Jeszcze większe 
zainteresowanie wywoła planowanie 
budżetu na 2010 r. Oczekiwania rad-
nych i społeczeństwa są przecież bar-
dzo wielkie. Przyjmiemy też plan za-
gospodarowania przestrzennego dla 
kilku obrębów naszej gminy. Plan do-
tyczyć będzie terenów leżących wokół 
planowanej obwodnicy Nowogardu.

Pewnie wróci też temat budowy 
spalarni padliny w Glicku.

- Nie wiem czy Rada zajmie się tym 
tematem. Decyzja na temat budowy 
zakładu zapadła już w poprzednich 
kadencjach. Obecna Rada na inwe-
stycję w Glicku patrzy bardziej scep-
tycznie. Nie pozwoliła przecież na 
zmianę planów obszaru przeznaczo-
nego pod zakład.

Niewiele to jednak zmieniło. 
Było to małe utrudnienie, a inwe-
stycja pewnie ruszy.

- Najprawdopodobniej tak będzie. 
Byłem wielkim przeciwnikiem budo-
wy zakładu utylizacji, kiedy ważyły 
się jej losy. Zaangażowałem się w 
sprawę. Razem ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Ochrony Środowiska in-
terweniowaliśmy nawet u władz wo-
jewódzkich. Jednak ówczesna Rada 
Miejska zdecydowała o przekazaniu 
terenu po byłej jednostce wojskowej 
pod budowę kontrowersyjnego zakła-
du. Dziś odwrócenie tej decyzji było-
by dla gminy zbyt kosztowne.

Może będą dyskusje na temat 
dokończenia budowy nowej części 
szpitala. Jeśli to przedsięwzięcie 
się nie uda społeczeństwo obecnej 
władzy nie wybaczy nigdy. 

- Jak najbardziej. Nie pozwolimy 
na to, by szpital w Nowogardzie zo-
stał zlikwidowany. Zrobimy wszystko, 
by szpital utrzymać. Teraz opracowy-
wana jest dokumentacja dotycząca 
modernizacji. W przyszłorocznym 
budżecie znajdą się fundusze na jej 
przeprowadzenie.

Obwodnica północna czy połu-
dniowa?

Krzywania: 

Trzeba być skutecznym 
Rozmowa z Markiem Krzywanią, Przewodniczącym Rady Miejskiej w 

Nowogardzie. 

- Dywagacje o budowie południo-
wej są nieuprawnione. Na dzień dzi-
siejszy nie ma po prostu koncepcji, 
pomysłu, ani możliwości, by szybko 
powstała obwodnica południowa. 
Decyzję o przebiegu obwodnicy pół-
nocnej podjęła Rada Miejska pierw-
szej kadencji. Tylko wtedy mieliśmy 
wpływ na to jak przebiegnie obwod-
nica. Dziś inwestycją zajmuje się już 
Generalna Dyrekcja Dróg i Auto-
strad. Ta instytucja nie pyta nas któ-
rędy ma przebiegać obwodnica. Kiedy 
zapadały decyzję o budowie obwod-
nicy nie brałem jeszcze udziału w 
życiu społecznym. Śledziłem jedynie 
prasę i twierdziłem, że budowa ob-
wodnicy południowej byłaby bardziej 
korzystnym rozwiązaniem. Decyzja 
została podjęta, ruszył proces plani-
styczny i klamka zapadła. Mam na-
dzieję, że obwodnica powstanie jak 
najszybciej. 

Jako lokalny polityk przez lata 
ustawiony był pan w opozycji. Co 
się stało, że zechciał pan uczest-
niczyć we władzy z burmistrzem 
Ziembą?

- Nikt z założenia nie chce być w 
opozycji. W polityce trzeba być sku-
tecznym. By tak było, to trzeba mieć 
wpływ na władze. Doświadczając 
działania w opozycji przez dwie 
wcześniejsze kadencję doszedłem do 
wniosku, że aby realnie wpływać na 
zarządzanie gminą trzeba wziąć od-
powiedzialność za to, co się robi.

Ocena koalicji PSL, NFS, PiS i 
Samoobrona?

- Myślę, że to jedna z lepszych ko-
alicji, jaka trafiła się Nowogardowi 
po 1989 r. Jest dobra, bo nastawiona 
przede wszystkim na sprawy ludzkie. 
Nie ważne się dla nas medialne burze 
i bitwy, a tylko sprawy społeczeństwa. 
Jednak wybory, coraz bliżej i to społe-
czeństwo wystawi nam ocenę.

A jak oceni pan obecną opozycję?
- Opozycja jest od wyciągania błę-

dów ludziom sprawującym władze. 

Nasza opozycja jest bardzo aktywna. 
Dużo czasu zabiera jej zwyczajne 
promowanie. Nam z tym jest nie-
co trudniej. My gruszek na wierzbie 
obiecywać nie możemy, bo znamy re-
alia i możliwości sprawowania wła-
dzy. Za wszystkie niewykonane obiet-
nice musielibyśmy odpowiedzieć. 
Trudno obiecywać rzeczy, których 
szybko zrealizować się nie da. Opo-
zycji jest łatwiej. Stwierdzić może 
wszystko, a później zgonić i zakomu-
nikować, że obecna władza nie chce 
realizować ich świetnych postulatów.

Jest pan jednym z założycieli 
Forum Samorządowego. W naszej 
gminie to ewenement, by lokalna 
organizacja, nie będąca partią uzy-
skiwała tak wysokie poparcie.

- Jest niezmiernie ciężko. Partie 
polityczne mają lepszy dostęp do 
mediów. My nie mamy zbyt wielkich 
możliwości zaprezentowania się w 
lokalnej tv, radio, czy prasie. Mamy 
jednak swoje plusy. Nie każdy chce 
zapisywać się do partii politycznej, 
ale chce działać dla dobra społeczeń-
stwa. My „zagospodarowujemy” ta-
kich ludzi. To zasługa nie tylko moja, 
a grona ludzi, którzy ze sobą współ-
działają.

Jesienią przyszłego roku wybory 
samorządowe. Ma pan jeszcze ape-
tyt na stanowisko burmistrza?

- Nigdy nie miałem ambicji, by być 
burmistrzem dla samego bycia. Jeżeli 
grupa ludzi uzna, że warto wesprzeć 
moją kandydaturę, to się zgodzę. We-
zmę na siebie tę odpowiedzialność. 
Przez ostatni czas poznałem specyfi-
kę pracy burmistrza i sprawowania 
władzy. Zdaję sprawę z trudnych 
zadań i decyzji do podjęcia. Bycie 
burmistrzem to nie taka łatwa funk-
cja jak się niektórym wydaje. Jeżeli 
jednak znajdą się ludzie, którzy będą 
chcieli mnie poprzeć to zdecyduje się 
kandydować. Jeżeli znajdzie się ktoś 
inny, to wesprę jego kampanię.

Rozmawiał Marcin Nieradka
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reklama

Zmiany w oświacie
Ważne dla nauczycieli i rodziców:
Zachodniopomorski Kurator Oświaty Artur Gałęski przedstawił w swo-

im wystąpieniu na Wojewódzkiej  Inauguracji   Roku Szkolnego 2009/10 
najważniejsze zmiany w edukacji wchodzące od roku szkolnego 2009/2010

 - Każdy pięciolatek ma prawo do wychowania przedszkolnego i ma 
realizować, zgodnie z nową podstawą programową, program wychowania 
przedszkolnego obowiązujący również sześciolatki uczestniczące w obowiąz-
kowym przygotowaniu przedszkolnym

Zadaniem wprowadzonej diagnozy i obserwacji przedszkolnej jest wy-
chwycenie trudności, jakie mają dzieci i opracowanie wskazówek do pracy 
na rzecz ich przezwyciężania.

Od 2011 roku przygotowanie przedszkolne pięciolatków będzie obowiąz-
kowe

- Sześciolatki mogą rozpocząć naukę w I klasie na podstawie decyzji 
rodziców, jeśli jako pięciolatki uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym

Od 2012 roku sześciolatki będą rozpoczynać naukę szkolną obowiązkowo
- Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do zindywidualizowanego podej-

ścia do uczniów. W ramach 1 godziny dydaktycznej tygodniowo, realizowanej 
poza pensum, mają za zadanie pomagać uczniom w przezwyciężaniu trudno-
ści i rozwijaniu zdolności w sposób wychodzący naprzeciw ich potrzebom. 
Od września 2010 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach – w ramach 
2  godzin tygodniowo.

- W I klasie szkoły podstawowej i w I klasie gimnazjum zaczyna obo-
wiązywać nowa podstawa programowa oraz dostosowane do tego nowe 
zasady organizacji pracy.

Od I klasy szkoły podstawowej: zajęcia komputerowe i nauka języka obcego,  
w gimnazjum: dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany nauczany w gru-
pach zaawansowania, zajęcia do wyboru (artystyczne, techniczne, sportowe), 
edukacja dla bezpieczeństwa.

Zmiany organizacyjne i programowe stopniowo, przez najbliższe sześć lat 
obejmą kolejne roczniki uczniów.

- Nowy system egzaminów końcowych wejdzie wraz z nową podstawą 
programową od 2012 roku w gimnazjach, a od 2015 roku w szkołach pod-
stawowych i w szkołach ponadgimnazjalnych

- Od 2010 roku na maturze trzeba będzie obowiązkowo zdawać mate-
matykę

-Uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz I klas gimnazjum, bę-
dący w trudnej sytuacji materialnej, otrzymają dofinansowanie do zakupu 
podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka Szkolna. Wsparcie 
otrzymają uczniowie spełniający kryteria socjalne Dyrektor szkoły może 
zdecydować o dodatkowym wsparciu 10% uczniów zależnie od własnej oceny 
ich sytuacji materialnej

- W szkołach podstawowych powstaną szkolne miejsca zabaw wyposa-
żone w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. W  roku 2009 i 2010 
wewnątrzszkolne miejsca zabaw będą sfinansowane we wszystkich szkołach 
aż do roku 2014 - organy prowadzące szkoły będą otrzymywać na ten cel 
wsparcie i  place zabaw będą powstawać sukcesywnie

- Wychowanie fizyczne będzie mogło być oferowane do wyboru, uczniom 
klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo zgodnie z zainteresowaniami uczniów i  
możliwościami szkoły

- Uczniowie zaczną otrzymywać w szkole owoce, w ramach rządowego
Programu Owoce w Szkole
- Zajęciami wyrównawczymi mogą być objęci uczniowie pochodzący z 

innych systemów edukacyjnych lub wracający po dłuższym pobycie zagranicą, 
zależnie od potrzeb

 - Szkoły zapewnią uczniom możliwość przechowywania części podręcz-
ników i przyborów szkolnych, aby odciążyć ich tornistry

- Na lekcje wychowania do życia w rodzinie będą uczęszczać wszyscy 
uczniowie, chyba że oni sami lub rodzice niepełnoletnich uczniów zgłoszą 
dyrektorowi swój sprzeciw co do udziału w zajęciach

- Tradycyjne dzienniki w formie papierowej mogą być zastąpione przez 
dzienniki elektroniczne na podstawie decyzji organu prowadzącego szkołę

opr. LMM
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O odpadach i czystości w mieście 
ciąg dalszy …

Należy przyznać, że brak jest systemu 
zbiórki odpadów niebezpiecznych np. 
świetlówek, akumulatorów czy przeter-
minowanych leków. Jednakże Celowy 
Związek Gmin R-XXI przejął część zo-
bowiązań gminy w zakresie gospodarki 
odpadami i zgodnie z założeniami Planu 
Gospodarki Odpadami dla CZG R-XXI 
w Nowogardzie w pierwszym okresie 
planowania (2004-2007) miał zostać 
zorganizowany system zbiórki tego typu 
odpadów. Jak wiadomo system taki nie 
istnieje a na pytania o stopień zaawanso-
wania tych działań słyszymy, że zadanie 
jest w trakcie realizacji.

Jeśli chodzi o racjonalność. Rada 
Miejska w Nowogardzie uchwaliła górne 
stawki opłat za usuwanie i unieszkodli-
wianie odpadów komunalnych i nieczy-
stości ciekłych, których przedsiębiorcy 
prowadzący działalność w zakresie 
usuwania tych odpadów nie mogą prze-
kroczyć.  Firmy wywozowe przedstawiły 
szczegółowe kalkulacje kosztów i sposób 
rozliczania, co było tematem szeroko 
dyskutowanym przez radnych. Obecnie 
stosowane stawki w żadnym przypadku 
nie przekraczają górnego pułapu i są po-
dobne do obowiązujących w ościennych 
gminach. Warto zaznaczyć, że pozostałe 
systemy (zbiórki selektywnej i odpadów 
wielkogabarytowych) są dla mieszkań-

ców gminy Nowogard nieodpłatne a 
jednocześnie generują wysokie koszty, 
które pokrywane są z budżetu gminy. 
W roku 2008 tylko obsługa systemu se-
lektywnej zbiórki pochłonęła 87.962,80 
zł natomiast zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych 20.000 zł.  

Długo można by dyskutować o tym, 
kto jest, czemu winien jednak bezspor-
nym pozostaje fakt, że dzikie wysypiska 
same nie rosną jak przysłowiowe grzyby 
po deszczu. Bez udziału człowieka mają 
małe szanse na byt. Razi brak kultury, 
cwaniactwo i podrzucanie śmieci gdzie 
popadnie, miganie się od płacenia za wła-
sne śmieci skoro może zapłacić sąsiad, 
lokatorzy spółdzielni mieszkaniowej lub 
gmina. Za usuwanie dzikich wysypisk 
i sprzątanie miasta płacimy wszyscy - 
mieszkańcy Nowogardu. Te niemałe 
kwoty można byłoby przeznaczyć na 
inne cele. 

Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za wizerunek naszego 
miasta – zarówno władze miasta jak i 
jego społeczność. Dołóżmy wszelkich 
starań, aby Nowogard, okoliczne wsie, 
lasy i inne miejsca, w których przebywa-
my były czyste i estetyczne, aby żyło nam 
się przyjemniej i milej.

Joanna Krępa 
Z-ca kierownika wydziału, GKMiOŚ

Od kilku tygodni toczy się na łamach 
DN polemika dotycząca czystości w na-
szym mieście a dokładniej zmierzająca 
do ukazania, kto jest odpowiedzialny za 
istniejący stan rzeczy. Mając na uwadze, 
że cel uświęca środki – a w tym przypad-
ku zarówno mieszkańcom jak i władzom 
chodzi o to, aby w Nowogardzie było 
porządnie i miło - kontynuujemy ten 
kontrowersyjny temat.

Zacznijmy od obowiązków gminy. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 
132, poz. 622) utrzymanie czystości i po-
rządku należy do obowiązkowych zadań 
własnych gminy.  Gminy realizują ten 
obowiązek poprzez tworzenie warun-
ków niezbędnych do wykonywania prac 
związanych z utrzymaniem porządku. 
Zgodnie z ustawą Burmistrz Nowogar-
du określił wymagania, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
usług w zakresie odbierania i transportu 
odpadów komunalnych. Zezwolenie na 
prowadzenie przedmiotowej działalno-
ści na terenie naszej gminy uzyskało 5 
firm: ZUK Sp z o. o. Nowogard, Jantra 
Sp z o. o. Szczecin, Zakład Usługowy 
„Domel” Nowogard, Remondis Sp z 
o. o. Szczecin, Usługi Wielobranżowe 
Stanisław Bałbatun Sianów, jednakże 
usługi odbioru i wywozu odpadów dla 
mieszkańców gm. Nowogard świadczy 
tylko Zakład Usług Komunalnych. Firma 
ta w sposób kompleksowy zajmuje się 
gospodarką odpadami na terenie miasta 
i gminy Nowogard. Kompleksowo tzn. 
obsługuje cały obszar gminy Nowogard, 
zarówno miasto jak i wioski, zbiera i 
transportuje wszelkiego typu odpady: 
komunalne, selektywnie gromadzone 
surowce wtórne, wielkogabarytowe, gruz 
i inne. Obsługiwani są zarówno miesz-
kańcy indywidualni jak też budynki 
zamieszkania zbiorowego, instytucje pu-
bliczne, szkoły, sklepy, zakłady pracy itp. 
Odrębna umowa z gminą obliguje ZUK 
do utrzymania porządku na drogach, 
chodnikach i poboczach dróg gminnych 
oraz pozostałych terenach użyteczności 
publicznej. 

Rolą posiadaczy nieruchomości jest 
obowiązek zawarcia stosownej umowy 
na wywóz odpadów a co za tym idzie 
właściwego sposobu gromadzenia i 
pozbywania się śmieci a także obo-
wiązku utrzymania należytego porząd-
ku na terenie swoich nieruchomości. 
Usuwanie zanieczyszczeń, koszenie 
trawników, przycinanie żywopłotów, 
dbanie o estetykę i ład na terenie swojej 
własności – te zadania leżą w wyłącznej 
kompetencji właściciela terenu.  Niestety 
dopóki ludzie nie będą czuć się odpo-
wiedzialni za czystość wokół siebie to 
nawet najbardziej przemyślany system 
zbiórki odpadów nie zafunkcjonuje 
efektywnie. Kontrole prowadzone przez 
pracowników urzędu pod kątem wła-
ściwego pozbywania się odpadów przez 
mieszkańców naszej gminy, skutkują 

najczęściej wysyłaniem oświadczeń, że 
dana osoba śmieci „wcale” nie produkuje. 
Skąd, więc dzikie wysypiska, śmieci w ro-
wach, lasach i poboczach dróg? Smutna 
prawda jest taka, że niektórzy obywatele 
sami zaśmiecają nasze miasto a potem 
głośno krzyczą jak to władza kiepsko 
radzi sobie ze „śmieciowym problemem”. 

Gmina rokrocznie ze środków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej zakupuje pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów oraz 
dofinansowuje funkcjonowanie tego 
systemu. Dofinansowanie jest konieczne, 
ponieważ koszty obsługi tj. opróżnianie 
pojemników, wstępna selekcja odpa-
dów, naprawa i wymiana uszkodzonych 
pojemników, przewyższają środki pozy-
skane ze sprzedaży zebranych surowców. 
Obecnie na terenie gminy rozstawione 
jest 59 pojemników na makulaturę, 137 
na szkło białe i kolorowe oraz 126 na bu-
telki PET. Mieszkańcy mają bezpośredni 
dostęp do wszystkich typów pojemni-
ków, i nie ponosząc dodatkowych kosz-
tów mogą pozbyć się zebranych surow-
ców. O ile dla większości jest to sposób 
na „ekologiczne” pozbycie się odpadów 
podlegających recyklingowi to zdarzają 
się niestety nierzadkie przypadki pod-
rzucania różnego rodzaju śmieci  wprost 
do pojemników lub też obok, tworząc 
przedstawiane na publikowanych w pra-
sie zdjęciach - śmietnisko. Pociesza fakt, 
że większa część mieszkańców segreguje 
odpady, co widać po częstotliwości zapeł-
niania się kontenerów a ci narzekający 
na wszelkie niedogodności pozostają w 
mniejszości.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny można nieodpłatnie przekazać 
do punktu zbiórki, który funkcjonuje 
przy ul. 700 lecia 14. Baterie i akumula-
tory małogabarytowe należy wrzucać do 
specjalnie oznakowanych pojemników 
dostępnych m. in. w urzędzie miejskim, 
bibliotece, domu kultury, szkołach i skle-
pach ze sprzętem AGD i RTV. 

Odpady wielkogabarytowe zgodnie z 
Regulaminem powinny być usuwane na 
zgłoszenie właściciela nieruchomości, po 
uprzednim poinformowaniu lokatorów 
(w przypadku np. spółdzielni mieszka-
niowych) o terminie planowanej zbiórki. 
Mieszkańcy indywidualni odbiór tego 
typu odpadów powinni uzgadniać we 
własnym zakresie bezpośrednio z ZUK-
iem.  Ponadto gmina Nowogard prowa-
dzi akcyjnie zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych przy okazji Sprzątania 
Świata. Mieszkańcy mają wtedy szansę 
na nieodpłatne pozbycie się zalegają-
cych w piwnicach i komórkach starych 
mebli i sprzętów AGD. Władze miasta 
realizując wnioski mieszkańców w spra-
wie zwiększenia częstotliwości zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych zapla-
nowały dodatkowe środki na realizację 
tego zadania. W roku bieżącym akcja ta 
zostanie zorganizowana 2 razy (wrzesień, 
grudzień) natomiast od następnego roku, 
co najmniej raz na kwartał. 

Konkurs niestety żywy…
Jak widać na fotografiach przysłanych przez dwóch naszych czytelników wina 
za niechlujstwo rozkłada się równo – i na mieszkańców, i na firmy sprzątające
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•
• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 7.09.br. g. 16.00
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Księdzu Kanonikowi 
Kazimierzowi Łukjaniukowi

serdeczne podziękowania
za zorganizowanie i opiekę

duszpasterską podczas pielgrzymki 
do Sanktuarium w Siekierkach

składają pielgrzymujący Sybiracy

podziękowaNia

1 września w Nowogardzie
Pamiętamy o tych, którzy walczyli o wolność – powiedział Burmistrz 

Kazimierz Ziemba do nielicznie niestety zebranych na placu Wolności no-
wogardzian.

Dźwięk syren, odegranie hymnu państwowego, poczty sztandarowe 
Kombatantów, złożone wiązanki kwiatów i wspomniane juź  przemówienie 
Burmistrza to skromny, ale symboliczny obraz oficjalnych obchodów 70 
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, wojny w efekcie, której Nowogard 
stał się miastem polskim i Małą  Ojczyzną dla wielu pokoleń.

LMM

Obwodnica Północna 
jak stadion narodowy w Warszawie? 

Przeglądając projekt budowy sta-
dionu narodowego w Warszawie 
zauważyłem brak istotnego elementu 
stadionu jakim jest bieżnia lekkoatle-
tyczna. Czy decydując się na inwesty-
cje wartą miliony euro władze stolicy 
i rząd jako inwestorzy pomyśleli nad 
wielofunkcyjnością obiektu i czy też 
można nazwać go narodowym skoro 
poza piłką nożną nie ma możliwości 
rozgrywania imprez lekkoatletycz-
nych? Czy warto inwestować ogrom-
ne środki na stadion który posłuży 
tylko do organizacji kilku meczy piłki 
nożnej i koncertów po EURO 2012? 
Przecież bieżnia lekkoatletyczna nie 
przeszkodzi w oglądaniu meczy ME 
stadiony narodowe na całym świecie 
bieżnie posiadają. Mało tego w War-
szawie stadionu lekkoatletycznego 
nie będzie bo również budowany sta-
dion Legi tej funkcji nie przewiduje. 
Nie pisał bym tego gdyby nie nasunę-
ła mi się nasza nowogardzka wielka 
inwestycja pod nazwą obwodnica (jej 
północny projekt). Która to również 
niczym piękny stadion ,,Narodowy” 
jest na ustach urzędników i radnych 
nowogardzkiego ratusza  niestety 
tak jak w przypadku Warszawskiej 

inwestycji nikt z decydentów nie 
zakłada istnych funkcji ów inwestycji 
i nie przewiduje że obwodnica którą 
popierają i promują miastu zagraża 
sanitarnie (projekt poprowadzony 
przez ujęcia wody) że nie posiada 
również miejsca na taką funkcje 
jak możliwość lokalizacji w pobliżu 
strefy logistyczno-przemysłowej 
na wzór Goleniowa nie rozwiązuje 
nasilającego się ruchu ze strony Star-
gardu Szczecińskiego i Łobza mało 
tego stwarza problem w Olchowie. 
Czyż by to słabość  strony rządzącej?. 
Decydenci niby chcą naśladować 
zachód na razie poza flagą Unii 
Europejskiej nie przyjęli tego  za co 
zachód naprawdę Polacy  podziwiają 
jak wielofunkcyjną infrastrukturę, 
przemyślane rozwiązania czy in-
nowacyjność dziś  jest to daleko od 
nas.  Niestety  koncepcji stadionu w 
Warszawie już się nie zmieni ponie-
waż projekt znajduje się  w realizacji. 
A w Nowogardzie?  dopóki nie ruszą 
prace ziemne  jest jeszcze szansa 
postawić na lepszy niż planowany 
przebieg obwodnicy.

Paweł Słomski  
Prawica Rzeczypospolitej

Sobota 5 wrzesień 2009 r. 

ZJAZD JARCHLINIAKOW 
W programie: 
16,30 msza święta w kościele św. Józefa w Jarchlinie w intencji byłych i 

obecnych mieszkańców
17,20 uroczysty przemarsz na teren boiska sportowego
17,40 przywitanie gości
18,30 oglądanie fotografii, poczęstunek 
 21,00 rozpoczęcie imprezy plenerowej pod hasłem : POŻEGNANIE LATA 

2009, oprawa muzyczna zespół AVANTI
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy, Sołtys i Rada Sołecka
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Sołtys i Rada Sołecka Słajsina 
składają podziękowania 

za wsparcie finansowe 
i pomoc w organizacji festynu 

sportowego dla firm:
Poland Fur Production  

p. Jacek Sękulski
Stimex Agro  

p.Heinrich Torspecken
Budmat p.Leszek Cedro, 

Dariusz Szulejko
Zakład kształtowania i pielęgnacji 

zieleni p.Jacek Szymaniak
Bartek Domet p.Jan Bąk
Masarnia p.Józef Dyjak

Stacja paliw Naft –Turyst

Serdeczne 
podziękowanie 

ordynatorowi 
Oddziału Wewnętrznego 
Szpitala w Nowogardzie 

Tomaszowi Rokickiemu 
oraz 

Pani doktor Buragas 
za troskliwą opiekę lekarską 

w czasie mojego pobytu 
w szpitalu

wdzięczna 
Bogumiła Urtnowska

podziękowaNia podziękowaNia

Zbór Ewangelicznych Chrześcijan

Udana Misja Namiotowa

21 sierpnia na Plaży Miejskiej z po-
mocą braci ze Szczecina i Łobza stanął 
namiot Misji Namiotowej , a już następ-
nego dnia gościł Konferencję Zborów 
KECh Okręgu Zachodniego. Ponad 200 
osób ze wszystkich zborów Okręgu . 
Pierwszą sesję wykładową poprowa-
dził pastor Mariusz Socha zaś drugą 
pastor Gabriel Kosętka, obaj mówili 
o potrzebie świadomego i aktywnego 
życia chrześcijanina. Pomiędzy pierw-
szą a drugą sesją wykładową mieliśmy 
wspólne nabożeństwo wraz z Chrztem 
Wiary i Pamiątką Wieczerzy Pańskiej. 
Słowo na temat chrztu wygłosił pastor 
Marek Małolepszy, chrzcili pastorzy 
Leon Dziadkowiec oraz Daniel Ko-
waliński , zaś Słowem do Wieczerzy 
podzielił się pastor Edward Kowaliński 
jun. Wieczerzę poprowadził Prezbiter 
Okręgu wraz br. Markiem Czesnow-
skim i Markiem Kudła, starszymi 
Zboru w Nowogardzie. W sumie 8 ka-
techumenów potwierdziło swoją wiarę 
poprzez zanurzenie w wodach naszego 
pięknego jeziora. Po uroczystości wszy-
scy mogli cieszyć się pysznym obiadem 
oraz słodkościami przywiezionymi ze 
zborów . Całą oprawę muzyczną przy-
gotował i prowadził zespół składający 
się z muzyków różnych zborów. Na 
zakończenie konferencji mieliśmy 
szczególny czas śpiewu , świadectw i 
modlitwy , który pozwolił na bliższe 
poznanie się uczestników.

Już od 23 sierpnia rozpoczęła się 
ewangelizacja w ramach Misji Namio-
towej 2009. Od niedzieli do piątku 28 
sierpnia każdego wieczoru mogliśmy 
śpiewać , słuchać świadectw  Bożej 
przemiany , modlić się oraz słuchać na-
uczania biblijnego z cyklu ”Spotkanie z 
Jezusem- Wybierz Jezusa”.  Po wieczor-
nych spotkaniach przy kawie , herbacie 
i rozmowach wszyscy mogliśmy oglą-
dać na DVD świadectwa nawrócenia 
osób pochodzenia muzułmańskiego 
z cyklu „ Więcej niż sen” produkcji 

Głosu Ewangelii , któremu dziękujemy 
za możliwość wykorzystania materiału.

Każdego dnia ewangelizacji o 11:00 
około 80 dzieci spotykało się na za-
jęciach „Kids Club 2009 „  zorgani-
zowane przez s. Andreę Komisarz 
wraz z s. Hanną Komisarz, s. Alicją 
Cieniawską i s.Edytą Kowalińską oraz 
braćmi Adrianem i Jonatanem, którzy 
przygotowywali zajęcia sportowe  . 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół pa-
stora, Justyny Kubackiej i Natalii Putko. 
Oprócz zajęć sportowych , plastycznych 
i muzycznych , dzieci słuchały historii 
biblijnych oraz obejrzały wszystkie 
odcinki programu profilaktycznego  
„Alfred Radzi” . Każdego dnia dzieci 
oprócz obiadu do dyspozycji miały 
ciastka i napoje, serwowane , przez s. 
Sabinę Wróblewską i Zenonę Gadziń-
ską. W dniu zakończenia każde dziecko 
otrzymało wspaniałe upominki od 
Zboru , zaś wdzięczni rodzice uraczyli 
nas wspaniałymi wypiekami . Dzieci 
zostały zaproszone na comiesięczne 
spotkania kontynuacyjne „Kids Club” 
, które odbywają się w zborze już od 
2007 roku , co pozwala na stały kontakt 
z dziećmi i ich rodzicami. Naszym 
działaniom dla dzieci przyświeca motto 
„ Pozwólcie małym dzieciom przycho-
dzić do  mnie, bo takich jest Królestwo 
Niebios”. W ostatnim pożegnalnym 
spotkaniu wziął udział Burmistrz No-
wogardu Pan  Kazimierz Ziemba oraz 
Kierownik OPS Pani Teresa Skibska , 
którzy podziękowali wszystkim wolon-
tariuszom za pracę.

Pragnę podziękować wszystkim 
wiernym KECh Zbór w Nowogardzie , 
którzy swoją pracą i zaangażowaniem 
finansowym uczynili całe wydarzenie 
możliwym, wszystkim przyjaciołom 
„Kids Club 2009” serdeczne „Bóg 
Zapłać”.

Prezbiter Okręgu Zachodniego KECh
Pastor Cezary Komisarz

Słajsino
Spartakiada  
na nowym boisku

W dniu 30 sierpnia br. zorgani-
zowano w Słajsinie ostatnią w tym 
roku Spartakiadę LZS.

Rangę imprezy podniosło uroczy-
ste oddanie do użytku nowego boiska 
sportowego. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonał Burmistrz Nowogar-
du Kazimierz Ziemba.

Za pomoc przy budowie boiska 
okolicznościową statuetką uhono-
rowano pana HEINRICHA TOR-
SPECKENA  z Osowa.

Największym zainteresowaniem 
zespołów i kibiców cieszyły się głów-
ne turnieje spartakiadowe czyli siat-
kówki i piłki nożnej .

Rezultaty spotkań siatkarzy:
Łosośnica – RTG Gostomin 2:0, 

Szczytniki – Wojcieszyn 2:1, Słajsino 
– Szczytniki 2:1, Łosośnica – Szczyt-
niki 2:0, Łosośnica – Słajsino 2:0.

Klasyfikacja: 
1 m – Łosośnica, 2 m – Słajsino, 3 

m – Szczytniki.
Rezultaty spotkań piłkarskich:
Świętoszewo – Wołowiec 6:0,  RTG 

– Benice 1:0, Łosośnica – Wojcieszyn 
4:3, Świętoszewo – Słajsino 1:0, Łoso-

śnica – RTG 5:2, Słajsino – RTG 4:0, 
Łosośnica – Świętoszewo 3:1.

Klasyfikacja:
1 m – Łosośnica, 2 m – Świętosze-

wo, 3 m – Słajsino.
Drużyny zajmujące pierwsze trzy 

miejsca w obu turniejach nagrodzono 
pamiątkowymi pucharami.

Dużo radości sprawiały konkuren-
cje sprawnościowe dla dzieci, prze-
ciąganie liny dla dzieci i dorosłych, 
strzelanie z wiatrówki.

Zarząd Miejsko – Gminny Zrze-
szenia  LZS dziękuje całemu Komi-
tetowi Organizacyjnemu z Tade-
uszem Idziakiem i Janem Jańcem 
za wzorowe pod każdym względem 
przygotowanie imprezy.

Jan Tandecki ocenia: „Była to naj-
lepiej zorganizowana spartakiada 
w tym roku. Społeczeństwo żyjące 
na pograniczu dwóch powiatów 
pokazało jak można się cieszyć, 
bawić oraz dopingować uczestników 
imprezy. Warto było tylu starań, aby 
to boisko powstało. Jesteście Wielcy!”

LMM
patrz s. 19
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Urząd Miejski w Nowogardzie • Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
podinspektora do spraw planowania przestrzennego  w Wydziale 

Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego  
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie: architektura, budownictwo ogólne
2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
3. Kandydat posiada obywatelstwo polskie jest obywatelem Unii Europejskiej lub 

obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub prze-
pisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej

4. Kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języ-
ka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pu-
blicznych

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z  późń. zm.), znajomość przepisów 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym

2. Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
3. Umiejętność biegłej obsługi komputera 
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Zakres prac wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym
- prowadzenie postępowań z zakresu planów miejscowych
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przygotowań projektu de-

cyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego     
 - prowadzenie spraw z zakresu studium uwarunkowań i zagospodarowania prze-

strzennego
 - wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświad-

czenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. Oświadczenie o niekaralności 
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na wskazanym stanowisku    
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam 

zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych” 
    9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 15 września 2009r. 
do godz. 15.30 w zamkniętych, w opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z do-
piskiem: „nabór na stanowisko podinspektora w wydziale Architektury, Budownictwa 
i Planowania Przestrzennego „ w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 
(pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą roz-
patrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Elżbieta Szpilkowska  nr 
tel. (091)3926229.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni 

na test  i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru 
zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie.

Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej 
kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zarząd Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 
zawiadamia, że organizuje wycieczkę 

do Międzyzdrojów i okolic 
w dn. 1.10.2009 – 7.10.2009. 
Odpłatność za osobę 165 zł.

W dniu 26.09.2009 od godz. 12.00 
organizujemy piknik integracyjny nad jeziorem 
(plaża) dla wszystkich uprawnionych emerytów 

i ich rodzin. Odpłatność 5 zł.
Zarząd J. Tębłowski

AEROBIK
Zajęcia w SP nr 1

Wtorek od 18.00 • Czwartek od 18.00
Zapraszam instruktor 

mgr Monika Duraj

Tel. 605 856 584

Sklep „PIOMAR” 
w Domu Rzemiosła

ul. 3 Maja 48 
(wjazd od Rest. Przystań)

oferuje: 
naprawę rowerów, 

tanią odzież angielską 
(dzieci, młodzież, dorośli)

PANELE na zamówienie
- podłogowe wszystkich firm, 

panele PCV zewnętrzene, 
łazienkowe, drzwi, kleje, 

art. budowlane
Zapraszamy: 

pon.pt 9.00-17.00; sob. 9.00-14.00

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Sprzedam Mercedes Benz 
E-280T Avangarda, benzyna, combi, 
240 ps, 2002 r., przebieg 181 000, meta-
lik ciemny granat, wyposażenie – skó-
ra, 8 poduszek, klimatyzacja, szyber-
dach, podgrzew. siedzenia, telefon, CD 
radio, cena 33 tys. Tel. 0049 30 11 24 55.

Spełniło się 
wielkie marzenie

Dzięki pomocy fundacji „Mam Marzenie” spełniło się wielkie marzenie 
niepełnosprawnej Natalii Kielar. Dziewczynka wystąpiła na scenie wraz z 
Natalią Kukulską. „Wszystkim zaangażowanym w akcję należą się wielkie 
podziękowania.  – mówi mama Natalki – Było wspaniale. Pojawiły się łzy 
szczęścia. Byliśmy otoczeni opieką Patrycji Wojciechowskiej, szkoły nr 4, Piotra, 
Asi i Madzi. Nasz pobyt w Wejherowie i w tamtejszym hotelu był sponsorowany 
przez fundację. Natalia Kukulska okazała się bardzo ciepłą osobą. Rozmawiała 
z Natalką, przytulała ją, pomagała”  Teraz Natalka chodzi cała rozśpiewana, 
tętni życiem i polepszyły się jej wyniki.

Wszystkim, którzy chcą pomóc rodzinie i Natalce zapraszamy do kontaktu 
pod nr telefonu 504 416 276.

Ewa Dziwisz 
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: 
www.videoroguski.pl

Karina córka Eweliny 
i Pawła Czaplińskich 
ur. 27.08.09 z Worowa

Zofia córka Marty 
Łojek ur. 2.09.09 
z Dobropola

Oliwia córka Anny 
i Michała Masewicz 
ur. 27.08.09 
ze Szczecina

Wiktoria córka 
Magdaleny i Tomasza 
Fedeńczak ur. 27.08.09 
z Nowogardu

Martynka córka 
Patrycji ur. 28.08.09 
z Krzemiennej

Agatka córka Mileny 
ur. 2.09.09 z Trzechla

Borys syn Ilony 
i Mariusza Bieleckich 
ur. 27.08.09 z Gardna

Dalia córka Anny 
ur. 27.08.09 
ze Stargardu 
Szczecińskiego

w obiektywie  Jana korneluka   - witaj szkoło

W kinie „Orzeł” 

MĄDROŚĆ I SEKS
 
Dramat, Komedia muzyczna, Wielka Brytania 

2009, 81 min, 12 zł, od lat 15
04.09.2009 godz. 19.00
05.09.2009 godz. 19.00
06.09.2009 godz. 19.00
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Nowy rok szkolny  
w  I Liceum Ogólnokształcącym

W dniu 1 września podczas uroczystego apelu z okazji rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego serdecznie 
powitali nową dyrektor - panią Karinę Surmę. Miłe słowa podziękowania za 
9 lat pracy na stanowisku dyrektora I LO skierowała młodzież do pani Ireny 
Stasiewicz. Apel zaszczycił swoją obecnością Starosta Powiatu Goleniowskiego 
- pan Tomasz Stanisławski. W krótkim wystąpieniu podkreślał zasługi pani 
Stasiewicz dla szkoły, a pani dyrektor Surmie życzył powodzenia i sukcesów 
na nowym stanowisku.

Chwila refleksji nastapiła podczas przemówienia pani dyrektor Surmy, która 
podkreśliła, że przypadająca teraz 70 rocznica wybuchu II wojny światowej 
przywołuje pamięć patronki I LO  - ppor. Emilii Gierczak, zginęła ona podczas 
walk pod Kołobrzegiem w 1945 r.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było ślubowanie, które złożyli na 
sztandar szkoły przedstawiciele klas I. Były to osoby, które uzyskały najwyższą 
ilość punktów podczas rekrutacji.

Ten apel symbolicznie otworzył drzwi nowego roku szkolnego - zaglądamy 
tam ciekawie i śmiało.

Inf. własna

  Jedynka    
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Rozpoczął się 
nowy rok szkolny

Z dniem 1 września w nowogardz-
kich szkołach zawrzało. Wypełnili je 
uczniowie. Ogółem w Gminie No-
wogard w tym roku szkolnym naukę 
rozpoczęło  2805 osób plus 234 osoby 
z liceum nr 1, które organizacyjnie 
podlega pod starostwo. Do zerówki 
trafiło 532 dzieci z  tego naukę w 
zerówce szkolnej rozpoczęło 170 
dzieci, a w zerówce przedszkolnej 362 
. W szkołach podstawowych uczy się 
1613 uczniów, w gimnazjach – 924, w 
liceum nr 2 – 268. Do klasy pierwszej 
zgodnie z reformą oświatową zdecy-
dowały się posłać swoje sześcioletnie 
pociechy tylko dwie rodziny, z poza 
terenu Nowogardu. Dlaczego tak się 
stało zapytaliśmy Kierownika Wy-
działu Edukacji, Zdrowia, Kultury 
i Sportu Marlenę Marchewkę oraz 
dyrektorów dwóch szkół podstawo-
wych. Marlena Marchewka – „Jest 
to bezpośrednia decyzja rodziców. 
Media robią swoje. Zapewne rodzi-
ce uważali, że szkoły nie są jeszcze 
przystosowane do opieki nad sze-

ścioletnimi dziećmi. Każdy rodzic 
musiał podjąć trudną decyzję.” 
Dyrektor SP 1 Sebastian Szymński 
stwierdza – „Nie mamy w pierwszej 
klasie ani jednego sześciolatka. 
Ogólnie w szkole uczy się 445 
uczniów, uczniów, a w zerówce 25.”

Wyjątkowo uroczyście rozpoczął 
się nowy rok szkolny w SP 2. W jego 
rozpoczęciu uczestniczył zastęp-
ca burmistrza Jerzy Karczmarski. 
Wszystkie pierwszaki zostały paso-
wane na ucznia i otrzymały podarki 
w postaci pluszowych przyborników 
na pisaki oraz ołówków. „Dlaczego w 
pierwszych klasach nie mamy sze-
ściolatków? – mówi dyrektor Lidia 
Wiznerowicz – Gliwna  - Rodzice 
nie wyrażali takich chęci. Podczas 
okresu informacyjnego pytali się, 
potem długo się  zastanawiali , w 
końcu wszyscy stwierdzili, że nie 
ma co dziecku odbierać dzieciń-
stwa.” Ogółem w SP 2 uczy się 282 
dzieci i 27 „zerówkowiczów”.

Ewa Dziwisz
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Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 
wraz ze Starostami Dożynek 

Panem Dariuszem Olejnik i Panią Anną Kubiak

składają serdeczne podziękowania 
za pomoc i organizację gminnych dożynek które odbyły się w dniu 29 

sierpnia 209 roku w Ostrzycy. Sołtysowi Sołectwa, Radzie Sołeckiej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu „NASZA OSTRZYCA”, 
Kołu Gospodyń Wiejskich i wszystkim mieszkańcom Ostrzycy, za cało-
kształt przygotowań i duże zaangażowanie  w ich przeprowadzeniu.

Serdeczne podziękowania składają sponsorom za wsparcie materialnie,  fi-
nansowe i przygotowanie wystaw.

- Marii Basińskiej   - Bank Spółdzielczy O/T w Nowogardzie,
- Jolancie Banachomskiej – Sklep Spożywczy w Nowogardzie,
- Janowi Bąk – Hurtownia Materiałów Budowlanych BARTEK w Nowo-

gardzie,
- Kazimierzowi Bąk – Gospodarstwo Agroturystyczne z Krasnołęki,
- Robertowi Borowieckiemu – Gospodarstwo Rolne Ostrzyca,
- Henrykowi Brockiemu -  Gospodarstwo Rolne Ostrzyca,
- Leszkowi Cedro – BUDAMAX Nowogard,
- Waldemarowi Ciecierskiemu – INTER-GRĄD Płoty
- Jerzemu Furmańczyk – Gospodarstwo Rolne Ostrzyca,
- Piotrowi Gargulińskiemu – Gospodarstwo Rolne Wierzbięcin,
- Romanowi Gargulińskiemu - Gospodarstwo Rolne Wierzbięcin,
- Wiolettcie Gronowskiej – Sklep ALEX w Nowogardzie,
- Bogdanowi Jaklińskiemu – Sklep BODZIO w Nowogardzie,
- Henrykowi Karaźniewicz – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nowogar-

dzie,
- Ewie Kasprzyk – P.P.H.U „Ewa” w Nowogardzie,
- Andrzejowi Kawickiemu Firma ARKA w Nowogardzie,
- Sebastianowi Krupiczowicz – RZS TARTAK w Nowogardzie,
- Stefanowi Kluszczyńskiemu – Gospodarstwo Rolne Sąpolnica,
- Krystynie Łazarz – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowogardzie,
- Michałowi Łazarz – Zakład Usług Inwestycyjnych w Nowogardzie,
- Księdzu Kazimierzowi Łukjaniuk _ Proboszczowi Parafii, 
- Zbigniewowi Maciejuniec – Betoniarnia „Maciejuniec” Korytowo,
- Zbigniewowi Kaźmierowskiemu _ Hurtownia Pasz w Nowogardzie
- Waldemarowi Pędziszczak – Piekarnia Ciastkarnia w Nowogardzie
- Stanisławowi Rynkiewicz – BIUREX Nowogard,
- Bożenie Serafin – STUDIO FOTO Nowogard,
- Krzysztofowi Skowera Usługowy Zaklad Poligraficzny w Nowogardzie,
- Wiktorowi Smolińskiemu – Zaklad Usług Komunalnych w Nowogardzie,
- Ryszardowi Sobieralskiemu – Przedsiebiorstwo Usług Kanalizayjnych i 

Sanitarnych w Nowogardzie,
- Księdzu Andrzejowi Wąsik – Parafia Wierzbięcin
- Mariuszowi Wiśniewskiemu Gospodarstwo Rolne Jenikowo,
- Tadeuszowi Wrona – Gospodarstwo Rolne Miętno
- Mirosławie Przybyłek – Nowogardzki Dom Kultury w Nowogardzie  
oraz wszystkim występującym na dożynkach zespołom za oprawę arty-

styczną.

Dożynkowe wieńce
Dożynkom tradycyjne towarzyszą wieńce wykonywane przez poszczegól-

ne Sołectwa. Tradycyjnie też Burmistrz ogłasza konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. W tym roku Komisja miała wyjątkowo trudne zadanie 
– zgłoszono bowiem do konkursu 10 wieńcow  i każdy z nich z powodzeniem 
mógł być uznany za naj…

Po długiej dyskusji Komisja ze Starostami Dożynek na czele przyznała 
następujące nagrody.

I miejsce i nagrodę 700 złotych otrzymali wykonawcy wieńca z Ostrzycy, 
II miejsce i 500 złotych otrzymało Sołectwo Wojcieszyn, a III miejsce i 300 
złotych powędrowało do pomysłowych i uzdolnionych pań z Błotna.

Ze względu na wysoki poziom wykonawstwa także pozostałe wieńcy otrzy-
mały wyróżnienia po 200 złotych – Krasnołęka, Maszkowo, Miętno, Grabin, 
Jarchlino, Długołęka i Osowo. Osowo zaprezentowało wieniec … unijny!

Gratulujemy!
LMM 

Miętno dziękuje
Niezmiernie cieszy mnie fakt integracji naszej społeczności – gdy trzeba 

potrafimy się zebrać i wykonać nawet trudne zadania. Tak było przy wyko-
nywaniu wieńca dożynkowego. Dziękuję Paniom, które wykonały piękny 
wieniec – Teodora Tracz, Izabela Korchut, Barbara Król, Katarzyna Litwin, 
Teresa Polak, Bożena Buszta, Krystyna Król, Marzena Pietrasz, Agnieszka 
Tracz, Krystyna Wszołek, Beata Tracz, Sylwia i Iwona Pietrzak, Agnieszka 
Grzmil, Panowie: Andrzej Tracz, Zbigniew Wszołek, Henryk Mazurek, Jan 
Polak oraz bardzo przejęte dzieci.

Nasze wysiłki doceniają także sponsorzy – serdecznie dziękuję Firmie 
STIWBUD Maryli i Stefana Wyszomirskich za zapewnienie transportu oraz 
Państwu Stanisławie i Tadeuszowi Wrona za zawsze pewną i bezinteresowną 
pomoc dla Sołectwa Miętno.

Sołtys Miętna



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12 m - Nr 67 (1804)

OGŁO SZE NIA drOb NE
NierUCHomoŚCi

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 55 m 
kw, ii piętro w dobrej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 
091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W NOWO-
GARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 
608 047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w No-
wogardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Boks do wynajęcia w Centrum Handlowym 
FUX 30m kw przy ul. Kościelnej 1 w Nowogar-
dzie, tel. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w kamienicy 
na parterze, po generalnym remoncie, ogrze-
wanie gazowe, kominek   pomieszczenia go-
spodarcze, tel. 501 692 153.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na dzia-
łalność handlową, biuro, gabinet lekarski, 
mieszkanie przy ul. 700 Lecia 20B (pasaż przy 
Biedronce), I piętro. 091 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 po-
kojowe o pow. 58 m kw, parter oraz garaż 
przy ul. Zacisznej w Nowogardzie. Tel. 091 39 
27 000.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 66 m kw. 
Tel. 662 120 052.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow. 
42 m kw w centrum Nowogardu. Tel. 
609 093 100.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Do wynajęcia lokal o pow. 300 m kw, centrum 
Nowogardu, niska cena. Tel. 601 47 29 47.

• Krzywice – kolonia, sprzedam dom 130 m 
kw + budynek gospodarczy 70 m kw + ga-
raż 34 m kw, działka 26 arów, ogrodzona do 
zamieszkania, cena 199 tys. Tel. 608 66 54 19.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 68 m 
kw (3 pokoje, okna PCV, panele podłogowe, 
nowe CO w miedzi, łazienka wysoki standard) 
w Wierzbięcinie. Cena 165 tysięcy do uzgod-
nienia. Tel. 607 398 428.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na os. 
Bema, cena 150 tys. Tel. 888 354 289.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 601 92 75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw pod 
usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 20.00..

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 poko-
jowe. Tel. 505 38 29 56, 609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie po remon-
cie. Tel. 693 162 198.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie w domu dwuro-
dzinnym, 83 m kw wraz z 400 m działki. Tel. 
604 411 297.

• Pokój do wynajęcia (nie kawalerka). Tel. 
661 390 660.

• Garaż do wynajęcia. Tel. 782 549 811.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 600 89 46 39.

• Do wynajęcia mieszkanie studenckie w Szcze-
cinie (dla 4 osób) przy ul. Niemierzyńskiej. Tel. 
091 39 21 154, 606 401 128.

• Kupię garaż na ul. Leśnej. Tel. 503 77 88 89.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, może być 
do remontu. Tel. 661 319 739.

• Sprzedam dom z ogrodem, garażem i budyn-
kiem gospodarczym w Strzelewie. Tel. 091 39 
23 249, 605 856 584.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 40 m kw, 
bezczynszowe k/ NOWOGARDU, wieś Węgo-
rza 75 000; tel. 501 307 666.

• Nowogard ul. Poniatowskiego 2.5 ha i 7 ha 
inwestycyjne pod budowę do podziału tanio 
ok.9 zł /m kw, tel.502 103 432

• Sąpolnica 4 km od Nowogardu działka pod 
budowę 2500 m kw przy drodze 47 000; 
tel.725 899 426.

• Nowogard - tyły ul. Boh. Warszawy działka 
pod zabudowę 4500 m kw okazyjnie 48 000; 
tel. 783 534 677.

• Jasiel wieś między Golczewem a Płotami uro-
czo położona działka 10 ha ze stawem przy 
drodze, media, idealna pod konie, hodowlę, 
posiadłość 148 000; tel 889 133 882.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem gospodar-
czym i działką 50 arową w Sikorkach gm. No-
wogard. Tel. 48660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe własnościo-
we na dwa odrębne. Tel. 608 293 771.

moTorYzaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 55 R16; stan 
bdb.Cena 690 zł Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; cena 
80 zł. Tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam Vw polo, 1,9 Sdi, 2003, przebieg 
170  000, aBS, elektr. szyby i lusterka, za-
dbany, garażowany, opony zimowe gratis. 
Cena 18 500 zł. Tel. 0604 873 917.

• Sprzedam Volvo S80, 2000 r., 2,4 diesel. Tel. 
693 368 894.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 155 x 80 
firmy KUMHO + nowa opona letnia gratis. Tel. 
513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 1999 r., 
pierwszy właściciel, kupiony w polskim sa-
lonie, skrzynia biegów manualna, benzyna, 
złoty metallic, ABS, el. szyby, centralny zamek, 
autoalarm, poduszka powietrzna, wspoma-
ganie kierownicy, immobiliser, welur. tapi-
cerka, światła przeciwmgielne + kmpl. opon 
zimowych. Cena 9900 zł. Tel. 502 649 241.

• Sprzedam Suzuki Vitara. Tel. 608 69 70 92.

• Sprzedam sztaplarkę 2,5 tony udźwigu zasila-
ną gazem. Tel. 091 39 107 14.

• Sprzedam Ford Fiesta 1996 r., 2000 zł. Tel. 
504 643 641.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1996 r., cena 
2000 zł. Tel. 788 566 432.

•	 Sprzedam opel Corsa 2000 zł. Tel. 
785 337 330.

rolNiCTwo

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 zł/ kg. 
667 146 797, 091 39 784 81.

• Sprzedam miód z własnej pasieki oraz malinę. 
Tel. 500 553 190.

• Prosiaki sprzedam. Tel. 88 59 74 930.

• Sprzedam klacz 2 - letnią, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 601 860 644.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany „Anna”. Tel. 
091 39 25 888.

• Sprzedam króliki. 605 882 110.

• Sprzedam grykę do siewu lub na poplony. 
Cena 1,50 za kg. Tel. 661 283 305.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Sprzedam kaczki francuskie 12 tygodniowe. 
Tel. 889 133 882.

• Sprzedam gołebie tiplery. Tel. 512 335 172.

USŁUGi

• Józef durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

• dYwaNopraNie. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przeprowadzki – 
wnosimy – znosimy. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

•	 pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

•	 zespół muzyczny aCord – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe wykoń-
czenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 zakŁad rTV Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych imprezach. 
Tel. 608 658 184.

•	 BrUk-liN – układanie kostki brukowej, Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i wewnętrz-
ne, glazura i terakota, hydraulika, regipsy, 
podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 HarrY – med masaż i rehabilitacja u pa-
cjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 
39 72 575, 695 085 470.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż paneli 
podłogowych, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie, tynkowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 39 95.

• Transport, przeprowadzki, kraj – zagranica. 
696 138 406, 696 854 591.

•	 Usługi remontowe i budowlane, stany su-
rowe i domy pod klucz. Tel. 504 595 424.

• Dachy, kominy. Tel. 796 517 107.

• Remonty mieszkań. 511 102 684.

• DJ-e poprowadzą wesele oraz inne imprezy 
okolicznościowe. Tel. 509 930 098.

•	 docieplenia budynków, podbitki (posiada-
my rusztowanie), wykończenia wnętrz, dachy, 
remonty od „A” do „Z”. Konkurencyjne ceny!. 
Tel. 697 311 324, 662 638 178.

• Wykonam prace ziemne fadromą, ładowanie 
– spychanie. Tel. 514 97 82 70, 091 39 25 132.

• Tynki tradycyjne, szpachlowanie, malowanie, 
docieplenia poddaszy wełną mineralną oraz 
regipsy. Tel. 72 43 75 074.

• Usługi ogólnobudowlane – konkurencyjne 
ceny. 880 690 659 lub 722 374 709.

• Videofilmowanie na różne okazje, profesjo-
nalnie. Tel. 600 653 124.

• Angielski.0501 350 107.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Docieplenia, remonty. 727 303 097.

•	 prace remontowo – budowlane wykonam 
(malowanie, szpachlowanie, płytki, itp.) – 
fachowo i rzetelnie. Tel. 885 42 85 81.

praCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-
walent urlopowy, Niemcy, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA,WIELO-
LETNIE DOŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Potrzebna osoba do pomocy przy pracach 
przydomowych. Chętnie emeryt lub małżeń-
stwo emeryckie. 508 211 575.

• Przyjmę do pracy geodetę. 091 39 25  900, 
886 339 035.

• Zaopiekuję się dzieckiem, bardzo dobre wa-
runki. Tel. 665 324 710.

• Potrzebny traktorzysta. 091 39 25 888.

• Podejmę każdą dobrze płatną pracę jedno-
zmianową zaczynającą się najwcześniej od 7 
rana. Tel. 889 784 971.

•	 praca dla kobiet i mężczyzn od 25.09.2009 
r. – sortowanie rozsady – akord, dobre za-
robki, miejsce pracy – Nowogard, ul. Bema 
4. zapisy tel. 504 004 344.

iNNe

•	 podGrzewaCz wody bojler gazowy sto-
jący, zasobnik typ 130, 160, 190 litrowy, 
do domku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody za 40 zł 
miesięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, cena 
1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant z Niemiec, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, domek, gwaran-
cja serwisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 elekTrYCzNe przepływowe podgrzewacze 
wody na prąd 380 V, małe gabaryty, moc 18 
i 21 kw z Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, baru, pubu, 
cena od 150 zł. Tel. 0790 540 520.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA 
NA SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Jak co roku uruchamiamy akcję bezpłatnych ogłoszeń w Dzienniku 
Nowogardzkim na sprzedaż i kupno podręczników szkolnych. 

Akcja trwa od 18 sierpnia do 15 września 2009 r.
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń. 

Tel. 091 39 22 165.

dwa pokoJe 

redŁo- 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                                      cena:  48 000 zł
reSko – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, II piętro                                              cena:  80 000 zł
węGorzYNo- nowe mieszkania                                                                             cena:  100 800 zł
reSko-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
reSko – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena:  140 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                           cena:  141 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                           cena:  150 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena:  161 000 zł
NowoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                            cena:  165 000 zł
NowoGard- 2pokoje o powierzchni 40 m2, III piętro                                             cena:  175 000 zł
NowoGard – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena:  200 000 zł
NowoGard – 2 pokoje o powierzchni 100 m2, dwupoziomowe                     cena:   250 000 zł                                           
pŁoTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2      cena:  341 600 zł

TrzY pokoJe

ŁoBez- 3 pokoje o pow. 80 m2 + ogródek                                                                 cena:  80 000 zł
oSTrzYCa- 3 pokoje o pow. 74 m2 +ogródek                                                        cena:  135 000 zł
ŁoBez -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NowoGard-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                               cena:  160 000 zł
NowoGard-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
ŁoBez- 3 pokoje o pow. 65 m2, parter                                                                     cena:  205 000 zł
NowoGard- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                      cena:  208 000 zł
NowoGard- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 

CzTerY pokoJe

reSko-okoliCa- 4 pokoje o pow. 198 m2 + ogródek                                        cena:  110 000 zł
ŻaBowo- 4 pokoje o pow. 100 m2                                                                          cena:  120 000 zł
pŁoTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
NowoGard – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena:  167 000 zł
NowoGard-okolica- 4 pokoje + poddasze o pow. 108 m2                                    cena:  171 000 zł
doBra – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NowoGard- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie                   cena:  213 000 zł
NowoGard- okolica komfortowe o pow. 118 m2                                                  cena:   215 000 zł
NowoGard- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000zł
NowoGard- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                            cena:  240 000 zł

pięĆ pokoi

reSko – 5 pokoi, 2 kuchnie o powierzchni 130 m2, dla 2 rodzin                           cena:  365 000 zł
pŁoTY- 5 pokoi o powierzchni 120 m2 + ogródek                                                    cena:  470 000 zł

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, wi-
szący, do mieszkania, domku, firmy Vail-
lant z Niemiec, mało używany, cena 450 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem c.o., gazowym lub węglo-
wym, firmy Vaillant z Niemiec, typViii 
120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; telefon 
komórkowy, Ericson tel. 605 522 340.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, wys. 1,30, 
głębokość 35 cm, powierzchnia spania 1,90 
x 85 cm, kolor dąb rustykalny. Tel. 091 39 
20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

•	 Sprzedam piaSek, Żwir, CzarNoziem, 
poSpÓŁkę z dowozem do klieNTa. Żwi-
rowNia dŁUGoŁęka. Tel. 504 872 700.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i kominkowe-
go. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czerwoną tanio. 
518 216 284.

• Sprzedam drewno opałowe sosna odpady 
tartaczne pocięte w klocki 350 zł za przycze-
pę; nie pocięte w całości 250 zł za przyczepę. 
Tel. 514 740 538.

• Sprzedam owczarki niemieckie, szczenięta. 
Tel. 091 39 106 56.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominkowe. 
Tel. 603 353 789.

• Sprzedam meble swarzędzkie, zestaw wypo-
czynkowy i kanapę. 510 811 067.

• Sprzedam lodówkę, wys. 100 cm. Tel. 
784 056 335.

• Sprzedam pianino tanio. Tel. 506 48 62 02, 091 
39 25 132.

• Pomnik 5-letni granitowy sprzedam. 793 90 
80 98.

• Wełnę mineralną w płytach 60x120 cm gr.5 
cm ilość ok 180 m kw tanio sprzedam tel. 889 
133 882.

• Sprzedam wózek dziecięcy w bardzo dobrym 
stanie, cena 350 zł – do uzgodnienia. Tel. 
503 346 825.

• Sprzedam wózek inwalidzki. 091 39 107 14.

• Oddam dużą murowaną stodołę w zamian za 
rozbiórkę. Tel. 605 856 584.

• Sprzedam TaNio okna plastikowe, akor-
deon, psa – chart afgański z papierami. Tel. 
606 458 285.

podręCzNiki

•	 Sprzedam kmpl. używanych podręczników 
do i kl. ii lo o profilu matematyczno-infor-

matycznym. Cena ok. 100 zł. Tel. 091 39 
18 064, 669 331 292.

•	 Sprzedam książki do klasy i gimnazjum. 
Tel. 667 320 054.

•	 kupię podręczniki do i kl.  ii lo o profilu 
humanistycznym. Tel. 694 39 39 74, 091 39 
21 006.

•	 Sprzedam książki do języka polskiego (5 
części) ii lo, historia i chemia (3 część). 
Cena do uzgodnienia. Tel. 662 048 568.

•	 Sprzedam książki „wesoła Szkoła” do kl. i i 
ii Szkoły podstawowej. 513 164 201.

•	 Sprzedam podręczniki do przyrody kl. iV + 
zeszyty ćwiczeń. Tel. 693 84 35 33.

•	 Sprzedam podręczniki ii i iii klasa i lo o 
profilu humanistycznym. Tel. 91 39 170 55.

•	 Sprzedam książki do iV klasy Szkoły pod-
stawowej nr 3. Tel. 798 230 612.

•	 kupię książki do klasy iii liceum ogólno-
kształcącego nr 1. Tel. 091 39 22 979.

•	 Sprzedam książki do i klasy i lo – profil hu-
manistyczny. Tel. 726 190 683.

•	 Sprzedam książki do klasy ii i iii gimnazju-
m(nr 2):Fizyka i astronomia, mechanika 
Ciepło, moduł 2 Nowa era, Fizyka i astro-
nomia, elektryczność i magnetyzm, mo-
duł 3 Nowa era,Geografia, ziemia nasza 
planeta Nowa era,Geografia, zagadnienia 
społeczne i gospodarcze świata-Nowa 
era, Geografia polski-Nowa era, Język pol-
ski, między nami 2, zeszyt ćwiczeń część 
2-Gwd, Biologia 3, zeszyt ćwiczeń-Nowa 
era, Język angielski, New adventures, ele-
mentary  Student s Book, oXFord. wszyst-
kie  podręczniki i ćwiczenia (czyste) po 5 zł. 
Tel. 663 565 517.

•	 Sprzedam podręczniki: do gimnazjum 
kl ii: geografia polski,moduł 2,Nowa era, 
język polski, między Nami 2,Gwo, mate-
matyka 2001,kl. 2,wSip(wyd. 2006), biolo-
gia, Ciekawa biologia, część 2,wSip, Histo-
ria, kl.2 krystyna polacka,..., wm.roŻak, 
Biologia, część 2, Nowa era, Język polski, 
Język ojczysty, 2, wSip, do klasy V Sp: re-
ligia, obdarowani przez Boga, wam, język 
polski, Jutro pójdę w świat 5, wSip, język 
niemiecki, der, die, das, V, pwN, muzyka, 
muzyczny świat, część 2, maC, język polski, 
Słowa zwykłe i niezwykłe, wSip, przyroda 
dla kl. V, Nowa era, matematyka z plusem 
5, Gwo, język polski, Słowa na start, 6,w 
roŻak, 2x informatyka 2000, kl. iV-Vi, w 
CzarNY krUk. a to historia, część pierw-
sza i druga, Nowa era. wszystkie podręcz-
niki po 5 zł, tel. 663 565 517.

•	 Sprzedam książki do klasy iii wesoła 
Szkoła + ćwiczenia, religia klasa ii i iii, te-
sty sprawdzające umiejętności kl. iii. Tel. 
603 498 821.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14 m - Nr 67 (1804)

Zarząd Powiatu Goleniowskiego

ogłasza I przetarg   
ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana dwoma 
budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 44,36 m2 oraz trzema budynkami 
garażowymi o łącznej pow. 56,74 m2, położona na działce Nr 91/4 o pow. 
484 m2  w obrębie numer  3 miasta Nowogard przy ul. 3 Maja 44 - KW 
47883, stanowiąca własność Powiatu Goleniowskiego.
Cena wywoławcza wynosi 95.000,00 zł.

Wadium wynosi 9.500,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu  02 października  2009 roku o godz. 1000 
w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (I piętro 
pokój 125) .
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa 
Powiatowego -  Bank Spółdzielczy  w Goleniowie 15-9375-0002-0000-
0459-2000-0040 w terminie do dnia  do 28 września 2009 r. 
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany 
powyżej rachunek bankowy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie okazanie wpłaty wadium 
oraz okazanie dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób 
prawnych aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy 
(ostatni miesiąc) oraz stosownych pełnomocnictw.
Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, 
która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia 
umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionej przyczyny.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w  Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 203 II piętro) lub tel. (091) 418-
05-12 wew. 238.

Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działaność handlową, 
biurową lub usługową. 

91 39 20 776

Zapraszamy do sklepu 
„Nie wszystko po 5 zł” 

przy ul. Żeromskiego 18a 
– rozszerzyliśmy swój 

asortyment 
o artykuły wędkarskie

BUDUJEMY DOMY 
JEDNORODZINNE

Dom pod klucz 
7 – 10 tygodni

Tel. 504 595 424

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

Urząd Miejski w Nowogardzie • Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu  
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Audytora Wewnętrznego 
 Wymagania niezbędne:
      1. Wykształcenie wyższe
      2. Zdany egzamin na audytora wewnętrznego złożony przed komisją egzamina-

cyjną powołaną  przez Ministra Finansów bądź posiadanie kwalifikacji zawodowych 
do przeprowadzania audytu  wewnętrznego, określonych w art. 58 pkt.5 ustawy o fi-
nansach publicznych, 

      3. Minimum pięcioletni staż pracy,
      4. Znajomość problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania admi-

nistracji samorządowej,
      5. Umiejętność obsługi komputera (środowisko windows), 
      6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-

stwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
7. Kandydat posiada obywatelstwo polskie jest obywatelem Unii Europejskiej lub oby-

watelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepi-
sów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej

8. Kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka 
polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

9. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pu-
blicznych

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego w jednostkach samorządowych,
2. Umiejętność pracy w zespole,
3. Dobra organizacja pracy
Do głównych obowiązków audytora wewnętrznego będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki fi-

nansowej jednostki,
2. Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
3. Przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrz-

nego,
4. Prowadzenie zadań audytowych na zlecenie poza rocznym planem audytu we-

wnętrznego,
5. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
6. Sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego, 
7. Prowadzenie stałych i bieżących akt audytu
 Warunki pracy i płacy:
1. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku Audytora Wewnętrznego wynosi 

2.200 zł (brutto)
2. Wymiar czasu pracy ½ etatu
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
6. Kserokopia dyplomu potwierdzającego zdanie egzaminu na audytora wewnętrzne-

go lub kserokopie dokumentów posiadanych kwalifikacji zawodowych określonych w 
art. 58 pkt. ustawy o finansach publicznych, 

7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe  

8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na wskazanym stanowisku    

9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla po-
trzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 
2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”

10. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 września 2009r. 
do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopi-
skiem: „nabór na stanowisko audytora wewnętrznego” w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów 
drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą roz-
patrywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Pan 
Marcin Marchewka  nr tel. (091)3926200. Kandydaci, którzy spełnią wymagania for-
malne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane za-
kwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz na tablicy ogłoszeń.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kan-
dydata/tki  na czas określony a następnie  na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia, że rozpoczęła zapisy na budowę mieszkań 
własnościowych w budynku wielorodzinnym.

1. Lokalizcja  -  przy ul. Boh.Warszawy („sad czereśniowy”)
2. Struktura mieszkań – 1 pok., 2 pok. i 4 pok,- dwukondygnacyj-

ne - 1 szt.
3. Planowane terminy:

- rozpoczęcie budowy – październik/listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania 
szczegółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 
261 lub 697 104 578.

Zapraszamy!!!
Na ogrodzie działkowym nr 2 

w dniu 12.09.2009 r. od godz. 15.00 
odbędzie się 

impreza z okazji Dnia Działkowca, 
na którą zapraszamy wszystkich chętnych. 

W trakcie trwania uroczystości ogłoszone zostaną wyróżnione działki. 
Imprezę uwieńczy zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu. 

Odpłatnie będzie można skorzystać z małej gastronomii 
(kiełbaski, bigos, grochówka, szaszłyk, piwo...) 

i atrakcji dla dzieci (zjeżdżalnia, zamek, gokarty...).
Organizatorzy 

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
w Nowogardzie

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIś

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

reklama reklama

Informujemy, że 

15 września 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklama

„Turystyka z Wędką” 
– ciąg dalszy
Informowaliśmy na naszych 

łamach o 48 Wojewódzkich Zawo-
dach „Turystyka z Wędką” i poda-
liśmy oficjalne wyniki. Doskonałe 
II miejsce zajęła ekipa pod nazwą 
Nowogard II startująca w składzie: 
Tadeusz Kozioł, Bogdan Kondra-
towicz, Kazimierz Rybak i junior 
Przemysław Ostasiewski, który 
okazał się najlepszym wędkarzem w 
swoim sektorze i walnie przyczynił 
do zwycięstwa zespołu.

Zasmucony był jedynie umowny 
kapitan zespołu Tadeusz Kozioł – 
odebrał bowiem puchar i dyplom 
i … nie wiedział co z nimi zrobić, 
wszak drużyna była formowana 
jedynie na zawody. Postanowił 
więc, że wykona repliki pucharu i 

dyplomu, a potem wręczy je każdemu 
członkowi zespołu. Prezentujemy 
moment wręczenia pucharu Prze-
mysławowi Ostasiewskiemu. Młody 
wędkarz jest szczęśliwy, bo ma pa-

miątkę z zawodów, a klasa VI c ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 dumna, że 
ich kolega osiąga sukcesy sportowe.

LMM

Napis na pucharze: Dla najmłodszego wędkarza zawodów 
„Turystyka z wędką 2009” od seniora Tadeusza.
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  7.09

-LESMAR-
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Rozwiązanie krzyżówki nr 28.8 – PIERWSZY 
DZWONEK – nadełali: Sabina Frąckowiak, 
Krzysztof Kępa, Urszula Skowron, Władysław 
Kubisz, Adam Stefanski, Iwona Kochelska (Błotno), 
Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Władysław Zuber 
(Osowo), Teresa Młynarska (Słajsino), Zbigniew 
Szeremeta, Krytyna Zawidzka, Janusz Czarnowski 
(Osowo), Maria Gortat (Czermnica), Franciszek 
Palenica, Alicja Wypych, Krzysztof Furmańczyk 
(Sikorki), Agnieszka Skwronska (Strzelewo), Ilona 
Niedośmiałek, Cecylia Furmańczyk (Strzelewo), 

Pelagia Feliksiak, Urszula Kaczmarek, Halina 
Stefanska, Krystyna Tretiak (Maszkowo), Nikola 
Grenda, Krystyna Piaszczyk (Olchowo),Ryszard 
Gutowski, Dorota Jaworska (Sikorki), Dominika 
Wojciechowska, Bogumiła Urtnowska (Kulice). 
Teresa Januszonek.

Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:
- Krystyna Piaszczyk z Olchowa,
- Nikola Grenda z Nowogardu,
- Ryszard Gutowski z Nowogardu.

Gratulujemy!    

CzYŚCioSzek
Krótko tu przedstawię 
Jego referencje:
Zawsze płynie z prądem 
I umywa ręce.

BYĆ wYBraNYm
Nieraz nam pewnie się zdarzało,
Świadkami być zabiegów wielu,
Gdzie trochę sprytu wystarczało,
By krętą drogą dojść do celu.
Ja furtkę do dobrobytu otworzę wam,
Nie śmiejcie no się tam:
Ja o tych rzeczach mam pojęcie,
Spełnienie obiecanek będzie jak klaśnięcie.
Po zwycięstwie się zmęczył i poniechał 
Wysiłków bezcelowych.
Nie przyszło mu do głowy,
Że w ważnych sprawach nieraz,
Przyczyna zguby wszystkich bywała,
Że zamiast od wspólnego brania się zła,
Każdy się spiera, o swą korzyść dba!
Ludzkie nadzieje często ślepe są i głupie:
Człowiek myśli, że szczęściu tuż po piętach chodzi,
Lecz w rzeczy samej na niej się zawodzi,
Kiedy „zwycięzca” wszystkich ma w dupie!
Demokracja wieloma ponętami łudzi, 
Lecz jest jak zwykle dla naiwnych ludzi.
Równie zgubna i zwodnicza,
Jeśli rozsądna miara jej nie ogranicza.
Często, choć o tym nie wiemy,
Wynosząc drugich, siebie wnieść pragniemy!
Wielu jest ludzi, którzy tym szczęścia dochodzą,
Że się na tylnych łapkach, pięknie skakać godzą.
By objaśnić myśl moją,
Spytam, czy mało takich, choć tego się wstydzą,
Którzy się rozumnych boją,
Lecz najchętniej przy sobie tylko durniów widzą?
Prawie każdy kogoś oszukać się stara.
Prześcigając się w chytrych zamiarach.

warCzeNie
Pies stary, nie szczeka, starczy,
Że sobie powarczy.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

przewÓz oSÓB - ro maN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa liNia mi kro BU So wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

NOWOGARD 10.08.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiÓw, 
Filia NowoGard.

1. Murarz 
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog ro-
bót wykończeniowych
7. Kelner
8. Diagnosta        
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy

oFerTY 
praCY z reJoNU

1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)

Wyślij kartkę 
do Franka

Stowarzyszenie Gazet Lokal-
nych propaguje akcję poparcia 
dla opozycji białoruskiej. Jedną z 
form może być kartka do Franka.

Franak Viacorka, młody dzia-
łacz opozycji, lat 21 aresztowany 
w trakcie egzaminów, wyrzucony 
z uniwersytetu, mimo poważnej 
choroby wcielony do białoruskiej 
armii na 1,5 roku, gdzie pracuje 
fizycznie

Każda pocztówka, najlepiej 
nowogardzka wydana z okazji 
700-lecia naszego miasta będzie 
dla Niego wsparciem i na pewno 
Mu uprzyjemni  każdy kolejny 
dzień.

Oto
adres:

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165
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REM sponsorem?

Na początek stroje
Każdy z przychodzących na mecze Pomorzanina mógł zauważyć i usły-

szeć z głośników spikera o nowo powstałej firmie REM, która znajduje się w 
miejscu  byłej krochmalni. Ufundowała ona stroje sportowe dla naszej  dru-
żyny. Miejmy  nadzieję, że nie jest  to  ostatni  gest  sponsorski  w kierunku  
Pomorzanina.

KK

Pomorzanin podejmuje Arkonię
Już w najbliższy weekend 5 września o  godzinie 16.00 Pomorzanin  na 

własnym stadionie będzie podejmował groźnego przeciwnika jakim  jest Ar-
konia Szczecin, która po 4 kolejkach zajmuje fotel lidera z dorobkiem 12 pkt 
nie oddając w spotkaniach  ani  jednego  pkt, a także jak  Pomorzanin  nie 
straciła żadnego gola. Arkonia zdobyła do  tej  pory aż 10 bramek, a Pomo-
rzanin jedynie 2. Faworytem tego  pojedynku jest więc zespół ze Szczecina 
ale wiadomo, że dopóki piłka w grze…

Trzeba przyjść na mecz i dopingować zawodników trenera Gumiennego. 
Serdecznie zapraszamy.

KK

Olimpia Nowogard w Gostyniu 
W niedzielne popołudnie  o 16.00 Olimpia Nowogard wybiegnie na murawę 

w Gostyniu aby  rozegrać mecz 3 kolejki z tamtejszym Bałtykiem, który  w 
poprzednim  meczu  uległ  Radowi Radowo Małe aż 5:0. Nowogardzianie 
odesłali Orła Prusinowo do domu bez żadnych  punktów wygrywając 3:0. 
Serdecznie wszystkich  zapraszamy  na to spotkanie.

KK

Pucharowy awans  
Pomorzanina...

Orkan Dalewo - Pomorzanin  Nowogard 1:5 (0-4) 
Skład: Ebert (81’ Łuczak) - Skowroński, Piotrowski, Fijałkowski, Jutkie-

wicz (46’ Tomporowski) - Kurek (46’ Dobrowolski), Pozierak (46’ Żabkie-
wicz), Mendyk, Borowik - Gronowski, Bajerski

2 września na boisku w Dalewie, Pomorzanin  Nowogard rozegrał mecz 
w I rundzie Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z miejscowym Orka-
nem. Rywale na co dzień występują w klasie A i aktualnie zajmują 6 miejsce.

Spotkanie prowadzone przez trójkę sędziowską: Nagadowski, Grzelak, 
Kądziołka przebiegało bez żadnych niespodzianek i nawet zły stan boiska 
nie przeszkadzał młodym piłkarzom Pomorzanina na zdobywanie  bramek. 
Trener Gumienny  w tym  spotkaniu  dał  szanse na pokazanie się młodej 
kadrze, która nie zawiodła. Do  przerwy  było już  0:4. Po przerwie padła 
kolejna bramka dla nas i honorowa dla gospodarzy. Pomorzanin  zakwalifi-
kował się do  II rundy PP.

Bramki  dla naszego  zespołu zdobyli :Gronowski - 2, Bajerski, Piotrowski 
i Pozierak po  jednej.

Gratulacje! 
Karolina Kubicka

...i Olimpii
W środę 2 września mecz pierwszej rundy Pucharu Polski Olimpia No-

wogard pod wodzą Marcina Miklasa rozegrała z Bezrzeczem w Wołczkowie.
Spotkanie rozegrane było zdecydowanie pod dyktando zawodników z 

Olimpii – wprawdzie do  przerwy było 0-0 ale w drugiej odsłonie meczu 
strzały zawodników Olimpii były zdecydowanie bardziej  precyzyjne i padły 
aż 3 bramki - dwie zdobył były zawodnik Sarmaty Kieruzel, a jedną Stacho-
wiak.

Trener po meczu: Jestem naprawdę zadowolony  z wyniku - chłopaki dali 
z siebie wszystko i przyniosło to efekt bramkowy. Mogło być więcej bramek ale 
zabrakło wykończenia akcji. Na boisku byliśmy dużo lepszą drużyną aniżeli 
gospodarze.

Karolina Kubicka.

Otwarcie nowego boiska  
w Słajsinie

patrz s. 7
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1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

7.09.2009 r. godz. 16.30

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.plZAPRASZAMY
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

Rozpoczęcie roku szkolnego 5 września godz. 8.00

ZATRUDNIĘ
fryzjera/kę 
po szkole

tel. 697 971 229

Nauka Jazdy Edyta Kulak

Zaprasza na rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kat. B
11.09.2009 r.

NOWOŚĆ!!! Jedyna Nauka Jazdy w województwie
posiadająca symulatory do nauki!!!

Badania wykazują:
70% mniej wypadków
60% większa zdawalność egzaminów
u osób ćwiczących na symulatorze

Możliwość nauki:
- placu manewrowego
- jazdy miejskiej
tel. 601 408 886

601 172 030

www.kulak.eu

L L

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165
NOWOGARD

9 września - godz. 17.00
ul. Boh. Warszawy 

NOWOGARD
9 września - godz. 17.00

ul. Boh. Warszawy 

Osiedle w „czereśniowym sadzie”

Informujemy, że 

15 września 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Informacje 
Straży Pożarnej

Kronika policyjna 
31 sierpnia godz. 8.15 Nowogard 

Woj. Polskiego
Zgłoszono kradzież z włamaniem 

do pomieszczeń Celowego Związ-
ku Gmin, skąd skradziono laptop o 
wartości 5 tys. złotych.

31 sierpnia godz. 17.20 trasa No-
wogard – Kulice

Dyzpozytorka pogotowia powia-
domiła, że Crysler Voyager wjechał 
do rowu, na skutek czego dwóch 
mężczyzn trafiło do szpitala. Na 
szczęście nic poważnego im się nie 
stało. Trwa jednak postępowanie 
wyjaśniające, który z mężczyzn pro-
wadził auto, ponieważ jeden z nich 
nie ma prawa jazdy, a drugi znajdo-
wał się pod wpływem alkoholu.

1 września Kikorze
Nieznana kobieta poinformowała, 

że w mieszkaniu obok od dłuższego 
czasu płacze dziecko i istnieje moż-
liwość, że rodzice są pijani. Patrol 
policyjny na miejscu zastał trzeź-
wą matkę, która poinformowała, że 
dziecko dostaje ząbki.

1 września godz. 23.12 Długołę-
ka

Właściciel ciężarowego Daf – a 
powiadomił, że podczas jego nie-
obecności nieznany sprawca wybił 
mu szybę w samochodzie.

2 września godz. 11.40 Nowo-
gard Bankowa

Zgłoszono karzcież z włamaniem 
do zaparkowanego samochodu Sko-
da Fabia, skąd skradziono portfel z 
dokumentami.

2 września godz. 9.45 Nowogard
Rodzice osób pełnoletnich zgłosi-

li zaginięcie chłopaka i dziewczyny, 
którzy wyjechali kilka dni wcześniej 
do kolegi.

3 września godz. 11.25 Nowo-
gard Biedronka Warszawska

Ujęto sprawcę kradzieży butelki 
piwa, którego ukarano mandatem w 
wysokości 300 złotych.

3 września godz. 13.30 Nowo-
gard Biedronka 700 – Lecia

Złapano panią na kradzieży Da-
nonków. Pani została ukarana man-

datem w wysokości 100 złotych.
3 września godz. 14.35 Nowo-

gard Armii Krajowej
Miała miejsce kolizja trzech po-

jazdów. Ford Eskort najechał na tył 
jadących z przodu Towoty i Citro-
ena.

3 września godz. 19.30 Nowo-
gard Pl. Wolności

Zatrzymano poszukiwanego do 
odbycia wyroku mieszkańca Nowo-
gardu. 

4 września godz. 8.55 Nowogard 
Dworzec PKS

Zgłoszono kradzież pozostawio-
nego tam na noc samochodu Toyota 
Starlet koloru szarego, na goleniow-
skich numerach. Wartość samocho-
du wynosi 2 tys. złotych.

4 września Nowogard Biedronka
Nieletni sprawca dokonał kradzie-

ży gumy do żucia i kremu, a następ-
nie zbiegł ochroniarzowi.

4 września godz. 19.55 Dąbrowa
Zgłoszono awanturę domową. 

Sprawca awantury, który miał 3 pro-
mile alkoholu w organizmie został 
zatrzymany do wytrzeźwienia.

4 września godz. 21.00 Konarze-
wo

Zgłoszono kolejną awanturę do-
mową. Zatrzymany do wytrzeźwie-
nia sprawca miał 1,8 promila alko-
holu w organizmie.

4 września godz. 20.00 Nowo-
gard stacja HL

Zgłoszono kradzież 6 litrów pa-
liwa o wartości 30 złotych. Tablice 
rejestracyjne pojazdu są znanego. 
Trwa ustalanie właściciela.

5 września godz. 12.20 Nowo-
gard Żeromskiego

W parkującą Toyotę uderzył Mer-
cedes. Sprawca odjechał z miejsca 
zdarzenia.

6 września godz. 15.47 Nowo-
gard dworzec PKP

Kasjerka zgłosiła kradzież z wła-
maniem do pomieszczeń kasy PKP 
skąd skradziono pieniądze w kwocie 
600 złotych.

Opr. Ewa Dziwisz

31 sierpnia godz. 17.23 droga 
Nowogard – Kulice

Miał miejsce wypadek drogowy. 
Strażacy zabezpieczali miejsce zda-
rzenia.

4 września godz. 10.51 droga 
Kulice – Wierzbięcin

Miał miejsce wypadek drogowy. 
Strażacy zabezpieczali miejsce zda-
rzenia.

Opr. Ewa Dziwisz

Uwaga na oszustki!

Wypadek na przejściu dla pieszych!
53-letni mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych w Nowo-

gardzie. 
Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 20-tej w Nowogardzie przy ulicy 

3 Maja na drodze krajowej nr 6. Jak wynika ze wstępnych ustaleń  Mirosław 
M. lat 53 od dłuższego czasu trzymał się słupa, po czym niechcący puścił 
go i zatoczył się  na przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający pojazd 
marki Mercedes. W wyniku wypadku pieszy doznał  otwartego złamania 
nogi. Przewieziono go do szpitala w Gryficach. Kierujący Mercedesem był 
trzeźwy. Alkomat wykazał u pieszego 2,95 promila alkoholu w organizmie.

Okoliczności wypadku bada goleniowska policja.
Opr. Ewa Dziwisz

Wypadek z motorowerem!
Dwie osoby ranne trafiły do szpitala w wyniku   uderzenia przyczepy w 

motorower.
Do zdarzenia doszło w piątek kilka minut  przed 11-a na drodze  Kuli-

ce- Wierzbięcin. Kierujący samochodem marki Audi wraz z przyczepą dwu 
osiową Marcin K. lat 27, na prostym odcinku drogi, jadąc od strony Ku-
lic w kierunku Wierzbięcina, wykonał manewr wyprzedzania motoroweru 
marki Lingben. W trakcie manewru  prawą stroną przyczepy uderzył w bok 
jednośladu spychając go do rowu. W wyniku wypadku motocyklista oraz 
pasażerka   z urazami  ciała zostali przewiezieni do szpitala w Nowogardzie 
i Gryficach. 

Okoliczności wypadku bada goleniowska policja. 
 Nadkom. Wiesław Ziemba

Dwie kobiety podające się za pra-
cownice Urzędu Gminy okradły sta-
ruszkę. Z szafy skradziono jej 600 zł.

Do zdarzenia doszło   wczoraj   w 
jednej z wiosek na terenie gminy Osi-
na. Do mieszkania staruszki weszły 
dwie kobiety, które przedstawiły się 
jako pracownice Urzędu Gminy. W 
trakcie rozmowy poinformowały sta-
ruszkę, że może poprawić sobie wa-
runki mieszkaniowe i one maja na to 
fundusze z Unii Europejskiej.   Zoba-
czyły że nie ma w domu łazienki i za-
proponowały  środki finansowe na jej 
zrobienie . Powiedziały, że wysokość 
pomocy zależy od włożonych środ-
ków własnych przez staruszkę. Unia 
dodaje dwukrotność tej sumy. Kobiety 
powiedziały także , że można to zała-
twić  natychmiast jeżeli ma ona jakieś 
pieniądze, to niech pokaże.. Starsza 
Pani poszła  do szafy , wyciągnęła pie-
niądze w kwocie 600 zł, i pokazała   ‘ 
urzędniczkom’. Jedna z kobiet powie-
działa , że jest także lekarką i może 
zbadać ją . Poszły do drugiego po-
mieszczenia gdzie staruszka  rozebra-
ła się do pasa. W momencie kiedy  ‘ le-
karka’ przeprowadzała badania druga 
z kobiet przebywała w pomieszczeniu 
gdzie były schowane pieniądze. Potem 
kobiety poprosiły o zrobienie herbaty, 
powiedziały ze idą na chwilkę do sto-
jącego przed domem samochodu. Sta-
ruszka zorientowała się że cos jest nie 
tak, wyszła przed dom ale samochód 

z kobietami już odjechał. Po powrocie 
do domu stwierdziła brak pieniędzy w 
kwocie 600zł.

Jak ustalono kobiety były ciemnej 
karnacji ciała i ubrane na jasno. Samo-
chód , którym odjechały to stara Maz-
da w kolorze srebrny metalik. Autem 
kierował mężczyzna , przebywała tam 
także trzecia kobieta. Wszyscy mieli 
ciemna karnacje skóry.

Osoby, które posiadają jakąkolwiek   
informację mającą związek ze zdarze-
niem a mogącą przyczynić się do usta-
lenia sprawców kradzieży proszeni są 
o pilny kontakt z Komisariatem Policji 
w Nowogardzie.

Podobnych przypadków w ostatnim 
okresie było wiele na terenia Powiatu 
Goleniowskiego, dlatego kolejny raz 
apelujemy o zachowanie szczegól-
nej ostrożności przy wpuszczaniu do 
domu  nie znanych osób. Przedstawi-
ciele urzędów lub różnych instytucji 
winni posiadać stosowne legitymacje. 
W przypadku nabrania podejrzeń co 
do wiarygodności tych osób natych-
miast powiadomić policje. Zwracam 
się także z prośba do rodzin osób star-
szych aby o takich sytuacjach rozma-
wiać w  gronie rodzinnym i ostrzegać 
o zagrożeniach. Nieodzowna także 
jest w takich przypadkach   sąsiedzka 
pomoc i czujność. Mam nadzieje, ze 
doprowadzi to do wyeliminowania ta-
kich przypadków w przyszłości.       

 Nadkom. Wiesław Ziemba
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REKLAMA

Jarchlino

Napisy widniejące na foto zapo-
wiadają wielkie święto. Ogrom pracy 
jaki włożyli aktywni mieszkańcy 
pod wodzą sołtysa jest imponujący. 
Celowo pokazuję przygotowany plac 
przed przyjściem i przyjazdem gości. 
Przemarsz z kościoła na plac także 
imponujący. Potem niestety coraz 
gorzej. Zabrakło tej przysłowiowej 
kropki nad i…

Przemówienia Burmistrza, wice-
starosty i księdza proboszcza sprawy 
nie załatwią. Wszystko byłoby dobrze 
gdyby nie …Zjazd Jarchliniaków 
. Godna pochwały i pierwsza (kto 
wie czy nie w skali kraju) inicjatywa 

delikatnie ujmując nie wypaliła. Jako 
przedstawiciel gazety byłem zasmu-
cony obserwując poczynania gospo-
darzy  i zadałem sobie pytanie: co 
zostało w Jarchlinie po wizycie byłych 
mieszkańców? Odwiedzili krewnych 
i znajomych – to też dobrze!

Mogła być chociaż wspólna foto-
grafia, mogła być założona księga 
odwiedzających po latach swoją wieś 
Jarchliniaków z ich krótkimi wraże-
niami. Byłby to materiał na kolejne 
spotkanie, na tworzenie tradycji…

A tak była tylko zabawa taneczna 
jakich wiele.

LMM

Podziękowania
Pragnę ślicznie podziękować za pomoc przy organizacji Zjazdu Jarchlinia-

ków oraz „Pożegnania Lata 2009” w Jarchlinie :
- Burmistrzowi Nowogardu Kazimierzowi Ziembie,
- Funkcjonariuszom Prewencji Policji z Nowogardu,
- Pracownikom Ochrony firmy Gustaw Securitas,
- Panu Kawickiemu Firma ARKA,
- Firmie MaxLas z Łosośnicy,
- Agnieszce Pastusiak i Iwonie Łubińskiej,
- Beacie Janiak, Janinie Ujazda, Wacławowi Zielińskiemu,Waldemarowi 

Płuciennikowi
oraz mieszkańcom wsi Jarchlino,
- Zespołowi „AVANTI” w składzie: Anna Kowalska, Grzegorz Wojewoda, 

Krzysztof Kusiak za wspaniałą oprawę muzyczną.
Sołtys wsi Jarchlino

Tomasz Olszewski

Przemówienia Burmistrza, wicestarosty i księdza proboszcza 
sprawy nie zastąpią oczekiwanych atrakcji, których zabrakło
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Zamiast sadu piękne osiedle
Spółdzielnia mieszkaniowa „Cisy” 

czyni ostatnie kroki przed budową 
wielorodzinnego osiedle mieszka-
niowego przy ul. Bohaterów War-
szawy. Nowe mieszkania powstaną 
w miejscu, gdzie niedawno rósł 
czereśniowy sad. Budowa ma rozpo-
cząć się w listopadzie. 

- Obecnie dobiega końca opraco-
wanie projektu. Trwają też wszelkie 
uzgodnienia związane z zapewnie-
niem mediów oraz podział działki. Te 
czynności wraz z uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę powinny zakończyć 
się do końca października – infor-
muje Marian Jeż, prezes SM „Cisy”. 

Inwestor nie zwleka. Rozpoczął 
już pracę związane z przygotowa-
niem terenu pod budowę. Na działce 
o powierzchni 6,5 tys. metrów kwa-
dratowych obecnie trwa wycinka 
drzew, następnie wykonane zostanie 
ogrodzenie. Kolejnymi etapami bę-
dzie powstanie dróg dojazdowych 
oraz przyłączenie wody i energii. 

- Osiedle będzie liczyło 50 miesz-
kań. Będą to dwie, połączone ze sobą 
budowle. Szesnaście mieszkań znaj-
dować się będzie od ul. Bohaterów 
Warszawy. Pozostałe będą usytuowa-
ne prostopadle do ulicy – twierdzi 
prezes SM „Cisy”.

Oprócz budynków mieszkalnych 
na osiedlu znajdować się będą place 
zabaw, parkingi, wewnętrzne drogi i 
dużo terenów zielonych. Teren osie-
dla będzie ogrodzony. 

Całość inwestycji kosztować bę-
dzie 7,5 mln. zł. Na sumę ma wpływ 
specyficzne ukształtowanie terenu. 

- Będzie to powodować duże 
utrudnienia w budowie. Jednocze-
śnie ukształtowanie terenu da osie-
dlu piękne walory. Klatki schodowe 
np. będą znajdowały się na różnych 
poziomach. Architektura budynków 
mieszkalnych będzie inna niż dotych-
czas spotykana w Nowogardzie. Swo-
im wyglądem będzie nawiązywać do 
istniejącej, a jednocześnie wpisywać 
się w ukształtowanie terenu – uważa 
Jeż.

W budynkach znajdować się będą 
mieszkania jedno, dwu, trzy i cztero 
pokojowe o powierzchni od 30 do 
100 m kwadratowych. Przewidywa-
ny koszt za jeden metr wykończe-
niem „pod klucz” to 3 tys. zł. brutto 
(cena zawiera podatek VAT). 

- Ta cena w naszej spółdzielni nie 

zmienia się od kilku lat. Mieszkania 
w budynkach przy ul. Racibora sprze-
dano właśnie po takiej cenie – twier-
dzi inwestor.

Czy ze strony mieszkańców No-
wogardu jest już zainteresowanie 
nowymi mieszkaniami?

- Zainteresowanie jest dość duże. 
Zapisy trwają. Zawarliśmy już sporą 
ilość umów przedwstępnych z lokato-
rami, którzy wnieśli już wpłaty. Nie 
ma już mieszkań trzy i cztero poko-
jowych. To świadczy o dużym zapo-
trzebowaniu na takie w naszej gmi-
nie. Trzeba wziąć to pod uwagę przy 
budowie następnych osiedli – zauwa-
ża prezes „Cisów”.

Działkę, na której powstanie osie-
dle inwestor nabył od osoby pry-
watnej. Ubolewa jednak nad tym, iż 
gmina nie przeznacza pod budowę 
mieszkań wielorodzinnych interesu-
jących terenów.

- Mamy brak podziału na mniej-
sze działki pod budownictwo wie-
lorodzinne. Często działki są też 
nieuzbrojone. Stąd nasze zaintereso-
wanie terenami należącymi do osób 
prywatnych. Poszukujemy atrakcyj-
nie położonych terenów. Dla kupują-
cych ma to duże znaczenie. Jeśli tylko 
będą chętni, to będziemy budować 
kolejne mieszkania – mówi prezes 
Jeż i zdradza, że „na oku” ma już ko-
lejną działkę.

Marcin Nieradka
Widok od ul. Boh. Warszawy

Jeszcze dziś zwalone czereśniowe drzewa, już niedługo koparki, dźwigi 
i plac budowy. Natomiast w listopadzie 2010 r. piękne osiedle, jakiego w 
Nowogardzie jeszcze nie było.

Mamy nowe chodniki...
W dniu 21.08.2009 r. dokonano odbioru zamówienia i tym samym zakończono I etap przebudowy ulic: Kard. 

St. Wyszyńskiego i Wojska Polskiego, który obejmował przebudowę następujących chodników: 

- obustronne przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego z wy-
łączeniem odcinków: 

- strona prawa – między skrzyżowaniami: z ul. Kościel-
ną i ul. Stolarską 

- strona lewa – między skrzyżowaniami: z ul. Stolarską 
i ul. Blacharską. 

Łączna powierzchnia chodników przebudowanych w tej 
ulicy o długości 332,36 m wynosi 1.171 m. kw.

- strona prawa ul. Wojska Polskiego. Odcinek o długo-
ści 519,74 m - początek odcinka to początek parkingu przy 
Placu Ofiar Katynia, koniec odcinka to skrzyżowanie z uli-
cą Promenada. 

Łączna powierzchnia chodnika przebudowanego w tej 
ulicy wynosi 1.696  m. kw.

 W drugim etapie PRZEBUDOWY powyższych ulic pla-
nuje się podfrezowanie do profilu istniejącej nawierzchni, 
wyrównanie profilu i wzmocnienie konstrukcji nawierzch-

ni przez ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm – ułoże-
nie nowych nawierzchni asfaltowych na jezdniach.

Wykonawcą przebudowy chodników – wyłonionym w 
drodze przetargu nieograniczonego było PRD POL DRÓG 
NOWOGARD S.A , które złożyło najtańszą a tym samym 
najkorzystniejszą ofertę. Wartość wykonanych robót wy-
nosi 444.829,86 zł.

Opr. LMM, foto A. Sawicki 
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W obiektywie Jana Korneluka   - Gdzie parkować?

Gdybanie jest zawsze bardzo ryzy-
kownym poczynaniem, zatem często 
słusznie nazywane bywa„wróżeniem 
z fusów”. Występują jednak pewne 
przesłanki, poszlaki, wskazówki, itp. 
pozwalając przewidzieć, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa, co się wyda-
rzyć mogłoby. Zatem można się za-
sta -  nowić też nad  tym, co tworzył-
by dziś Stanisław Moniuszko, gdyby 
urodził się pod koniec XX wieku - ot 
choćby równocześnie z powstaniem 
III Rzeczpospolitej?

Pamiętamy, że kompozytor, któ-
ry uważany jest za  twórcę polskiej 
opery narodowej, urodził się  w 1819 
roku w Ubielu, na terenie dzisiejszej 
Białorusi. Trzy lata, bezpośrednio 
poprzedzające wy buch powstania 
listopadowego, spędził wraz z ro-
dzicami w Warszawie. Przez siedem 
kolejnych lat mieszkał w Mińsku. 
Od wczesnego dzieciństwa uczył 
się muzyki, a podsumowaniem były 
studia muzyczne w Berlinie.

Każdy, kto skojarzy sobie te dane 

z wiadomościami historycznymi 
dotyczącymi tamtego okresu w dzie-
jach Polski, łatwo uświadomi sobie 
dlaczego (choćby tylko) blisko 300 
pieśni opublikowa nych w „Śpiew-
nikach domowych” („Prząśniczka”, 
„Pieśń wieczorna” „Stary kapral”, 
itd.), a także pięć oper („Halka”, 
„Flis”, „Hrabina”, „Yerbum nobile”, 
„Straszny dwór”) zapewniło kom-
pozytorowi sławę za życia i poczesne 
miejsce w gronie polskich twórców 
kultury.

Gdyby jednak urodził się on 170 
lat później i też nieopodal Mińska, a 
historia jego życia miałaby zatoczyć 
choćby tylko podobne koło, to jego 
rodzice musieliby znaleźć sposób, 
który pozwoliłby im zamieszkać w 
Warszawie przez ostatnie trzy lata 
XX wieku! Gdyby i jego rodzina 
przejawiała podobnie pro polską ak-
tywność, wyjazd mógłby okazać się 
bardzo trudny - ale czy niemożliwy? 
W kontekście tego pytania nasuwa 
mi się (tylko nieco inna) historia 

Czesława Wydrzyckiego - bardziej 
znanego jako... Niemen.

Tymczasem gdyby rodzicom 
„Stasia” nie podobała się atmosfera 
polityczna w dwudziestowiecznej 
Warszawie (sic), mogliby się prze-
prowadzić np. do Szczecina, bo... czy 
chcieliby wracać do Mińska? Stąd 
na studia do Berlina blisko, ale dziś 
dwudziestoletni „Stach” być może 
byłby studentem na poz nańskiej 
uczelni? Jeśli byłby studentem mu-
zyki!

Skąd to ostatnie zastrzeżenie? Ano 
stąd, że nawet pobieżna obserwacja 
atmosfery społecznej wo kół muzyki 
pozwala zauważyć wprost katastro-
falne zaniedbania w tym zakresie! 
Niedocenianie  korzyści jakie niesie 
z sobą odpowiednie wychowanie 
muzyczne powoduje, że stan przy-
gotowania muzycznego w szkolnic-
twie podstawowym jest w dalszym 
ciągu gorszy niż w ostatnich latach 
oświaty peerelowskiej. Zatem jaki 
może być na poziomie gimnazjal-
nym czy licealnym?

Sława Moniuszki w dużej mierze 
zależała od przejawianego zaintere-
sowania społecznego, i tak jest po 
dziś dzień. Zainteresowania spo-
łeczne w zakresie muzyki wynikają 

w głównej mierze z poziomu przy-
gotowania odbiorców. Odbiorców, 
którzy byliby w stanie percypować 
również muzykę ambitniejszą.

Nie każdy człowiek przejawia tak 
wyraźnie ukierunkowane zaintere-
sowania i odpowiednie predyspozy-
cje, aby zostać dobrym wykonawcą 
muzyki, jednak prawie każdy może 
czerpać moc satysfakcji podczas 
jej słuchania. Satysfakcja ta rośnie 
wprost niebywale wraz z umiejętno-
ścią słuchania wartościowej muzyki. 
Tymczasem niezwykła dostępność 
szmiry i tandety robi swoje, niczym 
w ekonomii, gdzie „gorszy pieniądz 
wypiera lepszy”.

Gdybyśmy mieli dobrą oświatę 
muzyczną, mielibyśmy więcej słu-
chaczy na popisach czy koncer tach 
uczniów filii szkoły muzycznej, ale 
przecież nie tylko! Mielibyśmy przy-
zwoicie brzmiący chór parafialny, 
ale przecież nie tylko! Mielibyśmy 
dętą orkiestrę, która huczniej popro-
wadziłaby koro wód dożynkowy, ale 
przecież nie tylko!

Gdybyśmy..., mielibyśmy..., mieli-
byśmy..., gdybyśmy...

Lech Jurek

Gdybyśmy mieli dobrą 
oświatę muzyczną...
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Mistrzostwa Europy  
TAXI 2009

pan Jacek Olszewski i Burmisrz Golczewa pan Andrzej Danieluk w imieniu 
pana Ryszarda Sobieralskiego.

Kręgle:
Kręgle  to wewnętrzne zmagania Duńczyków, którzy zajęli wszystkie trzy 

miejsca indywidualnie mężczyzn i kobiet, Team mężczyzn i kobiet oraz Mix.
Puchary ufundowali pan Prezydent Stargardu Sławomir Pajor oraz pan 

Ryszard Sobieralski
W imieniu fundatorów wręczyli puchary posłowie pan Sławomir Preiss 

oraz pani Renata Zaremba.
Piłka nożna:
Seniorzy:
I Miejsce – ELE TAXI Warszawa I
II Miejsce –ELE TAXI Warszawa II
III Miejsce „BARBAKAN” Kraków
Król strzelców Grzegorz Orłoś- Warszawa I 
Najlepszy bramkarz –Zbigniew Wierciński Kraków
Weterani:
I Miejsce- Szczecin
II Miejsce Koszalin
III Miejsce Bosman Nowogard
Król strzelców Zbigniew Piasecki –Szczecin
Najlepszy bramkarz Tadeusz Małecki – Koszalin
Oldboje:
I Miejsce- Smoleńsk Rosja
II Miejsce- Torgelov Niemcy
III Miejsce –Koszalin
Król strzelców Grzegorz Lewandowski – Koszalin
Najlepszy bramkarz – Robert Kmiecik – Stargard Szczeciński
Medale dla zwycięzców we wszystkich kategoriach sportowych ufundo-

wał i wręczył pan Stanisław Osajda właściciel firmy ESO w Nowogardzie.
Ponadto ufundował i wręczył puchary za piłkę nożną.
Puchary dla królów strzelców i najlepszych bramkarzy ufundował i wrę-

czył pan Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk.
Puchar Fair Play ufundował Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Szczecinie 

a otrzymała go drużyna z Aalborga Dania.
Ponadto puchary specjalne ufundował i wręczył pan poseł Sławomir Pre-

iss, a otrzymali je:
Najlepsza bilardzistka –kobieta- Anna Protas
Najlepszy siatkarz zagraniczny z drużyny LOTSZICE Czechy
Najlepszy piłkarz zagraniczny Aleksander Gluszenkov Smoleńsk Rosja
Najlepszy bramkarz zagraniczny Igor Emelanienko Smoleńsk Rosja
Chciałbym podziękować za ogromną pomoc współorganizatorom:
Panu Andrzejowi Danielukowi – Burmistrzowi Golczewa oraz Browarowi 

BOSMAN Szczecin. Ponadto serdecznie dziękuję głównym sponsorom Mi-
strzostw panu Stanisławowi Osajda i Ryszardowi Sobieralskiemu. Dziękuje 
także fundatorom pucharów panu Andrzejowi Kania i Jackowi Olszewskie-
mu oraz delegacji z miejscowości Baltijsk  z obwodu Kalingradzkiego z Rosji.

Andrzej Szafran

W dniach 28 i 29 sierpnia 2009 odbyły się Mistrzostwa Europy Taksów-
karzy w 6 konkurencjach sportowych. W piątek 28 sierpnia rozpoczęły się 
zmagania zawodników w bilarda w Nowogardzie i strzelców w Pucicach. 

Natomiast w sobotę odbyły się zawody w siatkówce plażowej w Wyszo-
mierzu,  Darta w Nowogardzie, kręgle e Stargardzie Szczecińskim i piłka 
nożna w Goleczewie. 

O godz. 10:00 w Goleczewie odbyło się uroczyste otwarcie Mistrzostw z 
udziałem zawodników, organizatorów i gości zaproszonych. Po uroczystym 
otwarciu wszyscy zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie i obejrzeli wy-
stęp cherliderek . 

Zakończenie Mistrzostw odbyło się w Nowogardzie gdzie zwycięzcom 
wręczono medale, puchary i nagrody przeplatane występami artystycznymi 
zespołu tanecznego „Flesz”, Kapeli „Rycha”, „Wesołej Ferajny” i zespołu mu-
zycznego „Daner”.

Zwycięzcy Mistrzostw Europy Taxi:
Bilard: 
I  Miejsce - Bogdan Wawryńczuk – Nowogard
II Miejsce - Czesław Olbrych- Nowogard
III Miejsce -Anna Protas –Nowogard
Puchary ufundowała i wręczyła pani Poseł Renata Zaremba.
Strzelanie:
Trzy pierwsze miejsca zajęli Duńczycy z miejscowości Haderslev.
Puchary ufundował pan Ryszard Sobieralski właściciel firmy PUWiS w 

Nowogardzie a puchary wręczyła w jego imieniu pani poseł Renata Zarem-
ba.

Siatkówka plażowa:
I Miejsce- WKS Czermnica
II Miejsce- LOTSICE Czechy
III Miejsce- WKS Sikorki
Puchary ufundował i wręczył pan Andrzej Kania właściciel firmy PRO-

BUD Nowogard
Dart: 
INDYWIDUALNIE MĘŻCZYŹNI
I Miejsce- Daniel Harat – Koszalin
II Miejsce- Michael Larsen – Aalborg Dania
III Miejsce- Roman Tomczak – Czaplinek
INDYWIDUALNIE KOBIETY
I Miejsce- Anna Protas - Nowogard
II  Miejsce- Izabela Dobras -Goleniów
III Miejsce -Paulina Janowicka – Nowogard
Team
I Miejsce  Michael Larson/ Jan Sondengaard- Aalborg Dania
II Miejsce Jacek Stawski / Roman Tomczak – Czaplinek
III Miejsce Daniel Harat/ Dariusz Małolepszy – Koszalin
Puchary ufundował pan Jacek Olszewski i Ryszard Sobieralski a wręczył 

 Uczestnicy turneju Dart
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Warsztat samochodowy 
A-Z Moto Marcin Kozielski 

został przeniesiony 
od 7 września 2009 r. 

do Długołęki 34. 
Tel. 600 795 261, 888 638 268. 

Serdecznie zapraszamy!

BUDUJEMY DOMY 
JEDNORODZINNE

Dom pod klucz 
7 – 10 tygodni

Tel. 504 595 424

Zapraszamy do sklepu 
„Nie wszystko po 5 zł” 

przy ul. Żeromskiego 18A 
– rozszerzyliśmy swój 

asortyment 
o artykuły wędkarskie

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Ewa Kawczyńska, Natalia Praska, Adam Kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, Alina Bej, Agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

10 PRZYKAZAŃ UCZNIA:
Mało kto jest zadowolony z faktu, iż 1 września jest już za nami. Na popra-

wę nastroju przedstawiamy Wam dziesięć przykazań ucznia.
1. Nie gryź ołówków! Lasów coraz mniej.
2. Nie kuj na blachę – pamiętaj, że możesz wykorzystać tylko 10% 

swojego mózgu.
3. Nie zgrzytaj zębami – twój dentysta ma jeszcze innych pacjentów.
4. Nie bój się rozdawania klasówek – módl się, żeby twoja zaginęła.
5. Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal się przyjaciółce, byle nie za moc-

no.
6. Nie bój się nauczycieli! To też ludzie (chyba).
7. Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak koniec świata, to dopiero 

początek.
8. Przerwa to krótkie światło. Ciesz się, byle nie za głośno. 
9. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji – zostaw trochę na 

później. 
10. Nie ucz się tyle! Raz się żyje!

WIEŚCI ZE SZKOŁY

PROJEKT UNIJNY W ZSP
Grupa nauczycieli tworzących projekty unijne przygotowała pod kie-

runkiem koordynatora Pani Jowity Pawlak kolejny projekt, w którym będą 
uczestniczyć uczniowie naszej szkoły.

Projekt nosi nazwę „Elokwentny Techniczny Absolwent Teraz – ETAT”. W 
projekcie obejmującym  8 działań weźmie udział 294 uczniów naszej szkoły. 
We wrześniu będzie trwać nabór do tego projektu.

KĄCIK KULINARNY:
Na osłodę szkolnego życia podajemy Wam przepis na smaczne ciasto:
3 galaretki cytrynowe 
1 paczka biszkoptów
150g masła
½ szklanki cukru
5 bananów (1 do dekoracji)
1 żółtko

Rozpuścić dwie galaretki w wodzie – połowa wody zalecanej w przepisie 
(przepis na 500ml rozpuścić na 250ml). Na dwóch tortownicach ułożyć bisz-
kopty (szczelnie). Utrzeć żółtko z masłem i cukrem na jednolitą masę, dodać 
4 wcześniej zmiksowane banany i dwie tężejące galaretki. Masę dokładnie 
wymieszać i wlać na biszkopty. Ciasto wstawić na jedną godzinę do lodówki. 
Galaretkę rozpuścić w wodzie tak jak w przepisie (tzn. 1 galaretka na 500ml 
wody). Na cieście ułożyć banana pokrojonego w plastry. Ciasto zalać gala-
retką  i wstawić do lodówki. No i mamy gotowy bananowiec na zimno.

SMACZNEGO !!!

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Nasze progi przestąpili nowi uczniowie. 
Swój pierwszy rok nauki rozpoczęło dziesięć klas:

Technikum:
Informatycznego
Handlowego
Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Ekonomicznego
Mechanicznego
Hotelarstwa

Zawodowych:
Wielozawodowa 2-letnia
Wielozawodowa 3-letnia
Mechanik/Kucharz
Ogólnie w roku szkolnym 2009/10r w naszych murach będzie uczyło się 

około 780 uczniów.
Mamy nadzieję, że pierwszoklasiści będą czuli się dobrze w naszej szkole. 

Wszystkim życzymy samych sukcesów.
W naszych progach powitaliśmy również nowych nauczycieli:
Panią Katarzynę Bielas - j. polski, biblioteka
Panią Bożenę Bartoszewską - przedmioty zawodowe (technikum hotelar-

skie)
Pana Jarosława Chudyka - przedmioty zawodowe (mechaniczne)
księdza Grzegorza Grinna - religia
Panią Małgorzatę Pietruszewską WF i PO
Panią Karolinę Styrnę – Wychowawcę w internacie
Panią Beatę Stanisławek Woźnicę – Chemia i przedmioty zawodowe i 

praktyczna nauka zawodu (technikum żywienia)
Pana Grzegorza Więzowskiego – praktyczna nauka zawodu (warsztaty 

szkolne)
Pana Rafała Wasyluka - informatyka
Panią Beatę Zagórską - matematyka
Panią Dorotę Marynowską - WDŻ
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działaność handlową, 
biurową lub usługową. 

91 39 20 776

REKLAMA REKLAMA
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, II piętro w Dobrej Nowo-
gardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 39 
25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W NOWO-
GARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w Nowo-
gardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Boks do wynajęcia w Centrum Handlowym 
FUX 30m kw przy ul. Kościelnej 1 w Nowogar-
dzie, tel. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w kamienicy 
na parterze, po generalnym remoncie, ogrze-
wanie gazowe, kominek   pomieszczenia go-
spodarcze, tel. 501 692 153.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na dzia-
łalność handlową, biuro, gabinet lekarski, 
mieszkanie przy ul. 700 Lecia 20B (pasaż przy 
Biedronce), I piętro. 091 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 66 m kw. 
Tel. 662 120 052.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow. 42 
m kw w centrum Nowogardu. Tel. 609 093 100.

• Krzywice – kolonia, sprzedam dom 130 m kw 
+ budynek gospodarczy 70 m kw + garaż 34 m 
kw, działka 26 arów, ogrodzona do zamieszka-
nia, cena 199 tys. Tel. 608 66 54 19.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 68 m kw 
(3 pokoje, okna PCV, panele podłogowe, nowe 
CO w miedzi, łazienka wysoki standard) w 
Wierzbięcinie. Cena 165 tysięcy do uzgodnie-
nia. Tel. 607 398 428.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 601 92 75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw pod 
usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 poko-
jowe. Tel. 505 38 29 56, 609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie po remon-
cie. Tel. 693 162 198.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie w domu dwurodzin-
nym, 83 m kw wraz z 400 m działki. Tel. 
604 411 297.

• Pokój do wynajęcia (nie kawalerka). Tel. 
661 390 660.

• Garaż do wynajęcia. Tel. 782 549 811.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 600 89 46 39.

• Do wynajęcia mieszkanie studenckie w Szcze-
cinie (dla 4 osób) przy ul. Niemierzyńskiej. Tel. 
091 39 21 154, 606 401 128.

• Kupię garaż na ul. Leśnej. Tel. 503 77 88 89.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, może być 
do remontu. Tel. 661 319 739.

• Sprzedam dom z ogrodem, garażem i budyn-
kiem gospodarczym w Strzelewie. Tel. 091 39 
23 249, 605 856 584.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 40 m kw, 

bezczynszowe k/ NOWOGARDU, wieś Węgo-
rza 75 000; tel. 501 307 666.

• Nowogard ul. Poniatowskiego 2.5 ha i 7 ha 
inwestycyjne pod budowę do podziału tanio 
ok.9 zł /m kw, tel.502 103 432

• Blisko Nowogardu działka pod budowę 2500 
m kw na wsi przy drodze 47 000; tel.725 
899 426.

• Nowogard - tyły ul. Boh. Warszawy działka 
pod zabudowę 4500 m kw okazyjnie 48 000; 
tel. 783 534 677.

• Jasiel wieś między Golczewem a Płotami uro-
czo położona działka 10 ha ze stawem przy 
drodze, media, idealna pod konie, hodowlę, 
posiadłość 148 000; tel 889 133 882.

• Długołęka, działka rolna 1,5 ha, może być pod 
ubezpieczenie KRUS. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem gospodar-
czym i działką 50 arową w Sikorkach gm. No-
wogard. Tel. 48660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe własnościo-
we na dwa odrębne. Tel. 608 293 777.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe ul. Boh. 
Warszawy 5. Tel. 698 548 788 po 15.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, czę-
ściowo umeblowane. 660 010 540.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe przy ul. 
Bankowej. Tel. 601 56 27 43.

• Sprzedam halę – magazyn 1100 m kw, działka 
8 tys. m, 10 km od Nowogardu. Możliwe raty 
lub zamiana na samochód. Tel. 506 534 179.

• Sprzedam dom w stanie surowym otwartym 
120 m kw, działka 1200 m kw, wszystkie media 
na działce. Tel. 0500 162 551.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 55 R16; stan 
bdb.Cena 690 zł Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; cena 80 
zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Volvo S80, 2000 r., 2,4 diesel. Tel. 
693 368 894.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 155 x 80 
firmy KUMHO + nowa opona letnia gratis. Tel. 
513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 1999 r., 
pierwszy właściciel, kupiony w polskim sa-
lonie, skrzynia biegów manualna, benzyna, 
złoty metallic, ABS, el. szyby, centralny zamek, 
autoalarm, poduszka powietrzna, wspomaga-
nie kierownicy, immobiliser, welur. tapicerka, 
światła przeciwmgielne + kmpl. opon zimo-
wych. Cena 9900 zł. Tel. 502 649 241.

• Sprzedam sztaplarkę 2,5 tony udźwigu zasila-
ną gazem. Tel. 091 39 107 14.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1996 r., cena 2000 
zł. Tel. 788 566 432.

•	 Sprzedam Opel Corsa 2000 zł. Tel. 
785 337 330. 

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T Avangar-
da, benzyna, combi, 240 ps, 2002 r., przebieg 
181  000, metalik ciemny granat, wyposaże-
nie0020– skóra, 8 poduszek, klimatyzacja, 
szyberdach, podgrzew. siedzenia, telefon, CD 
radio, cena 33 tys. Tel. 0049 30 11 24 55 dzwo-
nić po 20.00.

•	 Sprzedam Nissan Sunny poj. 1.4 benzyna 
+ gaz, rok prod. 1995, przegląd ważny do 
lipca 2010 roku, szyber dach, radio z CD,   
stan dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 515-
293-631.

• Sprzedam Mercedes C-klasa, sedan, poj. 1,8 
benzyna, rok produkcji 1999, cena od nego-
cjacji. Tel. 508 449 888.

• Renault 19, rok prod. 1991, ABS, centralny 
zamek, elektryczne szyby, lusterka, alufelgi i 
stalówki, drugi na części, cena 2200 do uzgod-
nienia. Tel. 605 943 548.

ROLNICTWO

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 zł/ kg. 
667 146 797, 091 39 784 81.

• Sprzedam miód z własnej pasieki oraz malinę. 
Tel. 500 553 190.

• Prosiaki sprzedam. Tel. 88 59 74 930.

• Sprzedam grykę do siewu lub na poplony. 
Cena 1,50 za kg. Tel. 661 283 305.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Sprzedam gołębie tiplery. Tel. 512 335 172.

• Koszenie pola 5,0 ha w obrębie Nowogardu 
rozdrabniaczem trawy lub podobnym urza-
dzeniem  zlecę. Kontakt tel.509861740.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przeprowadzki – 
wnosimy – znosimy. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny ACORD – oprawa muzycz-
na wesel, zabaw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 30 10.

•	 REMONTY mieszkań, kompleksowe wykoń-
czenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZAKŁAD RTV Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 Remonty na każdą kieszeń. Tel. 609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych imprezach. 
Tel. 608 658 184.

•	 BRUK-LIN – układanie kostki brukowej, Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i wewnętrz-
ne, glazura i terakota, hydraulika, regipsy, 
podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 HARRY – MED Masaż i rehabilitacja u pa-
cjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 
39 72 575, 695 085 470.

•	 Remonty solidnie i tanio, montaż paneli 
podłogowych, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, tynkowanie, montaż okien i drzwi, pa-
rapety, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 39 
95.

• Transport, przeprowadzki, kraj – zagranica. 
696 138 406, 696 854 591.

• Dachy, kominy. Tel. 796 517 107.

• Remonty mieszkań. 511 102 684.

•	 Docieplenia budynków, podbitki (posiada-
my rusztowanie), wykończenia wnętrz, dachy, 
remonty od „A” do „Z”. Konkurencyjne ceny!. 
Tel. 697 311 324, 662 638 178.

• Usługi ogólnobudowlane – konkurencyjne 
ceny. 880 690 659 lub 722 374 709.

• Videofilmowanie na różne okazje, profesjonal-
nie. Tel. 600 653 124.

• Angielski.0501 350 107.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Docieplenia, remonty. 727 303 097.

•	 Prace remontowo – budowlane wykonam 
(malowanie, szpachlowanie, płytki, itp.) – 
fachowo i rzetelnie. Tel. 885 42 85 81.

• Szpachlowanie, malowanie, panele, regipsy. 
Tel. 506 603 565, 511 231 102.

• Remonty – szybko i solidnie. 607 251 246.

• Przygotowania do matury z geografii, 25 zł/ 
godz. 668 17 12 12.

• Korepetycje z matematyki. 511 811 446.

• Usługi ciesielsko – dekarskie. Tel. 661 234 090.

• Korepetycje z języka niemieckiego – szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum (matura) już 
od 20 zł/ h. Tel. 691 958 940.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-
walent urlopowy, Niemcy, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA,WIELO-
LETNIE DOŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Przyjmę do pracy geodetę. 091 39 25  900, 
886 339 035.

• Zaopiekuję się dzieckiem, bardzo dobre wa-
runki. Tel. 665 324 710.

•	 Praca dla kobiet i mężczyzn od 25.09.2009 
r. – sortowanie rozsady – akord, dobre za-
robki, miejsce pracy – Nowogard, ul. Bema 
4. Zapisy tel. 504 004 344.

INNE

•	 PODGRZEWACZ wody bojler gazowy sto-
jący, zasobnik typ 130, 160, 190 litrowy, 
do domku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody za 40 
zł miesięcznie, firmy Vaillant z Nie-
miec, cena 1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 PIECE gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda (dwufunkcyjne) 
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA 
NA SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Jak co roku uruchamiamy akcję bezpłatnych ogłoszeń w Dzienniku 
Nowogardzkim na sprzedaż i kupno podręczników szkolnych. 

Akcja trwa od 18 sierpnia do 15 września 2009 r.
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń. 

Tel. 091 39 22 165.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno”  
w Nowogardzie,  ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja: Nowogard, ul.  Gryfitów 2; 
powierzchnia użytkowa: 69,30 m2     
Lokal położony jest na I piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, ła-

zienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0576.
Cena wywoławcza:  182.190- zł  Wadium:  18.200,- zł
Cena nie uwzględnia kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz związa-

nych z nią podatków i opłat, które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 

Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 15.09.2009 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
napisem „Przetarg na mieszkanie”. Oferta winna zawierać: imię, nazwi-
sko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2009 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić 

zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 21 dni od daty otrzy-
mania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu robo-
czym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wy-
licytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie 
i  przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w terminie wskazanym 
przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Ope-
rat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego. W przypadku kontynu-
acji przetargu w formie przetargu ustnego, rozpoczęcie II części przetar-
gu o godz. 13.00 w dniu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

cena 1200 zł mieszkanie, domek, gwaran-
cja serwisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 ELEKTRYCZNE przepływowe podgrzewacze 
wody na prąd 380 V, małe gabaryty, moc 18 
i 21 kw z Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, baru, pubu, 
cena od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNKERS gazowy do łazienki, kuchni, wi-
szący, do mieszkania, domku, firmy Vaillant 
z Niemiec, mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BOJLER – podgrzewacz wody, stojący, za-
sobnik z wężownicą do podłączenia go z 
piecem c.o., gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typVIII 120 lub 150 litro-
wy, cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; telefon ko-
mórkowy, Ericson tel. 605 522 340.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, wys. 1,30, 
głębokość 35 cm, powierzchnia spania 1,90 x 
85 cm, kolor dąb rustykalny. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

•	 SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM DO KLIENTA. ŻWI-
ROWNIA DŁUGOŁĘKA. TEL. 504 872 700.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i kominkowe-
go. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czerwoną tanio. 
518 216 284.

• Sprzedam drewno opałowe sosna odpady tar-
taczne pocięte w klocki 350 zł za przyczepę; 
nie pocięte w całości 250 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominkowe. 
Tel. 603 353 789.

• Pomnik 5-letni granitowy sprzedam. 793 90 
80 98.

• Sprzedam wózek dziecięcy w bardzo dobrym 
stanie, cena 350 zł – do uzgodnienia. Tel. 
503 346 825.

• Sprzedam wózek inwalidzki. 091 39 107 14.

• Oddam dużą murowaną stodołę w zamian za 
rozbiórkę. Tel. 605 856 584.

• Sprzedam TANIO okna plastikowe, akor-
deon, psa – chart afgański z papierami. Tel. 
606 458 285.

• Sprzedam barak budowlany – stan dobry. Tel. 
609 124 162.

•	 Nowy Skup Złomu (za rynkiem). Tel. 0508 
229 868.

• Kupię gałęziówkę pociętą do kominka (brzoza, 
jesion, dąb, olcha). Tel. 091 39 20 714, Nowo-
gard, ul. Zielona 3.

• Sprzedam pompę wodną głębinową, piono-
wą. Waga 80 kg. Wydajność 100 l na minutę. 
Obroty 2850. Tel. 091 39 20 714, Nowogard ul. 
Zielona 3.

PODRĘCZNIKI

•	 Sprzedam kmpl. używanych podręczników 
do I kl. II LO o profilu matematyczno-in-
formatycznym. Cena ok. 100 zł. Tel. 091 39 
18 064, 669 331 292.

•	 Sprzedam książki do klasy I gimnazjum. 
Tel. 667 320 054.

•	 Kupię podręczniki do I kl.  II LO o profilu 
humanistycznym. Tel. 694 39 39 74, 091 39 
21 006.

•	 Sprzedam książki do języka polskiego (5 
części) II LO, historia i chemia (3 część). Cena 
do uzgodnienia. Tel. 662 048 568.

•	 Sprzedam książki „Wesoła Szkoła” do kl. I i II 
Szkoły Podstawowej. 513 164 201.

•	 Sprzedam podręczniki do przyrody kl. IV + 
zeszyty ćwiczeń. Tel. 693 84 35 33.

•	 Sprzedam podręczniki II i III klasa I LO o 
profilu humanistycznym. Tel. 91 39 170 55.

•	 Sprzedam książki do IV klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Tel. 798 230 612.

•	 Kupię książki do klasy III Liceum Ogólno-
kształcącego nr 1. Tel. 091 39 22 979.

•	 Sprzedam książki do I klasy I LO – profil hu-
manistyczny. Tel. 726 190 683.

•	 Sprzedam książki do klasy II i III gimnazju-
m(nr 2):Fizyka i astronomia, Mechanika Cie-
pło, moduł 2 Nowa Era, Fizyka i astronomia, 
Elektryczność i magnetyzm, moduł 3 Nowa 
Era,Geografia, Ziemia nasza planeta Nowa 
Era,Geografia, Zagadnienia społeczne i 
gospodarcze świata-Nowa Era, Geografia 
polski-Nowa Era, Język polski, Między nami 
2, zeszyt ćwiczeń część 2-GWD, Biologia 3, 
zeszyt ćwiczeń-Nowa Era, Język angielski, 
New Adventures, Elementary   Student s 
Book, OXFORD. Wszystkie   podręczniki i 
ćwiczenia (czyste) po 5 zł. Tel. 663 565 517.

•	 Sprzedam podręczniki: do gimnazjum 
kl II: geografia Polski,moduł 2,Nowa Era, 
język polski, Między Nami 2,GWO, Matema-
tyka 2001,kl. 2,WSiP(wyd. 2006), biologia, 
Ciekawa biologia, część 2,WSiP, Historia, 
kl.2 Krystyna Polacka,..., WM.ROŻAK, Biolo-
gia, część 2, Nowa Era, Język polski, Język 
Ojczysty, 2, WSiP, do klasy V SP: religia, Ob-
darowani przez Boga, WAM, język polski, 
Jutro pójdę w świat 5, WSiP, język niemiec-
ki, der, die, das, V, PWN, muzyka, Muzycz-
ny świat, część 2, MAC, język polski, Słowa 
zwykłe i niezwykłe, WSiP, przyroda dla kl. 
V, Nowa Era, Matematyka z plusem 5, GWO, 
język polski, Słowa na start, 6,W ROŻAK, 
2x informatyka 2000, kl. IV-VI, W CZARNY 
KRUK. A to historia, część pierwsza i druga, 
Nowa Era. Wszystkie podręczniki po 5 zł, 
tel. 663 565 517.

•	 Sprzedam książki do klasy III Wesoła 
Szkoła + ćwiczenia, religia klasa II i III, te-
sty sprawdzające umiejętności kl. III. Tel. 
603 498 821.
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TELEFONY

oFErTy PraCy PuP

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCK - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

NOWOGARD 10.08.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD.

1. Murarz 
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog ro-
bót wykończeniowych
7. Kelner
8. Diagnosta        
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy

OFERTY 
PRACY Z REJONU

1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)

GDZIE  
MOŻNA  
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239
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Flaga Nowogardu w Chorzowie

Motocross

Podwójne podium Michała

Pomorzanin  - Arkonia 1:0
W sobotę Pomorzanin  Nowogard podejmował  na własnym boisku lidera 

V ligi Arkonię Szczecin aspirującą do awansu. Tym razem lider został bez 
punktów  - nasz bramkarz Krupski robił wszystko żeby  jego czyste konto 
pozostało nienaruszone.

Widowisko było naprawdę emocjonujące i kibice którzy byli  tego  dnia 
na stadionie przy ul. Wojska Polskiego mogli zobaczyć ciągłe akcje z jednej 
i z drugiej  strony, ale  jedyną bramkę w tym meczu zdobył M.Skórniewski  
wykorzystując rzut karny.

Tabela:
1.   Arkonia Szczecin  5  12  
2.   Kluczevia Stargard  5  10
3.   Polonia Płoty  3  9  
4.   Pomorzanin Nowogard  5  9  
5.   Iskierka Szczecin-Śmierdnica  5  8  
6.   Sparta Gryfice  4  7 
7.   Orzeł Trzcińsko-Zdrój  5  7   
8.   Woda-Piast II Rzecko  5  7  
9.   Świt Skolwin  5  6  
10.   Stal Lipiany  5  6  
11.   Odra Chojna  4  4   
12.   Osadnik Myślibórz  3  4
13.   GKS Mierzyn  5  4  
14.   Zorza Dobrzany  5  4  
15.   Sparta Węgorzyno  5  3  
16.   Kłos Pełczyce  5  3  

Karolina Kubicka

Bałtyk – Olimpia 2:4
W niedzielę 6 września  Olimpia Nowogard pojechała do  Gostynia aby 

rozegrać mecz o  mistrzostwo A-klasy. W tym  spotkaniu  wyróżniającym 
się zawodnikiem był znowu Kieruzel, który popisał się hat-trickiem, a Sta-
chowiak zdobył bramkę  wykonując rzut karny. Gospodarze zdołali zdobyć 
jedynie dwie bramki.

Tabela:
1.   Radowia Radowo Małe  3  9  
2.   Fala Międzyzdroje  3  7  
3.   Bizon Cerkwica         3  7  
4.   Jantar Dziwnów  3  6  
5.   Bałtyk Międzywodzie  3  6  
6.   Olimpia Nowogard  3  6  
8.   Rega II Trzebiatów  3  6    
9.   Błękitni Trzygłów  3  4   
10.   Pionier Żarnowo  3  2  
11.   Bałtyk Gostyń  3  1  
12.   Orzeł Prusinowo  3  0  
13.   Znicz Wysoka Kamieńska  3  0  

Karolina Kubicka

Z Nowogardu wybrała się na mecz 
naszej reprezentacji z Irlandią grupa 
licząca 41 osób. Mimo kilkuset ki-
lometrów jazdy przez całą Polskę 
nasi kibice przeżyli niezapomniane 
chwile wśród 43 tysięcy widzów na 
Stadionie Śląskim. Podroż trwała 
łącznie około 18 godzin ale minęła 
szybko, miło i przyjemnie.

Atmosferę zbliżającego się meczu  
można było odczuć już na samym 
wjeździe do miasta, które  tętniło 
życiem: na ulicach setki ludzi ubra-
nych w barwy narodowe, głośne 
śpiewy dopingujące polskich piłka-
rzy, niesamowicie przyjazne nasta-
wienie kibiców do siebie - nieważne 
było kto z jakiej części Polski pocho-

dzi i jakiemu klubowi kibicuje na co 
dzień. W tym dniu priorytetem było 
zwycięstwo białoczerwonych i mie-
liśmy wspierać ich wspólnie.

Nowogardzka grupa kibiców od-
dała całe serce dopingowaniu repre-
zentacji przez co niektórzy „stracili” 
głos. 

Głównym inicjatorem i organi-
zatorem  wyjazdu był pan Wiesław 
Piotrowicz. Miejmy nadzieję, że 
jeszcze nie jeden raz flaga Nowo-
gardu zawiśnie na meczach kadry 
narodowej.

Pisząca relację na tym meczu była 
i wspólnie z nowogardzkimi kibica-
mi miłe chwile spędziła.

Karolina Kubicka

29-30.08.2009 na torze motocros-
sowym w  Konikowie koło Koszalina 
odbyły się zawody II rundy Pucharu 
Bałtyku i IV rundy Mistrzostw Pol-
ski strefy zachodniej w motocrossie. 
W dwu dniowych zawodach nasz 
klub reprezentowali Michał Kozera 
i Paweł Klewicz. Tor niezbyt dobrze 
przygotowany więc i ściganie było 
dość trudne. Trening czasowy wy-
grywa Michał, Paweł był piąty. Taki 
też był wynik klasyfikacji generalnej, 
gdyż z powodu złego stanu technicz-
nego toru zawody zostały przerwa-
ne. Przed niedzielnymi zawodami 
tor został poprawiony, popadał ob-
ficie deszcz i niedzielne ściganie wy-
glądało dużo lepiej. Na mistrzostwa 
strefy przyjechało dużo więcej za-
wodników niż na Puchar Bałtyku, to 
i konkurencja była mocniejsza. Tre-

ning czasowy wygrał Michał Koze-
ra, a Paweł Klewicz był 7. Pierwszy 
bieg jak i czasówka pod dyktando 
Michała, który z dużą przewagą jako 
pierwszy mija linię mety. Paweł za-
jął 7 miejsce. Drugi bieg rozegrano 
na mocno dziurawym torze przez 
połowę dystansu zdecydowanie pro-
wadził Michał, lecz po najechaniu 
na mocno wystający z ziemi kamień 
uszkodził tylne koło, resztę biegu 
ukończył na kapciu i jako piąty mi-
nął linię mety, natomiast Paweł był 
ósmy. W klasyfikacji generalnej Mi-
chał po raz drugi stanął na drugim 
miejscu podium, natomiast Paweł 
w generalce był 9. Zawody w roli ki-
bica obserwowała Żaneta Zachare-
wicz (ciągnie wilka do lasu), dzielnie 
dopingując klubowych kolegów.

EK
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Szczeciñska Szko³a Wy¿sza Collegium Balticum
zaprasza na kierunki:

Ekonomia

Informatyka

Dziennikarstwo
i komunikacja spo³eczna

studia
podyplomowe

www.stargardinum.pl

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

¥ Z O NAJ PS
DO£ C D  LE ZYCH!

www.cb.szczecin.pl

I miejsce
w regionie zachodniopomorskim
wg Rzeczpospolitej i Perspektyw

wœród uczelni niepublicznych
licencjackich w 2009 roku.

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

14.09.2009 r. godz. 16.30

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl

P.H. HURTPOL
 ul.Młynarska 1a  • Nowogard   

zatrudni    
magazyniera  

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
   na podobnym stanowisku
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
Oferty: kadry@hurtpol.pl  

lub 091 579 29 18.

UWAGA!!!
  

NOWE KIERUNKI: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA

Terenowy rajd samochodowy 
Z Nowogardu po bezdrożach

ciężki teren. Chodzi przede wszystkim o 
skupienie się na walorach turystycznych 
regionu – informuje Brodzki.

Organizatorzy chcą pokazać nasz 
region z innej strony. Trasa będzie 

wiodła przez 
równinę Nowo-
gardzką, Gry-
ficką i Wyżynę 
Trzebiatowską. 
Rajd zakończy 
się w byłym nie-
mieckim forcie 
(byłe lotnisko i 
lądowisko wod-
nosamolotów), 
w  R o g o w i e . 
Ostatni odcinek 
na rogowskiej 
plaży.

- Uczestnikom zapewniamy dwa posił-
ki – wojskową grochówkę i pieczoną przy 

ognisku kiełbasę. Na terenie fortu można 
będzie rozbić namiot. Jeszcze bardziej 
klimatycznie na spoczynek wybrać hangar 
lotniczy. Dla ceniących wygodę miejsca 
noclegowe w ośrodku wypoczynkowym 
Wiktoria – zachęca organizator.

Koszt imprezy 250 zł. od samochodu 
(2 osoby). Każda dodatkowa osoba 35 zł. 
Uiszczenie opłaty do 10 września upraw-
nia do 20 proc. rabatu. Imprezę wspiera 
burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziem-
ba. Obecność na rajdzie zapowiedziała 
Telewizja Polska.

- Do uczestnictwa zachęcam przede 
wszystkim mieszkańców naszej gminy. 
Widać, że samochodów z napędem 4x4 
w niej coraz więcej. Najwyższy czas by 
poznali walory swoich pojazdów. Zobaczą 
także jak piękny jest nasz region. Liczymy 
na duże zainteresowanie. Tu nie chodzi 
przecież o wyścigi – mówi Brodzki.

Marcin Nieradka

Właśnie w Nowogardzie rozpocznie 
się 150 kilometrowa wędrówka po bez-
drożach. To pierwsza impreza tego typu 
w naszym mieście.

Chodzi o terenowy rajd samochodowy. 
Imprezę organizują stowarzyszenia 4x4 i 
„Off Road Factory”. Wystartuje ona trze-
ciego października w Nowogardzie, bo 
ich członkiem jest mieszkaniec Błotna, 
motoryzacyjny maniak Piotr Brodzki.

- Rozpoczniemy na placu Wolności, 
przed ratuszem, o godz. 10. To właśnie 
tam odbędzie się zbiórka i zapisy. Później 
przejedziemy na nowogardzki motocross. 
Tam pierwsza konkurencja – jazda na 
orientację – mówi Brodzki. 

Uczestnicy rajdu będą podzieleni 

na trzy grupy 
– turystyczną, 
wyczynową i 
ekstremalną.

- W rajdzie 
m o ż e  w z i ą ć 
udział na praw-
dę każdy, kto 
posiada samo-
chód z napędem 
4x4. Trasa bę-
dzie podzielona 
odpowiednio do 
grup. Członko-
wie grupy tu-
rystycznej na pewno nie będą musieli 
przedzierać się przez bagna, czy inny 



GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Piątek 
11 września 2009 r. 
Nr 69 (1806) 
nakład 2500
Rok XVI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł
MAGAZYN

reklama reklama
Czytaj s. 3

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

UWAGA!!!
  

NOWE KIERUNKI: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Nauka Jazdy Edyta Kulak

Zaprasza na rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kat. B
11.09.2009 r.

NOWOŚĆ!!! Jedyna Nauka Jazdy w województwie
posiadająca symulatory do nauki!!!

Badania wykazują:
70% mniej wypadków
60% większa zdawalność egzaminów
u osób ćwiczących na symulatorze

Możliwość nauki:
- placu manewrowego
- jazdy miejskiej
tel. 601 408 886

601 172 030

www.kulak.eu

L L

Przedszkole Nr 1 

Nowy rok w bezpiecznym budynku
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reklama

A jednak

Obwodnica 
będzie budowana

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego        
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek 
z dnia 20.04.2009 r. (data wpływu do organu: 27.04.2009 r.) Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
budowie obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi Krajowej nr 6.

LMM  

Bezpieczny przejazd!
Goleniowska ‘drogówka’ przeprowadziła działania prewencyjno-profilak-

tyczne pod hasłem : Bezpieczny Przejazd, podczas  których kontrolowano 
kierujących, a także rozdawano ulotki ZATRZYMAJ SIĘ I  ŻYJ.

Kolejni poszukiwani  

trafili za kratki!
Goleniowscy policjanci zatrzymali w poniedziałek 7 września 5-ciu poszu-

kiwanych. Wszyscy trafili już za kratki. Do zatrzymań doszło w kilku miej-
scach na terenie całego powiatu. W Goleniowie przy ul. Matejki zatrzymano 
Edwarda M. lat 56, w Maszewie Henryka M. lat 46, w Nowogardzie przy ul. 
Żeromskiego zatrzymano Piotra B. lat 38, w Dębicach Janusza Sz. lat 49, a w 
okolicy Stepnicy Zygmunta M. lat 59. Byli poszukiwani przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie, który wydał na nich kary pozbawienia wolności za popełnienie 
przestępstw kryminalnych, a także za jazdę ‘po pijaku’. 

Część z nich spędzi w więzieniu nawet kilka miesięcy. 
 Nadkom. Wiesław Ziemba

Policjanci wspólnie z funkcjo-
nariuszami Służby Ochrony Kolei, 
ukierunkowali swoje działania   na 
ujawnianie nieprawidłowych zacho-
wań kierowców i pieszych w obrębie 
przejazdów kolejowych. Mundurowi 
pojawili się na przejazdach kolejo-
wych, szczególną uwagę zwrócili na 
przejazdy kolejowe w Goleniowie 
przy ul. Maszewskiej i Nowogardzkiej 
, gdzie najczęściej łamane są obowią-
zujące przepisy. Najczęściej popełnia-
nie wykroczenia to: wjeżdżanie na 
przejazd w trakcie opuszczania lub 
podnoszenia zapór, nie stosowanie 
się do wskazań sygnalizatorów świetl-
nych a także nagminne przekraczanie 
prędkości podczas przejeżdżania 

przez przejazd-niejednokrotnie jest 
to prędkość około 100 km/h przy ul. 
Nowogardzkiej.

W trakcie działań skontrolowano 
kilkudziesięciu kierujących z czego 
16 ukarano mandatami za popełnio-
ne wykroczenia. Zdarzało się tak , 
że nawet kilku kierujących przejeż-
dżało jednocześnie przez przejazd   
w trakcie opuszczających się zapór. 
Mandaty były wysokie- od 300 do 
500zł. Każdy kierujący otrzymał tak-
że ulotkę ‘ Zatrzymaj się i Żyj”, która 
z całą pewnością  powinna im o tym  
przypominać.   

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Pomóc niepełnosprawnemu

Jakie problemy mają niepełno-
sprawni i ich opiekunowie wiemy 
wszyscy, ale przechodzimy koło 
nich obojętnie. Nas to przecież nie 
dotyczy! A czasami potrzeba tylko 
trochę dobrej woli. Trochę dobrej 
woli wystarczy by ulżyć w opisywa-
nym przypadku. Kłopoty dotykają 
mieszkankę osiedla przy ul. Bema. 
Niepełnosprawny syn tej pani do-
jeżdża na zajęcia do Radowa Małego. 
Po pokonaniu dwóch pięter trzeba 
jeszcze dojechać do busa. Z tym już 
problem przyziemy – budowana jezd-

nia  i wysokie krawężniki. Potrzebne 
wykonanie podjazdu. Prowizorka 
jaką wykonano z podsypanej ziemi 
jest zdradliwa – po deszczu koła 
wózka grzęzną i trudno je wydostać.

Opiekunka apeluje do budowla-
nych – wykonajcie podjazd utwar-
dzony cementem i połóżcie kilka płyt 
utwardzając pobocze do chodnika!

O sytuacji został poinformowany 
zastępca burmistrza – mamy nadzie-
ję, że te kosmetyczne przecież zabiegi 
zostaną wykonane.

LMM
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DRZEWA I KRZEWY 
OZDOBNE

Olchowo 74 (koło stacji paliw)

Tel. 507 102 211
DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY, 

RABATY!

BUDUJemY DOmY  
JeDNOrODZINNe, 

również energooszczędne
Dom pod klucz 7-10 tygodni

Tel. 504 595 424

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Przedszkole Nr 1 
Nowy rok  
w bezpiecznym budynku

W dniu 31.08.2009 r. zakończono 
prace remontowe w Przedszkolu Nr 
1 przy ul. Żeromskiego w Nowogar-
dzie. Celem przeprowadzonego re-
montu było dostosowanie obiektu do 
wymogów techniczno-budowlanych 
w zakresie zabezpieczeń przeciw-
pożarowych budynku. W związku z 
czym wydzielono klatkę schodową 
jako odrębną część pełniącą funkcję 
drogi ewakuacyjnej oraz wyposażo-
no w system oddymiania poprzez 
montaż nowych drzwi wejściowych 
przeciwpożarowych z elementem 
okiennym otwieranym siłownikiem 

za pomocą czujki dymu i montaż 
okna oddymiającego. Wykonano 
również przeszkloną ściankę prze-
ciwpożarową oddzielającą szatnię 
od klatki schodowej i zamontowano 
drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe. 
Instalacja oddymiania i oświetlenia 
awaryjnego sterowana jest za pomocą 
centrali. Roboty wykonywała firma 
BSP SERVICE Sp. z o.o. z Koszalina. 
Wartość wykonanych robót remon-
towo-budowlanych na ww inwestycji 
wyniosła 111 307,92 zł.

Opr. LMM, foto A.Sawicki
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Nawiązanie współpracy 
z Ukrainą

W dniach 15.09.-18.09.2009 w na-
szym mieście będzie gościła delegacja 
władz samorządowych z Ukrainy z 
miasta Dubrovica.  

Głównym celem wizyty będzie 
nawiązanie różnych form współpra-
cy pomiędzy naszą gminą a gminą 
z Ukrainy oraz podpisanie Listów 
Intencyjnych w ramach autorskiego 
projektu Instytutu Rozwoju Regio-
nalnego w Szczecinie pod nazwą 
„Współpraca partnerska gmin i 
powiatów województwa zachodnio-
pomorskiego z ich odpowiednikami 
położonymi na terenie środkowej 
Ukrainy”, które odbędzie się w dniu 
16 września 2009 na Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie. 

Po raz pierwszy w historii samorzą-
dowych stosunków polsko-ukraiń-
skich Listy Intencyjne podpisze jed-
nocześnie 19 ukraińskich i polskich 
jednostek samorządu terytorialnego, 
w tym również nasza gmina. W 

programie wizyty w Nowogardzie 
przewiduje się m.in. spotkanie ukra-
ińskiej delegacji z naszymi władzami 
samorządowymi i przedsiębiorcami, 
wizyty w firmie PUWiS, Goleniow-
skim Parku Przemysłowym oraz 
w Nowogardzkim Domu Kultury i 
Bibliotece Miejskiej.

Uczestnikami ukraińskiej delegacji 
są: przedstawiciel władz samorzą-
dowych oraz dyrektor miejscowej 
Agencji Rozwoju Regionalnego. 
Wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorców z gminy Nowo-
gard, którzy chcieliby nawiązać 
współpracę gospodarczą z Ukrainą 
prosimy o kontakt telefoniczny z 
Krystyną Dwornik, Wydział RLiF, 
tel. 091 39 26 233, celem ustalenia 
terminu spotkania z przedstawicie-
lami delegacji.

Krystyna Dwornik
Urząd Miejski w Nowogardzie

Likwidacja mogilników 
Umowa o współpracy w sprawie 

przystąpienia do działań mających 
na celu likwidację mogilników 
znajdujących się na terenie woje-
wództwa została podpisana pod-
czas konferencji prasowej w środę, 
9 września br. Umowę z przedstawi-
cielami zachodniopomorskich gmin 
podpisał w imieniu Województwa 
Zachodniopomorskiego wicemar-
szałek województwa Jan Krawczuk.

List intencyjny w sprawie pla-
nowanych działań dot. wspólnego 
przedsięwzięcia polegającego na 
usunięciu mogilników został za-
warty 2 kwietnia br. pomiędzy Wo-
jewództwem Zachodniopomorskim 
reprezentowanym przez wicemar-
szałka Jana Krawczuka, a prezesem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie, Jackiem Chrzanowskim; 
dyrektorem Agencji Nieruchomo-

ści Rolnych Oddziału Terenowego 
w Szczecinie, Adamem Poniewskim 
i przedstawicielami zainteresowa-
nych gmin.

Mogilniki w województwie za-
chodniopomorskim będą likwi-
dowane ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 
(13,5 mln zł) oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
(1,5 mln zł). Sfinansowanie operacji 
przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 
nastąpiło na wniosek Wydział Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska Urzę-
du Marszałkowskiego.

W imieniu gminy Nowogard 
umowę podpisał burmistrz Kazi-
mierz Ziemba.

Likwidowany będzie jeden  mogil-
nik w Gminie Nowogard.

Opr. LMM

PCK dziękuje…
Polski Czerwony Krzyż Delegatura w Nowogardzie w dniu 5 września 2009 

r. przeprowadziła kwestę uliczną zgodnie z Decyzją Nr 5/2008 z dnia 11 grud-
nia 2008 r. wydaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
zezwalającą Stowarzyszeniu Polski Czerwony Krzyż na przeprowadzenie 
zbiórki publicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wsparcie finansowe 
podczas sobotniej kwesty ulicznej.

Zebrane pieniądze w kwocie 877,70 zł, pozwoliły dodatkowo wyposażyć 
dzieci z gminy Nowogard w nowe plecaki, worki na stroje gimnastyczne, a 
także w przybory szkolne (piórniki, mazaki, nożyczki). 

Kwestowały uczennice I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Małgorzata Grzelak, Ewa Żylak

Długołęka 

Projekt „GRUNT TO ZDROWIE”
Stowarzyszenie „Jutrzenka” in-

formuje że od 10 września do 2 
października br. wraz ze Szkołą 
Podstawową w Długołęce  realizuje 
projekt „GRUNT TO ZDROWIE”.

Celem projektu jest:
Promocja zdrowego stylu życia 

wśród dzieci i młodzieży poprzez 
wprowadzenie prozdrowotnych na-
wyków żywieniowych i uprawianie 
sportu a także uświadomienie znacze-
nia witamin dla zdrowia człowieka. 
Adresatami projektu są dzieci w wie-
ku 7-13 lat z terenu trzech wsi gminy 

Nowogard:  Długołęki, Krasnołęki i 
Wyszomierza.

Dzieci dzięki udziałowi w projekcie 
dowiedzą się jak dbać o zdrowie, po-
znają zasady zdrowego odżywiania, 
będą potrafiły udzielić I pomocy, 
będą rozumiały szkodliwość zwią-
zaną z alkoholem, papierosami i 
narkotykami.

Projekt został dofinansowany ze 
środków  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej.

Inf. Magdalena Rogojsza

Listy czytelników
Do redakcji wpłynął list inny od wszystkich. Publikujemy, nie komen-

tujemy – niech każdy z Czytelników ocenia go po swojemu. Refleksyjnej 
lektury…

Jestem mieszkańcem Nowogardu od bardzo dawna. Cieszę się z każdego 
sukcesu osiągniętego przez osoby fizyczne działające na rzecz miasta i gmi-
ny. Pragnę podziękować za podejmowane inicjatywy w rozwój i upiększanie 
miasta.

- Należą się podziękowania dla kierownictwa i członków Rady Społecznej 
Szpitala za wyposażenie tej placówki w nowoczesny sprzęt.

- Nowogardzkim ratownikom oraz kierownictwu stacji za dbałość i troskę w 
poszukiwaniu środków z przeznaczeniem na właściwe cele.

- Pragnę pogratulować kolarzom i motocrossowcom za rozsławianie No-
wogardu, a zespołowi „Wesoła Ferajna” za uświetnianie wszelkiego rodzaju 
imprez w Nowogardzie i w  kraju.

- Pragnę podziękować organizatorom i sponsorom  „Lata z Muzami” i 
„EKOFILMU”. Miasto stało się znane nie tylko w kraju ale i poza jego gra-
nicami.

- Pragnę pogratulować Pani Dyrektor Banku PKO BP w Nowogardzie do-
brego samopoczucia.

- Gratulacje należą się redakcji Dziennika Nowogardzkiego za przekazy, in-
formacje i relacje z życia mieszkańców Nowogardu i okolic.

Z poważaniem stały Czytelnik „DN”
JK z Nowogardu

Wyjazd na badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”dnia 19.09.2009r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 

Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 tel.
091-39-21-356,oraz Lidii Bogus tel. 505-393-636 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•
• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 14.09.br. g. 16.00

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.plrozpoczęcie kursu 17 września br. godz. 16.00
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Ogólnopolska Społeczna Kampania  
Edukacyjno-Profilaktyczna 

„SPRAWDŹ, CZY TWOJE 
PICIE JEST BEZPIECZNE” 

Pod takim hasłem w kwietniu br. ruszyła ogólnopolska kampania profilak-
tyczno-edukacyjna, która będzie trwała do końca tego roku. Organizatorem 
kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, 
Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych. Do kampanii przystąpiło blisko 1400 samorządów gminnych 
i 15 wojewódzkich. Do tej pory żadna społeczna kampania nie spotkała się 
z takim odzewem ze strony samorządów lokalnych.

Włączając się w kampanię chcemy zachęcić mieszkańców gminy Nowo-
gard do oceny własnego modelu picia oraz do odpowiedzi na pytanie – Czy 
moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą 
pojawić się w związku z piciem alkoholu.

Kampania adresowana jest do 
dorosłych konsumentów napojów 
alkoholowych - także do tych, którym 
wydaje się, że piją niewiele. Jej celem 
jest ograniczenie liczby osób pijących 
ryzykownie i szkodliwie oraz przeka-
zanie wiedzy na temat szkód, jakie 
wiążą się ze spożywaniem alkoholu. 
Z badań przeprowadzonych przez 
PARPA wynika, że populacja osób 
pijących ryzykownie i szkodliwie 
kształtuje się w Polsce na poziomie 
ok. 4 mln i jest tym samym ponad 
cztery razy większa niż populacja 
osób uzależnionych od alkoholu 
(szacowana na ok. 863 tys.). 

Z badań Światowej Organizacji 
Zdrowia wynika, że alkohol jest 

trzecim czynnikiem ryzyka powo-
dującym choroby i zgony ludzi na 
świecie (po nadciśnieniu tętniczym 
i nikotynie), a region europejski jest 
największym producentem i kon-
sumentem napojów alkoholowych. 
Ponad 60 typów różnego rodzaju 
chorób ma związek z alkoholem. 
Badania CBOS z 2008 roku pokazują, 
że w społeczeństwie funkcjonuje ste-
reotyp dotyczący piwa jako najmniej 
szkodliwego napoju alkoholowego. 
Tymczasem wypijając szklankę piwa 
(250 ml), lampkę wina (100 ml) lub 
kieliszek wódki (30 ml) wprowadza-
my do organizmu taką samą ilość 
alkoholu etylowego. Celem kampanii 
nie jest nakłanianie do całkowitej 

abstynencji (choć ta w przypadku 
niektórych osób, np. młodzieży i 
kobiet w ciąży czy kierowców jest 
konieczna), ale pokazanie, kiedy 
picie staje się ryzykowne i jakie są 
granice tego ryzyka. Plakaty, ulotki i 
broszury przygotowane przez PARPA 
przekazano m.in. do tut. Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, Poradni 
Odwykowej Nowogardzkiego Stowa-
rzyszenia Klub Abstynenta „Hania”, 
placówek opieki zdrowotnej, punktu 
konsultacyjnego. Więcej informacji 
znajdziecie Państwo na stronie: www.
wyhamujwpore.pl 

W ramach kampanii specjalny 
przekaz profilaktyczny został skie-
rowany do młodzieży. Z myślą o tej 
grupie docelowej powstała strona 
internetowa www.niebotak.pl, która 
pokazuje, że najbardziej bezpiecz-
ne dla osoby niepełnoletniej jest 
zachowanie abstynencji. Do szkół 
przekazano scenariusz wywiadówki 
dla rodziców oraz scenariusz zajęć 
profilaktycznych. Ponadto placówki 
te otrzymały materiały edukacyjne 
pod hasłem „Nie, bo tak”, adresowane 
do młodych ludzi. Uczniowie klas 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
szkół prowadzonych przez gminę 
Nowogard mogli dowiedzieć się jakie 
ryzyko ponosi młody człowiek sięga-
jący po alkohol podczas realizowane-
go programu profilaktycznego „NOE 
I” na przełomie kwietnia i maja br. 

Kontynuując działania mające na 
celu przeciwdziałanie uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie na terenie 
naszej gminy od 30 września do 31 
grudnia br. będzie trwała Kampania 
Edukacyjno – Profilaktyczna pod 
hasłem „3 razy NIE - NIE PIJĘ, NIE 
BIORĘ, NIE BIJĘ” skierowana do 
młodzieży gimnazjalnej. Organiza-
torami powyższych działań będą: 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, 
Zespół Interwencji Kryzysowej 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie i Komisariat Policji 
w Nowogardzie. Kampania będzie 
poprzedzona uroczystą inauguracją, 
która odbędzie się w dniu 30 września 
2009 roku w Nowogardzkim Domu 
Kultury. Działaniami towarzyszącymi 
ww. kampanii będą zajęcia prowa-
dzone w szkołach gimnazjalnych 
przez specjalistów ds. uzależnień. 
Wizerunkiem kampanii będzie plakat 
wykonany przez młodzież naszego 
miasta tj. Krzysztofa Skrobirande, 
Sarę Mitura, Annę Bodo, Joannę Pie-
truk, Arkadiusza Pruchniak, Milenę 
Rutkowską, Magdę Janik, Bartosza 
Maślany i Bartłomieja Ziółkowskie-
go. Koordynatorem kampanii będzie 
Pani Dorota Maślana – Koordynator 
Zespołu Interwencji Kryzysowej w 
Nowogardzie.

Teresa Ziółkowska 
Koordynator Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
(opr. LMM)

Deficyt budżetowy

Co nas czeka w 2010 roku
Money.pl prześwietlił projekt budżetu. W planie są podwyżki podatków 

– akcyzy i płaconego od służbowych aut! Rząd liczy za to na 12,5 miliarda 
złotych więcej ze wszystkich danin. Więcej zapłacą palacze i kierowcy służ-
bowych aut. Na rok 2010 rząd planuje ponad dwukrotnie większy deficyt 
niż zakładany w nowelizacji budżetu za rok 2009. Ma on sięgnąć 52,2 mld 
złotych wobec planowanych w tym roku 27 miliardów. 

w tym roku. Wysokie wpływy z tego 
podatku wynikać mają z poprawy 
sytuacji gospodarczej. Wzrośnie 
także akcyza - przede wszystkim 
dzięki planowanej podwyżce o 2,57 
procent akcyzy na papierosy. Więcej 
zapłacimy także podatku dochodo-
wego, jednak wzrost jest tu stosun-
kowo niewielki.   Jak wyjaśnia re-
sort finansów na wzrost dochodów 
będzie tu mieć przede wszystkim 
zmiana w opodatkowaniu samo-
chodów służbowych używanych do 
celów prywatnych - zwiększy ona 
nasz podatek o 27 milionów złotych.
Mniej wpłacą natomiast rodzice, 
którzy adoptowali lub przysposobi-
li dzieci - prawo do ulgi rodzinnej, 
które im od przyszłego roku przy-
znano zmniejszy wpływy fiskusa o 
40 milionów.

Dywidendy nas nie poratują
Minister Rostowski nie może na-

tomiast w przyszłym roku liczyć na 
dywidendy, które w 2009 przynio-
sły prawie 8 miliardów złotych. W 
związku z rekordowymi planami 
prywatyzacyjnymi - mają być sprze-
dane spółki za 25 mld zł - wpływy 
z dywidend i wypłat z zysku szaco-

wane są na jedynie 4,2 miliarda. Co 
istotne, wpływy z prywatyzacji tylko 
w części zasilą budżet - z planowa-
nych 25 mld zł budżet otrzyma 9,4 
miliarda. Pozostała kwota wpłynąć 
ma na fundusze celowe. Ustalony w 
projekcie ustawy budżetowej limit 
wydatków na rok 2010 wynosi 297,7 
mld zł i jest wyższy od zaplanowane-
go w ustawie o zmianie ustawy bu-
dżetowej na 2009 rok o 8,9 procent 
(w tym roku budżet wyda 273,5 mi-
liarda złotych).Największe pozycje 
wydatków to dotacje i subwencje. 
Wydamy na nie 143,5 mld zł, czyli 
ponad 48 proc. wydatków ogółem. 
Kwota dotacji i subwencji wzrośnie 
o 11 mld w stosunku do tego roku - 
przede wszystkim z powodu wydat-
ków na oświatę - w tym na plano-
wane podwyżki dla nauczycieli oraz 
dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych - zwiększonej o ponad 
7 miliardów. Ma ona być przezna-
czona na waloryzację emerytur.

http://www.money.pl/gospodarka/rapor-
ty/artykul/budzet;2010;dywidendy;zje;pry-
watyzacja,36,0,529700.html 

Tomasz Bonek - redaktor naczelny
Opr. LMM

Budżet planowany na 2010 rok 
jest zdecydowanie kryzysowy, choć 
resort finansów zakłada, że wskaźni-
ki makro będą się powoli poprawiać. 
Jednak gospodarka, według analiz 
rządowych, wróci do formy napraw-
dę dopiero w 2013 roku. Bezrobocie 
w przyszłym roku wzrośnie do 12,8 
procent - zakłada resort. Za dwa lata 
zaledwie wrócimy do tegorocznego 
poziomu, a zejść na poziom jedno-
cyfrowy uda się nam dopiero za trzy 
lata. Średnia płaca urosnąć ma za-
ledwie o 63 złote. Rosnąć za to bę-
dzie inflacja - i to szybciej niż płace, 
więc faktycznie odczujemy spadek 
dochodów. Na 2010 zakłada 1,2 
procentowy wzrost PKB, a do 2013 

osiągnięcie wzrostu o 3,4 procent, 
jednak zakładane wydatki rosną 
zdecydowanie szybciej od wpływów. 
Łączne dochody - z podatków, dywi-
dend, prywatyzacji czy cła - mają być 
w przyszłym roku o ponad 4 procent 
wyższe niż w bieżącym i zakłada się, 
że wyniosą 245,5 miliarda złotych - 
wobec 235,9 mld w 2009. Złożą się 
na nie przede wszystkim wpływy z 
podatków. W przyszłym roku odda-
my fiskusowi z naszych podatków 
o 6 procent więcej niż w bieżącym. 
Prognozowane wpływy podatkowe 
to 223,1 miliarda złotych - wobec 
210,6 miliardów w 2009. Najwięcej 
przynieść ma VAT - 106,2 miliarda, 
czyli o prawie 9 procent więcej niż 
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Ruszyła XIV edycja programu 

„Szkolne i przedszkolne 
projekty recyklingowe”

Ogólnopolski projekt, którego kolejne edycje programu realizowane są 
od 1996 roku zgodnie z latami szkolnymi. W oparciu o specjalne pakiety 
dla gimnazjów, szkół i przedszkoli, nauczyciele - szkolni koordynatorzy 
- realizują różne działania edukacyjne ze swoimi uczniami. Przez 13 lat 
funkcjonowania programu wzięło w nim udział ponad 1,7 miliona dzieci i 
młodzieży z niemal 6 tysięcy placówek oświatowych i edukacyjnych z całej 
Polski. Do końca 2008 roku Fundacja RECAL przeprowadziła 327 szkoleń 
w zakresie recyklingu na przykładzie alu-puszek dla ponad 11 tysięcy na-
uczycieli. Program realizowany był i jest przy współpracy z ponad 200 part-
nerami lokalnymi z terenu całego kraju. Należą do nich przede wszystkim 
jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, związki gmin) i firmy 
komunalne, ale także centra edukacji ekologicznej, ośrodki doskonalenia 
nauczycieli, parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarządowe oraz 
punkty skupu surowców wtórnych.

czane będą bezpośrednio do koor-
dynatorów Programu.

Na bazie szkoleń i materiałów 
placówki będą realizowały u siebie 
Program. Placówki biorące udział w 
Programie zachęcamy do podejmo-
wania wielu ciekawych działań edu-
kacyjnych, z wykorzystaniem takich 
instrumentów jak np.: teatrzyki, 
konkursy plastyczne, a także festyny 
dla uczniów i rodziców. 

Dla najlepszych placówek pod 
koniec roku szkolnego przygotowa-
liśmy:

- wyjazd na Zieloną Szkołę dla 
przedstawicieli 15 placówek (z każ-
dej zaprosimy nauczyciela koordy-
nującego program oraz 2 uczniów). 
Zielona Szkoła odbędzie się w paź-
dzierniku 2010 roku;

- przedstawienie teatralne „Ala w 
Alulandii” dla 15 przedszkoli;

- 50 sztuk aparatów cyfrowych;
- 150 sztuk odtwarzaczy mp3/

mp4;
- 1.000 sztuk piłek nożnych oraz 

piłek siatkowych;
- 3.000 sztuk toreb bawełnianych;
Zaangażowanie placówek ocenia-

ne będzie na podstawie przekazane-
go przez placówki raportu. Termin 
nadsyłania raportów to 18 maj 2010 
roku (pocztą, e-mailem, bądź bez-
pośrednio do biura Fundacji). 

Ocena nadesłanych sprawozdań 
prowadzona będzie według kryte-
riów:

- Działania w placówce – skutecz-
ność i innowacyjność zrealizowa-
nych działań edukacyjnych, gdzie 
najwyżej oceniane będą rozwiązania 
nowatorskie (np. konkurs plastycz-
ny, muzyczny, fotograficzny, pisar-
ski, własne przedstawienie teatralne, 
itp.),

- Działania poza placówką – ini-
cjatywy angażujące i informujące 
społeczność lokalną o realizowanych 
działaniach (publikacje medialne, 
prezentacje sceniczne podczas fe-
stynów, włączenie podmiotów spoza 
placówki do zbiórki puszek, itp.),

- Masa zebranych puszek alumi-
niowych w przeliczeniu na jednego 
ucznia w placówce, która określana 
będzie na podstawie kopii poświad-
czeń sprzedaży wystawianych przez 
kupującego oraz pisemnej deklaracji 
ilości uczniów w nadsyłanym zgło-
szeniu.

Artur Łobocki
Członek Zarządu Fundacji RECAL
tel. +48 605 591 865
Fundacja RECAL
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
tel./fax 022 538 91 74

W ramach programu placówki 
edukacyjne na różnych szczeblach 
(przedszkolnym, podstawowym, 
gimnazjalnym oraz ponadgim-
nazjalnym) otrzymają bezpłatne 
wsparcie Fundacji RECAL w przy-
gotowaniu i realizacji edukacji recy-
klingowej. Działania tego typu mają 
zasadnicze znaczenie w procesie 
zmiany postaw społecznych wobec 
potrzeby segregacji odpadów.

Cele programu:
- Prowadzenie aktywnej edukacji 

ekologicznej w zakresie gospodarki 
odpadami na przykładzie korzyści 
płynących z odzysku i recyklingu 
aluminiowych puszek po napojach.

- Podnoszenie świadomości i 
wrażliwości ekologicznej.

- Zachęcenie wszystkich uczestni-
ków programu do zbiórki aluminio-
wych puszek po napojach.

Program kierowany jest do placó-
wek oświatowych i wychowawczych. 
Są to np.:

- przedszkola,
- szkoły podstawowe,
- szkoły gimnazjalne,
- szkoły ponadgimnazjalne,
- ośrodki opiekuńczo-wychowaw-

cze i inne podobne.
Program w roku szkolnym 

2009/2010 współfinansowany jest 
ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Zgłoszenia można dostarczać w 
dowolnym momencie trwania Pro-
gramu. Możliwe są dwie formy zgło-
szenia:

- Przesłanie karty zgłoszeniowej 
na adres pocztowy Fundacji RECAL 
w Warszawie przez zainteresowaną 
placówkę oświatową.

- Przesłanie na adres poczto-

wy Fundacji RECAL w Warszawie 
zbiorczego zgłoszenia zainteresowa-
nych placówek oświatowych przez 
Partnera, który koordynuje Pro-
gram na swoim terenie (np. na tere-
nie gminy, itd.).

W wielu miejscach program bę-
dzie się rozpoczynał od szkolenia 
dla nauczycieli, w którym będą 
mogli wziąć udział również przed-
stawiciele samorządów oraz firm 
gospodarujących odpadami. W 
trakcie szkolenia uczestnikom prze-
kazywane będą pakiety edukacyjne 
oraz informacje z zakresu racjonal-
nej gospodarki odpadami ze szcze-
gólnym uwzględnieniem odzysku i 
recyklingu aluminiowych puszek po 
napojach. Spotkania takie organizo-
wane będą przez cały czas trwania 
programu. 

Kolejnym etapem będzie prze-
kazanie materiałów dydaktycznych 
placówce, która wyrazi chęć prowa-
dzenia Programu u siebie. Do placó-
wek zgłaszających się indywidualnie 
do Fundacji materiały będą wysyła-
ne bezpośrednio do placówki. Pla-
cówki, których udział w Programie 
koordynowany jest przez Partnera 
otrzymają materiały za jego po-
średnictwem. Placówki oświatowe 
otrzymają następujące materiały: 
pakiet edukacyjny, plakaty zachę-
cające do segregacji, płyta DVD z 
filmem „Nowe życie puszki” oraz 
przedstawieniem teatralnym „Ala 
w Alulandii”, pojemniki i worki na 
puszki oraz magnesy. Dodatkowym 
forum wymiany doświadczeń dla 
uczestników Programu jest biuletyn 
„AluWieści”, w którym zamieszcza-
ne będą m.in. regulaminy konkur-
sów, informacje dla koordynatorów 
tego Programu. „AluWieści” dostar-

Melina w byłym sklepie 
Wybite szyby, śmieci, butelki i panowie degustujący tanie wina – to 

krajobraz po dawnym sklepie na osiedlu Radosław.
Chodzi o kontener (przy ul. Bohaterów Warszawy), w którym kiedyś 

znajdował się sklep. Właściciel dawno zwinął interes, a budę pozostawił na 
pastwę losu. Nie dość, że budynek odstrasza bryłą i psuje wizerunek osiedla, 
to pełno w nim różnego rodzaju śmieci.

- Śmieci to jeszcze pół biedy. Ostatnio stał się zwykłą meliną, w której menele 
piją wina. Strach wypuścić dziecko wieczorem. Przecież nie wiadomo, co może 
się stać. Właściciela budynku powinno się wezwać do rozebrania, lub zabez-
pieczenia – skarży się mieszkanka osiedla.

Z tego, co udało się nam ustalić właściciel porzucił interes i od dawna 
pracuje za granicą. Co może zrobić gmina, by kontener „przestał straszyć”?

- Jego właściciel najprawdopodobniej dzierżawi teren od gminy. Obiecuję, 
że zainteresuję się tą prawą i zrobię wszystko, by były sklep nie przeszkadzał 
mieszkańcom – mówi Jerzy Kaczmarski, wiceburmistrz Nowogardu.

Liczymy na interwencję. Będziemy dalej śledzić losy kontenera-meliny. 
Marcin Nieradka
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W środę 9.09.2009 r. w okolicach Szkoły Podstawowej nr 3 

znaleziono małą czarną kotkę 
z niebieską obróżką na szyi. 

Czeka na właściciela.  kontakt 091 39 25 330.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie 
„Zjazdu byłych mieszkańców Jarchlina” 

sołtysowi T. Olszewskiemu, p. J Ujazda, 
W. Zielińskiemu, 

W. Płuciennik oraz wszystkim, 
którzy zaangażowali się w pomoc 

w zorganizowaniu imprezy. 
Za miłe przyjęcie i wspólną zabawę.

To spotkanie pozostanie na długo w naszych sercach.
Dziękujemy

    Uczestnicy Zjazdu

Podziękowanie dla sołtysa T. Olszewskiego 
za zorganizowanie 

„Zjazdu byłych mieszkańców Jarchlina”, 
za miłe przyjęcie, udaną zabawę 

i wspaniałe wspomnienia.
    Dziękuje Klan Krusińskich

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że 

posiada do sprzedaży drewno:
- wielkowymiarowe liściaste i iglaste 
  w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe iglaste So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez 
Nadleśnictwo Nowogard. Odbiór drewna możliwy jest w dni robo-
cze w godzinach od 7.00 do 14.00. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem tel. 091 39 20 825 wew. 36.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Dobrzy politycy
Na prośbę Czytelników podajemy oceny naszych gminnych polityków 

wystawione im przez internatów w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przypo-
minamy również zasady głosowania – z jednego komputera można wysta-
wić oceny dowolnej liczbie polityków, ale tylko raz na 24 godziny (od pół-
nocy do północy). Skala ocen od 1 do 6 (skandaliczny , mierny , przeciętny 
,dobry, wzorowy, wybitny). Z analizy wyników w całym kraju i komentarzy 
jakimi poszczególni politycy są oceniani można stwierdzić, że oceny zbli-
żone do „trzy” i powyżej są przyzwoitymi i politycy mogą być zadowoleni. 
Oceny poniżej „dwa” powinny zastanowić.

Analizując nasze gminne notowania zastanawiające są oceny członków 
klubu koalicyjnego –  ponad przeciętne. Dobre są także oceny radnych 
Lewicy. Niezrozumiałe dla mnie są oceny radnych PO – aktywni, a nawet 
bardzo aktywni, a nie znajdują uznania internatów. Częściowo tłumaczą 
to komentarze (nie będę je cytował) – oceniający przypisują tym radnym 
chęć zdobywania osobistych sukcesów. Niska ocena to prawidłowość – mało 
sympatyków, a głosujący to ludzie niechętni radnemu. Najgorsze notowania 
mają Ci, którzy zmienili barwy  - widocznie stracili zaufanie wyborców, a 
nie zyskali nowych zwolenników. Z komentarzy oceniających radnych klu-
bu rządzącego  przebija jedna główna myśl – wyborcy lubią spokój i prze-
widywalność. Stare powiedzenie samorządowe się sprawdza – nieważne co 
mówisz i obiecujesz – ważne jak głosujesz i co z tego wynika.  

Pełny ranking za ostatnie 15 dni (cyfra w nawiasie oznacza ilość głosujących):
1. 1 3.64  Laskowski Mieczysław  (203),
2. 3.27  Kucal Sławomir Tomasz  (181),
3. 3.26  Ziemba Kazimierz  (164),
4. 3.25  Bielida Antoni  (202),
5. 3.24  Paśko Rafał Marcin 
6. 3.20  Jurek Lech Józef  (186),
7. 3.19  Czapla Robert Antoni (224),
8. 3.03  Kazuba Stanisław Ignacy  (201),
9. 3.03  Bociarski Michał Jan (161),
10. 2.97  Szkołuda Anna  (175),
11. 2.80  Augustynek Robert Bogusław (133),
12. 2,80 Krzywania Marek (148),
13.  2.61  Kubicki Jerzy (124),
14.  2.52  Wysoszyńska Krystyna (113), 
15.  2.27  Fedeńczak Jan  (106),
16.  2.09   Kaczmarski Jerzy Lucjan (80),
17.  1.49  Szpilkowski Rafał Marek  (113),
18.  1.48  Kłosowska Krystyna Bożena (88),
19.  1.41  Szafran Tomasz (133),
20.  1.36  Kosiński Krzysztof Leszek (80),
21.  1.25  Wasiak Andrzej (102),
22.  1.13  Mularczyk Jan (92)
 Dobrzy politycy – Powiat (ostatnie 15 dni) 
Czołowa dziesiątka:
1. 5.11  Lembas Kazimierz Ignacy 
2. 4.94  Włodarczyk Wojciech 
3. 4.90  Siwek Czesław 
4. 4.56  Bednarz Józef 
5. 3.14  Korkosz Józef Dariusz 
6. 2.71  Rybicka Gizela Elżbieta 
7. 2.40  Fedeńczak Adam 
8. 2.05  Kołodziejek Marek Jan 
9. 1.88  Torzewski Rafał Ryszard 
10. 1.88  Domaradzka Danuta Elżbieta

Opr. LMM
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 Witamy wśród nas...  Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: 
www.videoroguski.pl

Leon syn Karoliny 
i Jakuba ur. 9.09.09 
ze Szczecina

Igor syn Agnieszki 
i Radosława ur. 9.09.09 
ze Szczecina

Paulina córka 
Aleksandry Bienias 
ur. 9.09.09 
z Nowogardu

Fabian syn Andżeliki 
i Pawła Bogdańskich 
ur. 6.09.09 
z Nowogardu

Hania córka Marty 
i Bartłomieja 
Soleckich ur. 9.09.09 
ze Szczecina

Michał syn Weroniki 
i Przemysława 
ur. 9.09.09 z Ostrzycy

Gracjan syn Eweliny 
Rączkowskiej 
ur. 8.09.09 z Mokre

W obiektywie  Jana korneluka   - Spotkanie rocznicowe
                                                       w klubie „Hania

Bez alkoholu można żyć i świetnie się bawić
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BĘDZIE KOŁO DIABETYKÓW  
W NOWOGARDZIE !

Po zorganizowaniu BIAŁEJ SOBOTY w Fundacji „Zdrowie”dla cho-
rych na cukrzycę, zaistniała  potrzeba konsolidacji diabetyków oraz ich 
rodzin.

Po rozmowach z Wojewódzkim Stowarzyszeniem Diabetyków ustalo-
no termin pierwszego spotkania organizacyjnego na dzień 15.09.2009r.
(wtorek) godz. 17.00 w siedzibie Fundacji „Zdrowie” przy ul. Wojska 
Polskiego 7(budynek laboratorium szpitala).

Zapraszamy wszystkich chorych na cukrzycę oraz ich rodziny.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Zbudujmy boisko, 
ale duże

Większość miast gabarytów Nowogardu posiada przynajmniej jedno 
pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Tylko takie może 
sprostać naszym potrzebom. 

Budowę rozpoczęto na począt-
ku maja. Dziś kompleks za 1 mln. 
83 tys. zł. jest już skończony i cze-
ka na otwarcie. „Orlik” to jednak 
boisko małe (przeznaczone głów-
nie dla dzieci) mierzące 30x62 m. 
Chętnych na korzystanie z niego 
będzie bardzo dużo. W mieście ist-
nieją przecież dwa kluby piłkarskie. 
Grać, będą chcieli zrzeszający także 
policjanci, strażacy, czy ministranci. 
Nie zapominajmy także o szkołach. 
Można stwierdzić ze spokojem, że 
boisko nie sprosta zapotrzebowaniu. 

Nowogard powinien postarać się, 
zatem o kolejne boisko. Czy mógłby 
być to drugi „Orlik”. Raczej nie. Jak 
na inwestycję za milion złotych jest 
po prostu za mały. Po co wyrzucać 
pieniądze na coś, co nie do końca 
spełnia oczekiwania. Lepiej wydać 
je raz, troszkę więcej, ale konkretnie. 
Dlatego miasto powinno postarać 
się o boisko ze sztuczną nawierzch-
nią, ale z prawdziwego zdarzenia.

Warto skorzystać z dofinansowa-
nia w postaci środków unijnych. 
Jeszcze niedawno można było skła-
dać wnioski o dotację na budowę 
pełnowymiarowego Euroboiska. 

- Dwa „Orliki”, czy jedno Eurobo-
isko? To tak jak porównywać dwa 
duże Fiaty z Mercedesem. Nawet 10 
„Orlików” nie będzie konkurencyj-
nych dla Euroboiska. Na „Orliku” nie 
wyszkolimy żadnych piłkarzy. To bo-
isko nie nadaje się do przeprowadze-
nia porządnego treningu. Wymiary 
są bardzo małe, nie wspominając też 
o jakości wykonania – uważa Daniel 
Miazga, kierownik i autor programu 
budowy Euroboisk.

Goleniów jak zawsze lepszy 

Władze miasta nie paliły się do 
stworzenia wniosku o dofinansowa-
nie na budowę Euroboiska. Budowa 
najtańszego (bez zaplecza) boiska 
kosztuje około 1,5 mln. zł. Wice-
burmistrz Jerzy Kaczmarski uznał, 
że to zbyt duża i zbędna inwestycja. 
Termin minął, więc pod koniec lip-
ca. Wnioski złożyło 31 gmin z Za-
chodniopomorskiego. W tego grona 
zostanie wyłonionych 9 gmin, które 
otrzymają milionową dotację.

Na dotację liczy także Goleniów.
- O programie dowiedzieliśmy 

się ze zwykłego ogłoszenia. Jako, że 
mamy konkretny program rozwoju 
infrastruktury sportowej postanowi-
liśmy przygotować wniosek. Chodzi 
nam o budowę oświetlonego boiska 
w miejscu obecnego bocznego na sta-
dionie Iny. Inwestycję planujemy za-
mknąć w 2 mln. zł. – informuje An-
drzej Łukasiak, dyrektor goleniow-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W Goleniowie mają już „Orlika”, 
jedno nie wymiarowe sztuczne bo-
isko. Obecnie budowany jest drugi 
„Orlik”. Mimo to władze i urzędnicy 
zdają sobie sprawę, że zapotrzebo-
wanie rozładuje tylko Euroboisko. 

- „Orliki” to boiska dla dzieci. Słu-
żą przede wszystkim do rekreacji, niż 
uprawiania sportu. Na Euroboisku 
chcemy konkretnie szkolić młodzież. 
Klubów w gminie mamy kilka, więc 
inwestycja się sprawdzi – mówi Łu-
kasiak. – „Orlik”, to boisko dla dzieci, 
ale korzystać z niego chcą także do-
rośli. Nie możemy im tego zabronić. 

Jednym z autorów programu jest 
Jan Bednarek, prezes Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Nożnej: - 
Szkoda, że Nowogard przegapił szan-

sę. Przy dobrym projekcie miałby 
duże szanse, bo nie ma jeszcze żadnej 
sztucznej płyty. Musicie czekać na 
kolejne edycje, lub inne programy. 
Euroboisko nie jest droższe. Jedno 
Euroboisko to, przecież dwa „Orliki”. 

W Drawsku zadowoleni
W Drawsku Pomorskim Eurobo-

isko istnieje już od dwóch lat. 
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej 

inwestycji. Z boiska korzystają miej-
scowi. Rozgrywać mecze przyjeżdża-
ją także drużyny z daleka. Zaintere-
sowanie jest duże - mówi dyrektor 
gminnego Wydziału Sportu. 

Takie rozwiązanie pozwala na 
zwrot kosztów utrzymania boiska. 
Przyjezdne kluby za korzystanie z 
boiska muszą po prostu zapłacić.

Marcin Nieradka 

Komentarz
Drugi „Orlik” jest niepotrzebny. 

Jeśli już, to tylko boisko z praw-
dziwego zdarzenia. Szkoda, że nasi 
urzędnicy przespali kolejny pro-
gram. Na pewno będą następne. 
Trzeba tylko śledzić, mieć kontakty 
w środowisku, pukać do odpowied-
nich drzwi. W Drawsku mają dorad-
cę ministra sportu. Człowiek zabie-
ga o interesy miasta. W końcu został 
przez nie wykształcony i wypromo-
wany. Kogo mamy u nas?

Wnioski można, a nawet powinno 
się pisać o dofinansowanie prawie 
wszystkiego. Czas zacząć to robić. 
Po fakcie można zawsze wybrać 
ważniejsze inwestycje, a z drugo-
rzędnych zrezygnować.

Marcin Nieradka 

Dzięki ludziom o dobrym sercu,  
odbył się festyn dla dzieci

Jakiś czas temu pisaliśmy o babci zmarłego nagle wnuczka, która aby speł-
nić jego marzenie chciała zorganizować festyn dla dzieci w miejscowości 
Orle gm. Radowo Małe. Festyn odbył się zgodnie z planem 29 sierpnia 
dzięki hojności sponsorów z Nowogardu. Serdeczne podziękowania za po-
moc organizatorka festynu składa:

Pani Agacie Wodniak, Państwu Stanisławie i Bolesławowi Kozioł, 
Państwu Bogusi i Tadeuszowi Orłowskim z dziećmi, Dorocie i Jackowi 
Samek z dziećmi, Annie i Waldemarowi Samek o raz Panu Arturowi An-
drzejewskiemu.

DN również serdecznie dziękuje wszystkim czytelnikom za odzew.
Red.    

W kinie „Orzeł” 

EPOKA LODOWCOWA 3: 
ERA DINOZAURÓW

 
Familijna komedia 
przygodowa, USA 2009, 94 min 
11 zł, bez ograniczeń

11.09.2009 godz. 17.00
12.09.2009 godz. 17.00
13.09.2009 godz. 17.00



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1111-14.09.2009 r. 

Komunikat Ministra Infrastruktury: 

Od 30 września  
dzwonimy bez „0”

Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 28 lute-
go 2008r. w sprawie planu numeracji 
krajowej dla publicznych sieci tele-
fonicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 307, 
z późn. zm.), od dnia 30 września 
br. rozpocznie się proces likwidacji 
prefiksu krajowego „0”, wybieranego 
obecnie przed numerem abonenta 
stacjonarnych sieci telefonicznych. 
Zmiany w numeracji krajowej będą 
odbywały się stopniowo i potrwają 
do 15 maja 2010r.

Oznacza to, że od tego dnia, przy 
połączeniach w sieciach stacjonar-
nych, w odróżnieniu od dotychcza-
sowej praktyki, należy pomijać cyfrę 
„0” na początku wybieranego nume-
ru abonenta. 

W tzw. okresie przejściowym, 
który potrwa od 30 września br. do 
15 maja 2010r. funkcjonować będą 
równolegle dwa schematy wybiera-
nia - z cyfrą „0” i bez cyfry „0”. Wów-
czas w przypadku użycia schematu 
wybierania z cyfrą „0” połączenia 
jest realizowane, albo możemy zo-
stać automatycznie przekierowani 
na bezpłatny komunikat informują-
cy o zmianie w sposobie wybierania 
numerów, a następnie połączenie 
może zostać rozłączone i wystąpi 
konieczność ponownego wybrania 
numeru zgodnie z nowym schema-
tem, bez cyfry „0”.  Z dniem 15 maja 

2010r. nastąpi likwidacja cyfry „0” 
ze schematu wybierania. Oznacza 
to, iż po tej dacie, po wybraniu cy-
fry „0” przed numerem nie uzyska-
my połączenia, a jedynie usłyszymy 
komunikat informujący o zmianie 
w sposobie wybierania numerów, 
po którym połączenie zostanie roz-
łączone. Komunikaty takie będą 
nadawane do dnia 15 stycznia 2011r.  
Wprowadzane zmiany spowodują 
okresowe utrudnienia dla abonen-
tów. Aby maksymalnie ograniczyć 
niedogodności dla użytkowników 
związane z wprowadzaną zmianą 
określono dopuszczalny procent po-
łączeń, które mogą być rozłączane 
w poszczególnych etapach okresu 
przejściowego, tak aby w początko-
wym okresie zbyt duża liczba połą-
czeń nie była odrzucana. Do dnia 1 
stycznia 2010 r., 3 miesiące od roz-
poczęcia procesu zmian ilość ta nie 
może przekroczyć 20 %, a do dnia 1 
marca 2010 r., 5 miesięcy od rozpo-
częcia tego procesu nie może prze-
kroczyć 50 %. Uzyskany w ten spo-
sób czas powinien pozwolić na jak 
najszersze nagłośnienie informacji o 
wyjściu z użycia prefiksu krajowego 
„0” i łagodne przejście przez zmiany 
w sposobie wybierania numerów te-
lefonicznych. 

Informację od Sławomira  Szweda 
opracował LMM

Znaleziono
Widoczna na zdjęciu hulajnoga, znaleziona w rejonie PZMot do odbioru 

w redakcji.

Gościnni Jarchlinianie

No i posypały się na mnie gromy!
Po relacji jaką przedstawiłem we 

wtorkowym wydaniu „DN” w Jarchli-
nie podobno zawrzało. Stwierdzono, 
ze jestem uprzedzony do mieszkańców 
tej wioski i przyjechałem tylko po to by 
„przyciąć im skrzydła”. Powiem krótko 
– nie przyjmuje krytyki, bo nikogo nie 
gnębiłem. Przecież wyraźnie podkre-
śliłem wzorowe wprost przygotowanie 
do imprezy – był piękny i oryginalny 
przemarsz i było super przygotowane 
boisko (nawet opady deszczu by nie 
przeszkodziły). Moje uwagi dotyczyły 
Zjazdu Jarchliniaków. Miałem i mam 
za złe organizatorom, że przybyłych 
gości nie zaprezentowano, o zdjęciach 
i kronice już pisałem. 

Całe szczęście, że goście wiedzieli 
do kogo jadą – zostali przyjęci godnie 

przez swoich krewnych i przyjaciół i 
bardzo dobrze się stało. Podkreślali 
także (dwie panie w redakcji sypały 
na mnie gromy), ale podkreślały, że są 
bardzo zadowolone, a mój opis nijak 
się ma do rzeczywistości. Widocznie 
mamy różne spojrzenia na organizację 
Zjazdu.

Osobiście nic nie mam do sołtysa 
– nie znam go osobiście, ale na pod-
stawie współpracy z naszą gazetą cenię 
go bardzo wysoko jako organizatora i 
pomysłodawcę wielu wspaniałych im-
prez (w dodatku dokłada do „interesu” 
z własnej kieszeni). Innym malkonten-
tom proponuję raz jeszcze przeczytać 
mój tekst – czy naprawde Was Drodzy 
Mieszkańcy Jarchlina upokorzyłem?

Lesław M. Marek
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 55 m 
kw, II piętro w Dobrej Nowogardzkiej, ul. 
Traugutta 3 a. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W NOWO-
GARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 
608 047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w No-
wogardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Boks do wynajęcia w Centrum Handlowym 
FUX 30m kw przy ul. Kościelnej 1 w Nowogar-
dzie, tel. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w kamienicy 
na parterze, po generalnym remoncie, ogrze-
wanie gazowe, kominek   pomieszczenia go-
spodarcze, tel. 501 692 153.

• Lokal do wynajęcia o pow. 80 m kw na dzia-
łalność handlową, biuro, gabinet lekarski, 
mieszkanie przy ul. 700 Lecia 20B (pasaż przy 
Biedronce), I piętro. 091 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 66 m kw. 
Tel. 662 120 052.

• Krzywice – kolonia, sprzedam dom 130 m 
kw + budynek gospodarczy 70 m kw + ga-
raż 34 m kw, działka 26 arów, ogrodzona do 
zamieszkania, cena 199 tys. Tel. 608 66 54 19.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 601 92 75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw pod 
usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 poko-
jowe. Tel. 505 38 29 56, 609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie po remon-
cie. Tel. 693 162 198.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 600 89 46 39.

• Do wynajęcia mieszkanie studenckie w Szcze-
cinie (dla 4 osób) przy ul. Niemierzyńskiej. Tel. 
091 39 21 154, 606 401 128.

• Kupię garaż na ul. Leśnej. Tel. 503 77 88 89.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, może być 
do remontu. Tel. 661 319 739.

• Sprzedam dom z ogrodem, garażem i budyn-
kiem gospodarczym w Strzelewie. Tel. 091 39 
23 249, 605 856 584.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 40 m kw, 
bezczynszowe k/ NOWOGARDU, wieś Węgo-
rza 75 000; tel. 501 307 666.

• Nowogard ul. Poniatowskiego 2.5 ha i 7 ha 
inwestycyjne pod budowę do podziału tanio 
ok.9 zł /m kw, tel.502 103 432

• Blisko Nowogardu działka pod budowę 2500 
m kw na wsi przy drodze 47 000; tel.725 
899 426.

• Nowogard - tyły ul. Boh. Warszawy działka 
pod zabudowę 4500 m kw okazyjnie 48 000; 
tel. 783 534 677.

• Jasiel wieś między Golczewem a Płotami uro-
czo położona działka 10 ha ze stawem przy 
drodze, media, idealna pod konie, hodowlę, 
posiadłość 148 000; tel 889 133 882.

• Długołęka, działka rolna 1,5 ha, może być pod 
ubezpieczenie KRUS. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem gospodar-
czym i działką 50 arową w Sikorkach gm. No-
wogard. Tel. 48660 331 886.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe własnościo-
we na dwa odrębne. Tel. 608 293 777.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, czę-
ściowo umeblowane. 660 010 540.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe przy ul. 
Bankowej. Tel. 601 56 27 43.

• Sprzedam halę – magazyn 1100 m kw, działka 
8 tys. m, 10 km od Nowogardu. Możliwe raty 
lub zamiana na samochód. Tel. 506 534 179.

• Sprzedam dom w stanie surowym otwartym 
120 m kw, działka 1200 m kw, wszystkie me-
dia na działce. Tel. 0500 162 551.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow. 42m 
kw w centrum Nowogardu. Tel. 609 093 100.

• Wynajmę 3 pokojowe 58 m kw na os. Bema. 
Tel. 606 627 663.

• Do wynajęcia mieszkanie samodzielne wol-
nostojące umeblowane z ogrodem, po re-
moncie. 609 24 58 16.

• Szczecin- os. Kasztanowe – sprzedam miesz-
kanie 3 pokojowe, 60 m kw, wysoki standard, 
cena 248 tys. Tel. 600 214 332.

• Sprzedam mieszkanie M-5, 68 m kw na parte-
rze. 886 839 549.

• Zamienię lokal mieszkaniowy bezczynszo-
wy własnościowy w domku dwurodzinnym: 
pokój 18 m kw, kuchnia, łazienka, piwnica, 
ogródek oraz pomieszczenia gospodarcze o 
pow. 17 m kw położone w atrakcyjnym miej-
scu na mieszkanie własnościowe w bloku. Tel. 
696 079 880.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na os. 
Bema, wspólnota mieszkaniowa. 888 354 289.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 55 R16; stan 
bdb.Cena 690 zł Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; cena 
80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 155 x 80 
firmy KUMHO + nowa opona letnia gratis. Tel. 
513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 1999 r., 
pierwszy właściciel, kupiony w polskim sa-
lonie, skrzynia biegów manualna, benzyna, 
złoty metallic, ABS, el. szyby, centralny zamek, 
autoalarm, poduszka powietrzna, wspoma-
ganie kierownicy, immobiliser, welur. tapi-
cerka, światła przeciwmgielne + kmpl. opon 
zimowych. Cena 9900 zł. Tel. 502 649 241.

• Sprzedam sztaplarkę 2,5 tony udźwigu zasila-
ną gazem. Tel. 091 39 107 14.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1996 r., cena 
2000 zł. Tel. 788 566 432.

•	 Sprzedam Opel Corsa 2000 zł. Tel. 
785 337 330. 

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T Avangar-
da, benzyna, combi, 240 ps, 2002 r., przebieg 
181  000, metalik ciemny granat, wyposaże-
nie0020– skóra, 8 poduszek, klimatyzacja, 
szyberdach, podgrzew. siedzenia, telefon, CD 
radio, cena 33 tys. Tel. 0049 30 11 24 55 dzwo-
nić po 20.00.

•	 Sprzedam Nissan Sunny poj. 1.4 benzyna 
+ gaz, rok prod. 1995, przegląd ważny do 
lipca 2010 roku, szyber dach, radio z CD,   
stan dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 515-
293-631.

• Sprzedam Mercedes C-klasa, sedan, poj. 1,8 
benzyna, rok produkcji 1999, cena od nego-
cjacji. Tel. 508 449 888.

• Renault 19, rok prod. 1991, ABS, centralny za-
mek, elektryczne szyby, lusterka, alufelgi i sta-
lówki, drugi na części, cena 2200 do uzgod-
nienia. Tel. 605 943 548.

• Sprzedam skuter ZIPP. Tel. 663 087 272.

• Sprzedam Taurię 1991 r. i Play Station I. 
728 364 060.

• Sprzedam VW Jetta 1987 r., stan dobry (uszko-
dzony silnik), opłacone ubezpieczenie i prze-
gląd, cena do uzgodnienia. Tel. 781 91 05 91.

• Sprzedam komplet opon zimowych z felgami 
13 x 185 x 70. Tel. 781 91 05 91.

• Sprzedam Forda Escorta kombi, benzyna, 1,4, 
1992 r. Tel. 605 930 161.

• Sprzedam Skoda Favorit 1,4 gaz, ekonomicz-
ny, zadbany, pali 8 l gazu/100 km, plus części, 
cena 1700 zł do negocjacji. Tel. 781 864 879.

rOlNICTWO

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 zł/ kg. 
667 146 797, 091 39 784 81.

• Sprzedam miód z własnej pasieki oraz malinę. 
Tel. 500 553 190.

• Sprzedam grykę do siewu lub na poplony. 
Cena 1,50 za kg. Tel. 661 283 305.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Sprzedam gołębie tiplery. Tel. 512 335 172.

• Koszenie pola 5,0 ha w obrębie Nowogardu 
rozdrabniaczem trawy lub podobnym urza-
dzeniem  zlecę. Kontakt tel.509861740.

• Sprzedam kaczki francuskie 14 tygodniowe, 
20 sztuk. Tel. 889 133 882.

• Gorczycę sprzedam. Strzelewo. 502 853 573.

• Pszenżyto ozime do siewu sprzedam. 
502 853 573.

• Sprzedam jednoosiowy rozrzutnik obornika. 
Mało używany, stan bdb. Wiśniewski, Dąbro-
wa 43. Tel. 091 39 26 187.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przeprowadzki – 
wnosimy – znosimy. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 
busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoliną. 
Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez oko-
licznościowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 697 
55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe wykoń-
czenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych imprezach. 
Tel. 608 658 184.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki brukowej, Ro-
bert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, www.
bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i wewnętrz-
ne, glazura i terakota, hydraulika, regipsy, 
podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilitacja u pa-
cjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 091 
39 72 575, 695 085 470.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż pane-
li podłogowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tynkowanie, montaż okien 
i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 39 95.

• Transport, przeprowadzki, kraj – zagranica. 
696 138 406, 696 854 591.

• Usługi ogólnobudowlane – konkurencyjne 
ceny. 880 690 659 lub 722 374 709.

• Videofilmowanie na różne okazje, profesjo-
nalnie. Tel. 600 653 124.

• Angielski.0501 350 107.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Docieplenia, remonty. 727 303 097.

•	 Prace remontowo – budowlane wykonam 
(malowanie, szpachlowanie, płytki, itp.) – 
fachowo i rzetelnie. Tel. 885 42 85 81.

• Szpachlowanie, malowanie, panele, regipsy. 
Tel. 506 603 565, 511 231 102.

• Przygotowania do matury z geografii, 25 zł/ 
godz. 668 17 12 12.
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA 
NA SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Jak co roku uruchamiamy akcję bezpłatnych ogłoszeń w Dzienniku 
Nowogardzkim na sprzedaż i kupno podręczników szkolnych. 

Akcja trwa od 18 sierpnia do 15 września 2009 r.
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń. 

Tel. 091 39 22 165.

DWa POkOJe 

reDŁO- 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                                      cena:  48 000 zł
reSkO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, II piętro                                              cena:  80 000 zł
WĘGOrZYNO- nowe mieszkania                                                                             cena:  100 800 zł
reSkO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
reSkO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                          cena:  140 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                           cena:  141 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                           cena:  150 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena:  161 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                            cena:  165 000 zł
NOWOGarD- 2pokoje o powierzchni 40 m2, III piętro                                             cena:  175 000 zł
NOWOGarD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena:  200 000 zł
NOWOGarD – 2 pokoje o powierzchni 100 m2, dwupoziomowe                     cena:   250 000 zł                                           
PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2      cena:  341 600 zł

TrZY POkOJe

ŁOBeZ- 3 pokoje o pow. 80 m2 + ogródek                                                                 cena:  80 000 zł
OSTrZYCa- 3 pokoje o pow. 74 m2 +ogródek                                                        cena:  135 000 zł
ŁOBeZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NOWOGarD-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                               cena:  160 000 zł
NOWOGarD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
ŁOBeZ- 3 pokoje o pow. 65 m2, parter                                                                     cena:  205 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                      cena:  208 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 

CZTerY POkOJe

reSkO-OkOlICa- 4 pokoje o pow. 198 m2 + ogródek                                        cena:  110 000 zł
ŻaBOWO- 4 pokoje o pow. 100 m2                                                                          cena:  120 000 zł
PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
NOWOGarD – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena:  167 000 zł
NOWOGarD-okolica- 4 pokoje + poddasze o pow. 108 m2                                    cena:  171 000 zł
DOBra – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NOWOGarD- okolica o pow. 190 m2, parter  + gabinety lekarskie                   cena:  213 000 zł
NOWOGarD- okolica komfortowe o pow. 118 m2                                                  cena:   215 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                            cena:  240 000 zł

PIĘĆ POkOI

reSkO – 5 pokoi, 2 kuchnie o powierzchni 130 m2, dla 2 rodzin                           cena:  365 000 zł
PŁOTY- 5 pokoi o powierzchni 120 m2 + ogródek                                                    cena:  470 000 zł

• Korepetycje z matematyki. 511 811 446.

• Usługi ciesielsko – dekarskie. Tel. 661 234 090.

• Korepetycje z języka niemieckiego – szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum (matura) 
już od 20 zł/ h. Tel. 691 958 940.

• Przewóz osób do Niemiec pod wskazany ad-
res. Tel. 796 367 792.

• Usługi ładowarko – koparką. Tel. 0604 
588 488.

•	 Docieplenia 30 zł/ m kw, polbruk 25 zł/ 
m kw, dekarstwo 35 zł. 785  931  513, 091 
39 111 53.

• Niemiecki z Niemką, korepetycje. 
508 517 010.

• DJ-e poprowadzą wesela oraz inne imprezy 
okolicznościowe (własny sprzęt nagłaśniają-
cy). Tel. 509 930 098.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-
walent urlopowy, Niemcy, Europa, USA. 071 
385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA,WIELO-
LETNIE DOŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Przyjmę do pracy geodetę. 091 39 25  900, 
886 339 035.

• Zaopiekuję się dzieckiem, bardzo dobre wa-
runki. Tel. 665 324 710.

•	 Praca dla kobiet i mężczyzn od 25.09.2009 
r. – sortowanie rozsady – akord, dobre za-
robki, miejsce pracy – Nowogard, ul. Bema 
4. Zapisy tel. 504 004 344.

• Zaopiekuję się straszą panią. 791 184 306.

• Rencista podejmie każdą pracę. Tel. 
507 984 640.

• Poszukuję pracy jako kierowca z kat. prawa 
jazdy B, B+E, C, C+E i D. Tel. 723 898 418.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, praca w kraju. 
Tel. 606 112 483.

•	 Przyjmę do pracy geodetę/ geodetkę do 
prac kameralnych. 0608 622 920.

• Zatrudnię mężczyznę w charakterze sprze-
dawcy do sklepu meblowego. CV można skła-
dać do sklepu meblowego GAMA. Nowogard 
ul. Warszawska 9.

INNe

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler gazowy sto-
jący, zasobnik typ 130, 160, 190 litrowy, 
do domku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody za 40 zł 
miesięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, cena 
1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z Niemiec, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, domek, gwaran-
cja serwisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe podgrzewacze 
wody na prąd 380 V, małe gabaryty, moc 18 
i 21 kw z Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, baru, pubu, 
cena od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, wi-
szący, do mieszkania, domku, firmy Vail-
lant z Niemiec, mało używany, cena 450 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, stojący, za-
sobnik z wężownicą do podłączenia go z 
piecem c.o., gazowym lub węglowym, fir-
my Vaillant z Niemiec, typVIII 120 lub 150 
litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; telefon 
komórkowy, Ericson tel. 605 522 340.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, wys. 1,30, 
głębokość 35 cm, powierzchnia spania 1,90 x 
85 cm, kolor dąb rustykalny. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 504 872 700.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i kominkowe-
go. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czerwoną tanio. 
518 216 284.

• Sprzedam drewno opałowe sosna odpady 
tartaczne pocięte w klocki 350 zł za przycze-
pę; nie pocięte w całości 250 zł za przyczepę. 
Tel. 514 740 538.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominkowe. 
Tel. 603 353 789.

• Pomnik 5-letni granitowy sprzedam. 793 90 
80 98.

• Sprzedam wózek dziecięcy w bardzo dobrym 
stanie, cena 350 zł – do uzgodnienia. Tel. 
503 346 825.

• Sprzedam wózek inwalidzki. 091 39 107 14.

• Oddam dużą murowaną stodołę w zamian za 
rozbiórkę. Tel. 605 856 584.

• Sprzedam barak budowlany – stan dobry. Tel. 
609 124 162.

•	 Nowy Skup Złomu (za rynkiem). Tel. 0508 
229 868.

• Kupię gałęziówkę pociętą do kominka (brzo-
za, jesion, dąb, olcha). Tel. 091 39 20 714, No-
wogard, ul. Zielona 3.

• Sprzedam pompę wodną głębinową, piono-
wą. Waga 80 kg. Wydajność 100 l na minutę. 
Obroty 2850. Tel. 091 39 20 714, Nowogard ul. 
Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne (dru-
karka, fax, skaner, kopiarka) lexmark X5470, 
cena 270 zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Sprzedam drzewo liściaste pocięte w klocki. 
Nr tel. 606 500 264.

• Owczarki niemieckie, szczenięta, pieski, bar-
dzo ładne sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

PODrĘCZNIkI

• Sprzedam kmpl. używanych podręczników 
do I kl. II LO o profilu matematyczno-in-
formatycznym. Cena ok. 100 zł. Tel. 091 39 
18 064, 669 331 292.

• Sprzedam książki do klasy I gimnazjum. Tel. 
667 320 054.

• Kupię podręczniki do I kl.  II LO o profilu 
humanistycznym. Tel. 694 39 39 74, 091 39 
21 006.

• Sprzedam książki do języka polskie-
go (5 części) II LO, historia i chemia 

(3 część). Cena do uzgodnienia. Tel. 
662 048 568.

• Sprzedam książki „Wesoła Szkoła” do kl. I i II 
Szkoły Podstawowej. 513 164 201.

• Sprzedam podręczniki do przyrody kl. IV + 
zeszyty ćwiczeń. Tel. 693 84 35 33.

• Sprzedam podręczniki II i III klasa I LO o 
profilu humanistycznym. Tel. 91 39 170 55.

• Sprzedam książki do IV klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 3. Tel. 798 230 612.

• Kupię książki do klasy III Liceum Ogólno-
kształcącego nr 1. Tel. 091 39 22 979.

• Sprzedam książki do I klasy I LO – profil hu-
manistyczny. Tel. 726 190 683.

• Sprzedam książki do klasy III Wesoła Szkoła 
+ ćwiczenia, religia klasa II i III, testy spraw-
dzające umiejętności kl. III. Tel. 603 498 821.

• Sprzedam podręczniki do szkoły podsta-
wowej kl. V i VI, gimnazjum kl. I, II i III oraz 
do kl. I liceum. Podręczniki można oglądać 
grzecznościowo w Sklepie Małgorzata, 
700-lecia 27A.
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Stowarzyszenie „Jutrzenka” informuje, 
że od 10 września do 2 października br. 

wraz ze Szkołą Podstawową w Długołęce realizuje projekt 
„GRUNT TO ZDROWIE”.

Celem projektu jest:
Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez wpro-

wadzenie prozdrowotnych nawyków żywieniowych i uprawianie spor-
tu a także uświadomienie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka. 
 Adresatami projektu są dzieci w wieku 7-13 lat z terenu trzech wsi gminy 
Nowogard: Długołęki, Krasnołęki i Wyszomierza.

Dzieci dzięki udziałowi w projekcie dowiedzą się jak dbać o zdrowie, po-
znają zasady zdrowego odżywiania, będą potrafiły udzielić I pomocy, będą 
rozumiały szkodliwość związaną z alkoholem, papierosami i narkotykami.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Wsi Polskiej.

ZAKOŃCZENIE  
LATA

W STRZELEWIE

Zapraszamy 
na zabawę taneczną
12 września 2009 r.

(sobota)

Wstęp wolny!
Gra zespół AVANTI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 
w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej  
własności lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2     
Lokal położony jest na I piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, ła-

zienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0576.
Cena wywoławcza:  182.190- zł  Wadium:  18.200,- zł
Lokal nr 2: Dobra, ul. Traugutta 3a; powierzchnia użytkowa: 66,90 m2     
Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, ła-

zienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0439.
Cena wywoławcza:  76.608,- zł  Wadium:  8.000,- zł
Cena nie uwzględnia kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz związa-

nych z nią podatków i opłat, które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w No-

wogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 15.09.2009 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
napisem „Przetarg na mieszkanie”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i 
adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spół-
dzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2009 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić 

zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 21 dni od daty otrzy-
mania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone prze-
lewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu roboczym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wy-
licytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie 
i  przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w terminie wskazanym 
przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat 
szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w  formie przetargu ustnego. W przypadku kontynuacji 
przetargu w formie przetargu ustnego, rozpoczęcie II części przetargu 
o godz. 13.00 w dniu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicz-
nie 091-3910010.

AEROBIK
Zajęcia w SP nr 1

Wtorek od 18.00 • Czwartek od 18.00
Zapraszam instruktor 

mgr Monika Duraj

Tel. 605 856 584

Sklep „PIOMAR” 
w Domu Rzemiosła

ul. 3 Maja 48 
(wjazd od Rest. Przystań)

oferuje: 
naprawę rowerów, 

tanią odzież angielską 
(dzieci, młodzież, dorośli)

PANELE na zamówienie
- podłogowe wszystkich firm, 

panele PCV zewnętrzene, 
łazienkowe, drzwi, kleje, 

art. budowlane
Zapraszamy: 

pon.pt 9.00-17.00; sob. 9.00-14.00

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Warsztat samochodowy 
A-Z Moto Marcin Kozielski 

został przeniesiony 
od 7 września 2009 r. 

do Długołęki 34. 
Tel. 600 795 261, 888 638 268. 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 
zawiadamia, że organizuje wycieczkę 

do Międzyzdrojów i okolic 
w dn. 1.10.2009 – 7.10.2009. 
Odpłatność za osobę 165 zł.

W dniu 26.09.2009 od godz. 12.00 
organizujemy piknik integracyjny nad jeziorem 
(plaża) dla wszystkich uprawnionych emerytów 

i ich rodzin. Odpłatność 5 zł.
Zarząd J. Tębłowski

Z A P R A S Z A na aerobic • pilates 
dla dorosłych • ćwiczenia na stepie dla 

dorosłych • zajęcia umuzykalniające 
dla małych dzieci z mamą • rytmika 
dla dzieci 5-6 lat • taniec dla dzieci 

7-14 lat • taniec towarzyski użytkowy • 
przygotowanie par przedmałżeńskich 

do pierwszego tańca
W związku z z ograniczoną ilością miejsc 

w poszczególnych grupach, proszę o 
wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie 
kontakt: Regina Mąkowska 

508053507, Ewa Paś 605548737
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Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działaność handlową, 
biurową lub usługową. 

91 39 20 776

Zapraszamy!!!
Na Ogrodzie Działkowym nr 2 

w dniu 12.09.2009 r. od godz. 15.00 
odbędzie się 

impreza z okazji Dnia Działkowca, 
na którą zapraszamy wszystkich chętnych. 

W trakcie trwania uroczystości ogłoszone zostaną wyróżnione działki. 
Imprezę uwieńczy zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu. 

Odpłatnie będzie można skorzystać z małej gastronomii 
(kiełbaski, bigos, grochówka, szaszłyk, piwo...) 

i atrakcji dla dzieci (zjeżdżalnia, zamek, gokarty...).
Organizatorzy 

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
w Nowogardzie

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

Zapraszamy do sklepu 
„Nie wszystko po 5 zł” 

przy ul. Żeromskiego 18a 
– rozszerzyliśmy swój 

asortyment 
o artykuły wędkarskie
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Informujemy, że 

15 września 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

SPRZEDAM LUKSUSOWE  SOLARIUM
wraz ze stoiskiem do manicure w Pasażu MAX
Salon w pełni wyposażony i gotowy do pracy

Tel. 608 330 372•
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

CHĘTNYCH

Na treningi zaprasza
INSTRUKTOR KARATE SHOTOKAN

Wioletta Jarosiewicz

Pierwsze zajęcia odbędą się
we wtorek i czwartek

w Szkole Podstawowej nr 2
ul. Żeromskiego w Nowogardzie

15.09.09 r.

godz. 18.00-19.00

godz. 19.00-20.00
grupa młodsza (od 6 lat)

grupa starsza

NA
TRENINGI
KARATE

Tel. 694 132 138, 721 990 144

Żeglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  11.09
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Przedpokój w chacie

Dyktator
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Zamysł

Technika
malarska

Rozwiązania krzyżówki nr 7.09 – NIKT NIE 
KASZLE POTAJEMNIE – nadesłali: Sabina Frąc-
kowiak, Jerzy Zawadzki (Orzechowo), Władysław 
Kubisz, Halina Stefanska, Marlena Wojewoda, 
Katarzyna Frąckowiak, Alicja Wypych, Stanisława 
Pokorska, Christiana Syfert, Teresa Januszonek, 
Pelagia Feliksiak, Krystyna Tretiak (Maszkowo), 
Janusz Czarnowski (Osowo), Teresa Młynarska 
(Słajsino), Maria Gortat (Czermnica), Barbara 
Bartosik, Halina Szwal, Józef Górzyński, Agata 

Kochelska (Błotno), Franciszek Palenica, Józef Do-
browolski (Dąbrowa), Agnieszka Pluta (Błotno), 
Andrzej Leszczyński, Dominika Wojciechowska, 
Bogumiła Urtnowska (Kulice), Ryszard Gutowski.

Prenumeraty „DN” na październik wyloso-
wali:

- Teresa Młynarska  ze Słajsina, 
- Krystyna Tretiak z Maszkowa,
- Sabina Frąckowiak z Nowogardu.  

kaSIa W rOlI DIaNY...
W mitach i życiu nic się nie zmienia,
Kasia poluje wciąż na „jelenia”

lIŚCIk DO ŻONY...
Już tydzień z hakiem bawię w Pobierowie
Chodzę nad morze, podziwiam naturę.
Są tutaj mili, leciwi panowie,
Oraz przemiłe i cne panie, które
Mają okazję ku temu, by swoje
Wyeksponować powaby i stroje.
Każda się wdzięczy, szuka sobie pracy,
Do flirtów skora jest o każdej porze,
A każdy z panów /stary, ale jary/
Jest przeświadczony o swoim wigorze 
I amorami chce podleczyć serce,
Więc amor pełne ma roboty ręce.
Mój współlokator nawet przez sen wzdycha
Do pani Danuty, wiercąc się w pościeli,
Pani Teresie dogadza Grzegorz oraz Michał,
Pan Heniu umila czas pani Anieli.
Często tu mówią panie i panowie,
Że takie flirty wychodzą na zdrowie,
Ale ja sobie nie pozwalam na nie.
Chyba też wierna jesteś mi, kochanie?

NIeWeSOŁe rOZmYŚlaNIa maCIeJa BOrYNY
W ciszę izby się wsłuchał,
Gdzie się włóczy, psiajucha,
- Jagna!
Wpił palce w siwe skronie,
Syn też staje okoniem.
Chce zapisu i kasy,
Stąd w rodzinie wciąż kwasy.
Pewnie na złość mu trochę 
Bałamuci macochę
I w nos ojcu się śmieje,
Do żywego chcąc dopiec.
Skąd tyle jadu w chłopie?
Przedwczoraj u Jankiela 
Wieś całą rozweselał,
Dopuszczając się z Jagną
Scen gorszących...
Lecz on nie chce tych waśni.
- Jagna!
Wpadła rozczerwieniona
W rękach niosąc bierwiona,
I Boryna się cały rozjaśnił...
Wszedł wtedy Antek,
W gaciach do obory,
Gdzie mieszkały krowy 
No i inne stwory.
Tam, bez siły padłszy
Na zielonym sianie,
Powspominał Jagnę 
I z nią figlowanie...      
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

oFErTy PraCy PuP
NOWOGARD 10.09.2009r.

OFerTY PraCY 
PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD.
1. Murarz 
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót 
wykończeniowych
7. Kelner
8. Diagnosta        
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy
12. Fryzjer/ka.  

OFerTY PraCY Z reJONU.
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)
4. Pracownik Działu Reklam(Goleniów)            
5. Asystent Sędziego(Goleniów)  

GDZIE  
MOŻNA  
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpowiedzi 
w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska Plac Wolności 5 pok. 
207 tel. 091 39 26 239
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Motocross

Podium Michała  
w Nowym Tomyślu

W niedzielę 6-09-2009 na jednym z nielicznych prywatnych torów mo-
tocrossowych w Polsce pod Nowym Tomyślem odbyła się VII runda moto-
crossowych Mistrzostw Polski strefy zachodniej. Tor i cała infrastruktura na 
około toru przygotowana tak jakby miały odbyć się co najmniej Mistrzostwa 
Europy. Tor na całej długości bardzo piaszczysty, szeroki i o małej ilości trud-
nych skoków. Na pierwszy rzut oka tor wydawałby się bardzo łatwym, lecz z 
upływem przejechanych okrążeń obfity piach okazał się bardzo wymagający 
kondycyjnie. KM „Cisy” na zawodach reprezentował Michał Kozera. Bardzo 
dobrze przejechany trening czasowy pozwolił Michałowi jako trzeciemu wje-
chać na maszynę startową do pierwszego biegu. Sam bieg bardzo roztropnie 
pojechany przez Michała - przez cały czas trzymał się ścisłej czołówki, a atak 
na ostatnim okrążeniu dał mu trzecią pozycję na mecie pierwszego biegu. W 
drugim biegu bardzo podobny scenariusz z małą tylko zmianą gdzie Michał 
szybciej zaatakował i doszedł do drugiej pozycji, lecz mimo usilnych starań nie 
udało się minąć Kuby Szurkowskiego, który jako pierwszy minął linię mety. 

W klasyfikacji generalnej Michał stanął na drugim miejscu podium przy-
wożąc kolejny puchar dla nowogardzkiego klubu. Za tydzień ostatnia runda 
Pucharu Polski w Chojnie, życzymy Michałowi dobrego występu.

Inf EK i LMM

Olimpia u siebie,  
Bałtyk na weselu

W sobotę o godz. 16.00 na boisko w Wierzbięcinie wybiegnie Olimpia 
Nowogard. Jej przeciwnikiem będzie Bałtyk Międzywodzie. Goście zajmują 
piątą lokatę w tabeli mając taką samą ilością punktów jak Olimpia.

Miejmy nadzieję, że zawodnicy Olimpii powtórzą sukces z Gostynia i 3 
punkty zostaną w Wierzbięcinie. Gospodarze będą mieli trochę ułatwione 
zadanie. – Zabraknie nam trzech zawodników – mówi Przemysław Stanisła-
wowski, prezes Bałtyku. – Jeden ma akurat wesele i zaprosił dwóch kolejnych. 
Będziemy jednak walczyć o zwycięstwo. Po rundzie jesiennej chcemy zająć się 
w pierwszej piątce. Jeśli tak się stanie to, znacznie wzmocnimy zespól. Teraz w 
kadrze mam trzech piłkarzy po 40-stce. Olimpia ma młody i ambitny zespół. 
Upatruje w niej nawet faworyta bok Fali Międzyzdroje i Radovi Radowo.

Miejmy nadzieję, że pochwalne słowa prezesa gości nie zdemobilizują za-
wodników Olimpii. Przedmecz zespołu juniorskiego o godz. 12.30.

Karolina Kubicka, man

Piłka nożna

II Rzut Pucharu Polski 
Wydział Gier i Ewidencji Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej 

informuje, iż dokonał losowania par II Rzutu Pucharu Polski na szczeblu 
województwa zachodniopomorskiego region szczeciński.

Mecze zostaną rozegrane 23.09.2009 roku (środa) o godzinie 16.30. Do-
puszcza się możliwość rozegrania zawodów o wcześniejszej godzinie za zgo-
dą przeciwnika oraz Wydziału Gier ZZPN.

Olimpia Nowogard będzie podejmowała Regę Trzebiatów ( III liga, aktu-
alnie na 7 miejscu) ,  Pomorzanin zagra na wyjeździe w Mrzeżynie z …Regą 
II (występuje w A klasie).

Karolina Kubicka

Sobota 12 września

Pomorzanin gra  
w Pełczycach

W najbliższą sobotę Pomorzanina Nowogard czeka mecz szóstej kolejki  
V ligi  na wyjeździe z Kłosem  Pełczyce  na boisku  w Pełczycach. Początek  
spotkania zaplanowany jest  na godzinę 16.00. Kłos nie spisuje się w tym  se-
zonie najlepiej - zajmuje obecnie ostatnie miejsce mając na koncie zaledwie 
3 pkt, które zdobył  w meczu  z GKS Mierzyn. 

Nasza drużyna ma czyste konto, przeciwnicy stracili już 14 bramek. Miej-
my  nadzieję że w tym  spotkaniu  nasi  zawodnicy rozstrzelają się i  strzelą 
jedną bramkę więcej  niż gospodarz i  3 punkty przyjadą do  Nowogardu.

Pozostałe mecze kolejki:
12-09   Świt Skolwin - Polonia Płoty  
12-09   GKS Mierzyn - Woda-Piast II Rzecko  
12-09   Arkonia Szczecin - Sparta Węgorzyno  
12-09 16:00  Zorza Dobrzany - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
12-09 17:00  Kluczevia Stargard - Sparta Gryfice  
12-09 17:00  Stal Lipiany - Osadnik Myślibórz  
13-09 16:30  Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Odra Chojna  

Karolina Kubicka

CHCESZ GRAĆ 
W PIŁKĘ?  

SPRÓBUJ W OLIMPII!!
LKS „OLPIMPIA” NOWOGARD ZAPRASZA 

WSZYSTKICH CHŁOPCÓW Z ROCZNIKA 2000 
I MŁODSZYCH CHCĄCYCH SPRÓBOWAĆ 

SWOICH SIŁ NA BOISKU PIŁKARSKIM.

PIERWSZE ZAJĘCIA DRUŻYNY ODBĘDĄ SIĘ 
W SOBOTĘ (12.09.2009) NA HALI SPORTOWEJ 
SP 3. GODZINA 12.00. NASTĘPNE TRENINGI 
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA BOISKU „ORLIK”. 

ZAJĘCIA PROWADZIĆ BĘDZIE TRENER GRA-
CJAN GOLEMA – TEL. 790-622-764.
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

14.09.2009 r. godz. 16.30

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

BIAŁY PUNKT 
GSM

Targowisko Miejskie
w Nowogardzie

tel. 502 419 276

SkUP - SPrZeDaŻ
telefonów nowych i używanych

SerWIS - NaPraWa  
POGWaraNCYJNa
simlock, menu polskie, akcesoria GSM, 

ładowarki, obudowy, smycze, pokrowce, 
baterie, karty pamięci, uchwyty

P.H. HURTPOL
 ul.Młynarska 1a  • Nowogard   

zatrudni    
magazyniera  

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
   na podobnym stanowisku
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
Oferty: kadry@hurtpol.pl  

lub 091 579 29 18.

FHU Bartek – Domet 
ul. Boh. Warszawy 71 

zatrudni 
handlowca – magazyniera

- znajomość obsługi komputera
Tel. 091 579 02 62, 091 579 02 63
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

We wrześniu w naszej gazecie rozpocznie się  
akcja edukacyjna pod tytułem:

„Od złotego do Euro”
Zapraszamy do czytania specjalnych dodatków, które przygotowało Stowa-
rzyszenie Gazet Lokalnych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

SPRZEDAM LUKSUSOWE  SOLARIUM
wraz ze stoiskiem do manicure w Pasażu MAX
Salon w pełni wyposażony i gotowy do pracy

Tel. 608 330 372•

FHU Bartek – Domet 
ul. Boh. Warszawy 71 

zatrudni 
handlowca – magazyniera

- znajomość obsługi komputera
Tel. 091 579 02 62, 091 579 02 63

UWAGA!!!
  

NOWE KIERUNKI: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Dzień Działkowca 2009
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Kronika policyjna 
7 września – poniedziałek
- godz. 11.45 – Uszkodzenie ele-

wacji sklepu w Kulicach. Poniesione 
straty – 100 zł.

- godz. 12.30 – Kobiecie z Nowo-
gardu skradziono portfel z dowo-
dem osobistym, kartami bankowy-
mi, pieniędzmi.

- godz. 12.50 – Włamanie do 
mieszkań w bloku przy ul Wiejskiej. 
W jednym skradziono 130 zł. i zło-
ty łańcuszek. W drugim skradziono 
aparat fotograficzny i złoto – war-
tość 2400 zł. 

8 września – wtorek
- godz. 18.20 – Na drodze polnej 

prowadzącej w kierunku Sąpolnicy 
zidentyfikowano samochód, który 
widniał na liście zaginionych. Poli-
cja zatrzymała dwóch podejrzanych.

9 września – środa
- godz. 24.00 – W kawiarni Przy-

stań skradziono portfel z dokumen-
tami dokumentami kartami banko-
wymi.

- godz. 9.40 – Kolizja drogowa sa-
mochodów Opel i Iveco na ul. Wy-
szyńskiego. Zawinił kierowca dru-
giego pojazdu.

10 września – czwartek
- godz. 9.40 – Kradzież samocho-

du Seat Ibisa zaparkowanego przy 
wejściu do piekarni, przy ul. Boh. 
Warszawy.

- godz. 11.20 – Kradzież w Lidu. 
Sprawczyni ukarana mandatem 150 
zł.

- godz. 16.45 – Uszkodzenie ro-
gatki i sygnalizacji świetlnej na prze-
jeździe kolejowym w Żabocie. 

11 września – piątek
- godz. 23.35 - W restauracji Ka-

mena przebywał awanturujący się 
i nietrzeźwy klient. Po interwencji 
policji opuścił lokal.

12 września – sobota
- godz. 11.20. – Kolizja na ul. 

700-lecia. 
13 września – niedziela
- godz. 00.12 – Na ul. Boh. War-

szawy patrol policji zatrzymał nie-
trzeźwego rowerzystę Jacka M. Za-
trzymany posiadał 1,93 promila w 
wydychanym powietrzu.

- godz. 8.50 – Zatrzymanie po-
dejrzanego podejrzanego o dokona-
nie kradzieży do kasy biletowej na 
dworcu PKP. 

- godz. 12.00 – Kradzież z włama-
niem do samochodu zaparkowane-
go przy ul. Kilińskiego. Skradziono 
radio Pionier.

Weekendowe wypadki!
Do dwóch wypadków drogowych doszło na terenie powiatu goleniow-

skiego w trakcie minionego weekendu. Dwie osoby z obrażeniami ciał 
przewieziono do szpitala.

  Do pierwszego wypadku doszło   
w sobotę, kilka minut po północy 
na drodze krajowej nr 3 w okolicy 
Przybiernowa. Kierujący samocho-
dem ciężarowym marki Volvo wraz 
z naczepą, jadąc w kierunku miejsco-
wości Świnoujście z nieustalonych 
jak dotąd przyczyn najechał na tył 
jadącego w tym samym kierunku   
samochodu VW Caddy. Pasażer VW 
doznał stłuczenia jamy brzusznej 
oraz kręgosłupa. Przewieziono go 
szpitala w Goleniowie.

Do drugiego wypadku doszło w 
niedziele  o godz. 12.20 w Nowogar-
dzie na drodze krajowej nr 6. Kieru-
jący samochodem osobowym Ford 
Eskort nie zachował należytej ostroż-
ności i odległości w trakcie manewru 
zjazdu na stacje paliw i uderzył w  tył 
pojazdu marki Peugeot. Pasażer For-
da 2-letni   chłopiec z obrażeniami 
ciała został przewieziony do szpitala 
w Szczecinie. Okoliczności wypad-
ków bada goleniowska policja.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Kościół pw. WNMP

Trwają prace
Prace na północnej ścianie wieży 

zakończą się  w tym miesiącu i wtedy 
też zostanie uruchomiony zegar na 
wieży. A zegara na wieży brakuje 
nam. 

Prace nad ogrodzeniem mogą 
potrwać dłużej, jeżeli będziemy mieli 
jeszcze fundusze. Prawie 70 rodzin 
lub osób złożyło swój dar na fundusz 
ogrodzeniowy. Składam ofiarodaw-
com serdeczne podziękowanie. Liczę 
jednak na dalsze ofiary i proszę o nie, 
bo dobrze by było kontynuować jesz-
cze prace nad ogrodzeniem.   

Płaskorzeźba Jana Pawła II obec-
nie jest odlewa-
na. Planujemy, 
by znalazła się w 
naszym kościele 
przed październi-
kową mszą św. pa-
pieską, czyli przed 
2 października. 
Wtedy też zosta-
nie odsłonięta i 
poświęcona. Bę-
dziemy, wpatrując 
się w postać Jana 

Pawła II, modlić się gorliwie o Jego 
beatyfikację i kanonizację. Nie wie-
my, kiedy ona będzie miała miejsce 
ale w opinii wiernych Jan Paweł II 
już jest świętym. Nadal też drugiego 
dnia każdego miesiąca o godz. 21.00 
gromadzimy się w kościele, by modlić 
się o Jego beatyfikację. Każdą taką 
mszę św. rozpoczynamy Apelem 
Jasnogórskim i kończymy śpiewem 
Barki a przez kazanie przybliżamy 
sobie postać Jana Pawła II lub Jego 
nauczanie.  Serdecznie zapraszam na 
te nasze msze św. papieskie.  

(z biuletynu opr. LMM)

O Patronce parafii  
jak o człowieku…

Pismo Święte nigdzie nie wspomi-
na o narodzinach Maryi. Tradycja 
jednak przekazuje, że Jej rodzicami 
byli św. Anna i św. Joachim. Byli 
oni pobożnymi Żydami. Mimo sę-
dziwego wieku nie mieli dziecka. W 
tamtych czasach uważane to było za 
karę za grzechy przodków. Dlatego 
Anna i Joachim gorliwie prosili 
Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich 
próśb i w nagrodę za pokładaną w 
Nim bezgraniczną ufność sprawił, że 
Anna urodziła córkę, Maryję. Anna 
nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja 
została niepokalanie poczęta i jest 
zachowana od wszelkiego grzechu, by 
później, będąc posłuszną Bożej woli, 
stać się Matką Boga.

Nie znamy miejsca urodzenia 
Maryi ani też daty jej przyjścia na 
ziemię. Jeśli jednak przyjmiemy za 
punkt wyjścia przyjęty pierwszy 
rok naszej ery jako datę narodzenia 
Chrystusa, to należy się zgodzić, że 
Maryja przyszła na świat pomiędzy 
20 a 16 rokiem przed narodzeniem 
Pana Jezusa.

W Polsce święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny ma także 
nazwę Matki Bożej Siewnej. Był 

bowiem dawny zwyczaj, że dopiero 
po tym święcie i uprzątnięciu pól, 
brano się do orki i siewu. Lud chciał 
najpierw, aby rzucone w ziemię ziar-
no pobłogosławiła Boża Rodzicielka. 
Do ziarna siewnego mieszano ziarno 
wyłuskane z kłosów, które były wraz 
z kwiatami i ziołami poświęcane w 
uroczystość Wniebowzięcia Matki 
Bożej, by uprosić sobie dobry uro-
dzaj. W święto Matki Bożej Siewnej 
urządzano także dożynki.

Dzisiejsze święto przypomina nam, 
że Maryja była zwykłym człowie-
kiem. Choć zachowana od zepsucia 
grzechu, przez całe życie posiadała 
wolną wolę, nie była do niczego zde-
terminowana. Tak jak każdy z nas 
miała swoich rodziców, rosła, bawiła 
się, pomagała w prowadzeniu domu, 
miała swoich znajomych i krewnych. 
Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo 
i pełna zawierzenia odpowiedź na 
Boży głos sprawiły, że „będą Ją chwa-
lić wszystkie pokolenia”.

W naszej archidiecezji w dziesięciu 
parafiach w tym dniu czyli 8 września 
obchodzi się uroczystości odpustowe.

Według biuletynu LMM

BĘDZIE KOŁO DIABETYKÓW W NOWOGARDZIE !
Po zorganizowaniu BIAŁEJ SOBOTY w Fundacji „Zdrowie”dla cho-

rych na cukrzycę, zaistniała  potrzeba konsolidacji diabetyków oraz ich 
rodzin.

Po rozmowach z Wojewódzkim Stowarzyszeniem Diabetyków ustalo-
no termin pierwszego spotkania organizacyjnego na dzień 15.09.2009r.
(wtorek) godz. 17.00 w siedzibie Fundacji „Zdrowie” przy ul. Wojska 
Polskiego 7(budynek laboratorium szpitala).

Zapraszamy wszystkich chorych na cukrzycę oraz ich rodziny.
Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Boiska, skatepark 
i kort 

Jest konkretny projekt na zagospodarowanie niecki między ul. Kowalską, 
Warszawską i Zamkową. 

Pomysł na zagospodarowanie 
pięknie położonego terenu padł 
niecałe dwa lata temu. Polana, na 
której przed laty rozstawiano namio-
ty cyrkowe stanie się miejscem do 
rekreacji. Projekt zagospodarowania 
terenu przygotowany przez Urząd 
Gminy zakłada budowę ogrodzonych 
boisk do piłki ręcznej, siatkówki, 
koszykówki. Oprócz placów do gier 
zespołowych powstanie także kart 
tenisowy i rozbudowany skatepark. 
Wszystko oświetlone. Wokół skarpy 
przygotowane do jazdy na sankach 
w zimę.

Plan przewiduje także budowę 
dwóch placów zabaw – dla dzieci 
młodszych i starszych. 

- Na ponad dwuhektarowym terenie 
będzie dużo zieleni, ławeczek, a nawet 
oczko wodne. Powstanie też wybieg dla 
psów. Będzie ogrodzony płotem, tak by 
oddzielić zwierzaki od dzieci – mówi 
burmistrz Kazimierz Ziemba.

By inwestycja mogła zostać zreali-
zowana musi znaleźć się w projekcie 
przyszłorocznego budżetu. Radni 
Koalicyjnego Klubu Samorządowe-
go nie powinni mieć problemów z 
jej przeforsowaniem. Szacunkowy 
koszt budowy kompleksu sportowo-
rekreacyjnego to ponad trzy miliony 
zł. Budowa może kosztować jednak 
więcej ze względu na położenie – 
podmokły teren.

Jeśli w budżecie zostaną zapew-
nione środki na zagospodarowanie 
placu, to inwestycja rozpocznie się 
w marcu 2010 r. W pierwszym eta-
pie zostaną przeprowadzone roboty 
ziemne.

- Najprawdopodobniej trzeba bę-

dzie wymienić całe podłoże, wykonać 
drenaż terenu i zamontować hydranty 
– mówi Adam Czernikiewicz, kie-
rownik miejskiego Wydziału Inwe-
stycji i Remontów, odpowiedzialny za 
koncepcję budowy kompleksu. 

Drugi etap obejmie budowę placów 
zabaw, ścieżek spacerowych i wybie-
gu dla psów. Na końcu powstaną bo-
iska, skatepark i kort. Budowa parku 
sportowo-rekreacyjnego powinna 
zakończyć się w 2011 r. Gmina ma 
zamiar starać się o dotację inwestycji 
z środków zewnętrznych.

Marcin Nieradka

Komentarz
Wydawało się, że na „koplu” przy 

Warszawskiej nic się już nie wydarzy. 
Myślę, że wśród radnych nie będzie 
przeciwników inwestycji i pieniądze 
na jej realizację znajdą się w budżecie. 
Mieszkańcy śródmieścia zasługują na 
piękny teren do wypoczynku, a ich 
dzieci do zabawy i sportu. Młodzież 
zamiast siedzieć na osiedlowych 
ławkach pójdzie grać w kosza, tenisa, 
ręczną.

Wychowałem się na tym „boisku”. 
Z kolegami biegaliśmy do mieszkań-
ców z petycją, by zakazać przyjazdu 
cyrkowi i choć zamontować meta-
lowe bramki. Sami je malowaliśmy, 
organizując turnieje dzikich drużyn 
(ostatnio chyba 10 lat temu). Po 
meczach rozmawialiśmy marząc, by 
powstały tu nowoczesne boiska. Te-
raz trzymamy kciuki za ich realizację. 
Jak powstaną na pewno jeszcze na 
nich zagramy.

Marcin Nieradka

Cztery gminy  
jedna gospodarka?

Czy współpraca czterech gmin w pozyskiwaniu inwestorów będzie le-
karstwem na zmniejszenie bezrobocia?

Nowogard, Dobra, Płoty i Osina mają w przyszłości prowadzić wspólną, 
niekonkurencyjną gospodarkę. Z taką inicjatywą wyszły władze naszej gmi-
ny. 

– Chodzi o to, by cztery gminy 
prowadziły partnerską politykę w 
pozyskiwaniu zewnętrznych inwesto-
rów. Wszystko zacznie się od wyzna-
czenia terenów i przygotowania ich 
pod ewentualne inwestycje. Chodzi o 
stworzenie wspólnego planu rozwoju 
tych obszarów. Razem ubiegaliby-
śmy się także o środki unijne, w celu 
poprawy ich atrakcyjności i budowy 
infrastruktury – tłumaczy Kazimierz 
Ziemba, burmistrz Nowogardu. 

Gminy miałyby stworzyć wspólną, 
konkretną ofertę odnoszącą się do 
terenów, rynku pracy i informującą 
o pomocy publicznej skierowanej 
dla potencjalnych inwestorów. Sie-
dziba „partnerstwa” miałby znaleźć 
się w Nowogardzie. To tu inwesto-
rzy byliby obsługiwani, na wcześniej 
przyjętych przez gminy zasadach. W 
nawiązaniu współpracy z inwestora-
mi pomogłaby nam Północna Izba 
Gospodarcza, czy Instytutem Roz-
woju Regionalnego.

- Mamy dobre kontakty w tych in-
stytucjach. Od nich możemy dosta-
wać propozycję inwestorów. Byłyby 
gwarantem i poręczycielem konkret-
nych możliwości rozwoju – twierdzi 
burmistrz Nowogardu. 

Czy gminy zwalniałyby ich z po-
datków?

- Zależy nam na prowadzeniu 
wspólnej polityki podatkowej. Chodzi 
o to, by nie być dla siebie konkuren-
cją. Kwestia wysokości, luz zwolnie-
nia z podatków jest do rozważenia. 
Moglibyśmy zwalniać z ich płacenia 
na jakiś okres, ale pod warunkiem, że 
przedsiębiorca zainwestuje i zapewni 
odpowiednią ilość miejsc pracy w re-
jonie – mówi Ziemba.

Nie będzie to jednak park prze-
mysłowy, podobny do tego, który od 
kilku lat funkcjonuje w Goleniowie. 
Tam warunki polityki podatkowej 
kształtowało państwo. Inicjatywa 
nowogardzka miałaby się opierać na 
dobrowolnym partnerstwie gmin.

Gminy rozważają już przezna-
czenie konkretnych terenów pod 
inwestycję. W Nowogardzie chodzi 
o grunty w okolicach fabryki Ritter.

Przedstawiciele gmin są po już 
wstępnych rozmowach. Do podpi-
sania porozumienia ma dojść pod 
koniec września. 

- Na podpisanie zaprosimy mini-
stra gospodarki Waldemara Pawlaka. 
Chcielibyśmy, by pilotował nasz pro-
jekt – twierdzi burmistrz Nowogar-
du.

Marcin Nieradka
             
 

Uwaga Wędkarze
Koło M-G PZW w Nowogardzie organizuje w dniu 26.09.2009 r. zawody 

wędkarskie spinigowe z łodzi i spławikowe z brzegu na jeziorze Nowogard.
Spotkanie zawodników koło Neptuna o godz. 7.00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 24.09.09. 
Startowe – seniorzy 5 zł . Juniorzy do lat 16 bez opłaty.

Zarząd

Wyjazd na badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”dnia 19.09.2009r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 

Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 tel.
091-39-21-356,oraz Lidii Bogus tel. 505-393-636 
Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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W 20 rocznicę ślubu 
Marzenie 

i Krzysztofowi 
Ustyjańczuk 

Z okazji święta Waszego  
składamy wszystkiego najlepszego: 
niech każdy dzień dostarcza radości 
i uśmiech zawsze w sercach gości, 

niechaj problemy Was omijają,  
a wszyscy bardzo Was kochają. 

Bo jak nikt inny na świecie,  
Wy na to zasługujecie! 
życzą mama Krystyna,  

dzieci oraz brat Artur z rodziną

ŻYCZeNIa

Dzień Działkowca 2009

W dzień pięknego jubileuszu - 60 
rocznicę powstania Ogrodu Dział-
kowego gości i działkowców powitał 
prezes Zarządu Ryszard Wajk. W 
swym wystąpieniu podkreślił szcze-
gólną wymowę jubileuszu – „Naj-
ważniejsze jest to, że ogrody istnieją 
nieprzerwanie 60 lat i nadal cieszą się 
zainteresowaniem mieszkańców. Nie 
zmienia się tylko rola i zadania ogro-
dów takie jak:

- ochrona środowiska przyrodni-
czego,

- kształtowanie zdrowego otocze-
nia dla człowieka,

- zapewnienie szczególnie biednym 
rodzinom wypoczynku

i obcowania z przyrodą.
Takie były cele ogrodnictwa dział-

kowego, które dziś realizuje Polski 
Związek Działkowców.

Pracownicze Ogrody Działkowe 
powstały w 1949 roku w dwóch czę-
ściach miasta  - jeden kompleks przy 
ulicy Żeromskiego i 15-go Lutego 
im. Tadeusza Kościuszki, oraz drugi 
kompleks przy ulicy Jedności Narodo-
wej obecnie 3 Maja im. Juliusza.Sło-
wackiego. Pierwszym przewodniczą-
cym zarządu POD był Józef Stasiak i 
tę funkcję sprawował do 1952 roku. W 
kronikarskim zapisie odnotowano, że 
po raz pierwszy zorganizowane zosta-
ły obchody „Dni Działkowca” w 1964 
roku na placu położonym tuż przy 
bramie pierwszej na terenie POD im. 
Tadeusza Kościuszki, a taką nazwę 
posiadał obecny ogród

 Nr l przy ulicy 15-go Lutego. Wów-
czas w czynie społecznym zrobiono z 
desek podłogę i wykonano kryty podest 
dla muzykantów. „Impreza wypadła 
pomyślnie, odbyła się pod gołym 
niebem” -  tak zostało zapisane w 
kronice przez pana Edwarda Bucz-
kowskiego kronikarza POD. 

W minionym okresie 60-lecia 
funkcję przewodniczącego zarządu 
pełniło 13 osób. W obecnej kaden-
cji od 2006 roku „Dom Działkowca” 
jest sukcesywnie remontowany- wy-
remontowano dachy, wymieniono 
okna i drzwi wykonano elewację 
docieplenia budynków. Na powyższe 
zadania pozyskiwano środki finan-
sowe z funduszu rozwoju ogrodu na 
który składają się przede wszystkim 
odpisy składek członkowskich, wpły-
wy z wynajmu świetlicy oraz dotacje 
z Okręgowego Zarządu w Szczecinie. 
Założono wodomierze które obejmu-
ją 90% użytkowników, odwodniono i 
zmeliorowano rowy na ogrodzie Nr 3. 
Obecnie modernizowana będzie sieć 
energetyczna na ogrodzie Nr l i ogro-
dzie Nr 2, a na ogrodzie Nr 3 pro-
wadzone są prace projektowe energii 
elektrycznej”

Z okazji obchodów „Dnia Dział-
kowca” Zarząd Okręgowy w Szcze-
cinie przyznał odznaki wyróżniają-
cym się działkowcom i tak:

- brązowe odznaki otrzymali: Jan 
Mazurek, Wacław Gałęski, Maria 
Górecka, Renata Stasiak, Wiesław 
Zając.

- za działalność społeczną przy-
znano dyplom i nagrodę książkową 
dla gospodarza ogrodów Jerzego 
Gnycha.

- za najładniej zagospodarowaną 
działkę przyznano dyplomy i nagro-
dy książkowe 27 osobom (lista wy-
różnionych w innym miejscu).

Po przemówieniach burmistrza 
Nowogardu i wieceprezesa Zarządu 
Okręgowego w Szczecinie Wiktora 
Dąbrowskiego wręczono odznaki, 
wyróżnienia i … rozpoczęto biesia-
dę ogrodową.

Kto nie był niech żałuje – następna 
okazja dopiero za rok…

Opr. i foto 
Lesław M. Marek

Tegoroczne święto działkowców zbiegło się z jubileuszem  - w naszym 
mieście ogrody przedtem Pracownicze obecnie Rodzinne Ogrody Działko-
we istnieją już 60 lat. Z tej okazji Zarząd zaprosił działkowców do wspólne-
go świętowania. Przy siedzibie Zarządu zebrało się liczne grono działkow-
ców wraz z rodzinami. Uroczystość uświetnili swą obecnością – burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba oraz przedstawiciele Zarządu  Okręgowego 
PZD w Szczecinie -wiceprezes Wiktor Dąbrowski i członek Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej PZD w Szczecinie Stanisław Ciach.

Zarząd Okręgowy w Szczecinie przyznał brązowe odznaki Jan Mazurek, Wa-
cław Gałęski, Maria Górecka, Renata Stasiak, Wiesław Zając.

Zarząd Okręgowy w Szczecinie uhonorował nowogardzkich działkowców 
Pucharem i Listem Gratulacyjnym

O przyszłość działek w Nowogardzie możemy być spokojni - zapewnił bur-
mistrz Kazimierz Ziemba
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WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 1ipca 2009r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: 
-  Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Wesoła
Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko - Wilk, po rozpoznaniu dnia 

15.07.2009r. sprawy:  Sebastiana Zelerowicza, s. Władysława i Jadwigi z 
d. Gil, ur. 27 lipca 1986r.;

oskarżonego o to, że:
w dniu 24 kwietnia 2009r. o godzinie 20.40 w Dobrej na ul. Armii Krajowej 

kierował samochodem osobowym marki Fiat Uno o nr rej. ZS 8372G,   znaj-
dując się  w stanie   nietrzeźwości,   wyrażającym   się zawartością 0,49 mg/1 
alkoholu w wydychanym powietrzu, tym samym nie   stosując   się   do   orze-
czonego   wobec   niego   wyrokiem   Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomor-
skim sygn. akt II K 547/07 zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, 

tj. o czyn z art. 178a § l kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 64 § l kk w 
zw. z art. 11 § 2 kk

ORZEKA:
I. Oskarżonego Sebastiana Zelerowicza uznaje za winnego popełnienia za-

rzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 
§ 3 kk wymierza mu karę roku pozbawienia wolności;

II. Na podstawie art. 69 § l i § 2 kk, art. 70 § l pkt. l kk, art. 72 § l pkt. 5 kk i 
art. 73 § l kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia 
wolności warunkowo   zawiesza  na   okres  próby   5   (pięciu)   lat   zobo-
wiązując   go   do powstrzymania się od nadużywania alkoholu i oddaje go 
w tym czasie pod dozór kuratora;

III. Na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego podanie wyroku do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;

V. Na podstawie art. 624 §  l kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosz-
tów sądowych w całości.

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH
Mając na względzie poprawę warunków ochrony środowiska, 

porządku czystości i estetyki na terenie naszej gminy oraz w związku 
z ogólnoświatową akcją „Sprzątanie Świata – Polska 2009”, w dniach 
21-25 września 2009 r. Gmina Nowogard organizuje bezpłatną 
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Celem akcji jest stworzenie 
mieszkańcom gminy możliwości bezpłatnego pozbycia się zbędnych 
odpadów wielkogabarytowych zalegających w domach, garażach, 
budynkach gospodarskich czy na posesjach. Z drugiej strony akcja 
ma na celu ograniczenie przypadków nielegalnego pozbywania się 
tego typu odpadów przez mieszkańców, czego efektem jest zaśmie-
canie lasów, terenów zielonych, poboczy dróg czy nieużytków. Od-
pady wielkogabarytowe to takie, które - ze względu na swoje rozmia-
ry lub masę - nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach. 
Zbiórka obejmuje następujące rodzaje odpadów:

1. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, 
odkurzacze, kuchenki itp.),

2. sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery itp.),
3. stare meble, dywany, wykładziny itp.,
4. inne przedmioty o dużych rozmiarach.
 Termin odbioru zebranych odpadów należy uzgodnić bez-

pośrednio z Zakładem Usług Komunalnych pod numerem tel. 091 
39 21 582. Wszelkich informacji w tej sprawie udzielą pracowni-
cy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska (tel.091 3926232).

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

„Najładniejsza Działka w roku 2009” 
Po szczegółowym przeanalizowaniu  wyników przeglądu, weryfikacji i oce-

ny zagospodarowania działek na ogrodach Nr l ,2,3 i 4 oraz przedstawionych 
wniosków przez Samorządy Ogrodowe z propozycją wyróżnienia wytypo-
wanych działek, Komisja postanowiła  wpisać na listę „ Najładniejsza Dział-
ka w roku 2009” następujących użytkowników  działek (do zatwierdzenia 
przez Zarząd):

Ogród nr 1: 
- Janina Bartkowiak – działka nr 34
- Stanisław Wiśniewski – działka nr 40
- Edward Gemba – działka nr 42
- Zbigniew Gradzik – działka nr 95,
- Józef Simiński – działka nr 161,
- Halina Pierzchała – działka nr 179,
- Anatol Żukowski – działka nr 187,
- Kazimierz Giziński – działka nr 193,
- Czesław Kozieł – działka nr 362,
- Jerzy Pawlak  – działka nr 462.
Ogród nr 2: 
- Grzegorz Kwinta – działka nr 145,
- Andrzej Górniacki – działka nr 152,
- Zdzisława Kowalczyk – działka nr 154,
- Halina Gąsiecka – działka nr 216,
- Andrzej Szafran – działka nr 28/2,
- Elżbieta Luberadzka – działka nr 71/2
Ogród nr 3:
- Grzegorz Pietrasik – działka nr 15,
- Elżbieta Śniegowska – działka nr 150,
- Arkadiusz Moraczynski – działka nr 157,
- Michał Stosio – działka nr 174,
- Marian Kokoszka – działka nr 255,
- Julian Martynowicz – działka nr 358.
Ogród nr 4:
- Roman Brewka – działka nr 25 i 26,
- Wojciech Wrebiakowski – działka nr 70,
- Jan Damas – działka nr 73,
- Jan Mikłaszewicz – działka nr 108,
- Wiesław Siwy – działka nr 115.
Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Jan Mazurek, Zastępca Przewodniczącego 

Stanisław Grzesik, Przewodniczącym Komisji Ogrodowej Stanisław Szałagan.
-  
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Spotkali się po latach...

W sobotę wieczorem w restauracji „Oskar” odbyło się spotkanie absol-
wentów, którzy w roku 1978 rozpoczęli edukację w Liceum Ekonomicznym  
w Nowogardzie, które swoją siedzibę miało w budynku Liceum  Ogólno-
kształcącym nr 1 

Dla wszystkich uczestników spotkania na czele z wychowawcą panem 
Stanisławem Karmanem była to okazja do ożywienia wspomnień z czasów 
młodości, entuzjazmu poznawania świata i  wchodzenia w dorosłe życie. O 
tym, że radości z możliwości zobaczenia się po latach nie było końca świad-
czy choćby to, że zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 

Organizatorami przyjęcia byli Elżbieta Gronowska, Józefa Kondraciuk i 
Stanisław Rynkiewicz - byli uczniowie L.E. w Nowogardzie. 

Gratulujemy pomysłu organizatorom i uczestnikom tak miłego i ważnego 
spotkania.       

ps

Remont odcinka ulicy 
Rataja i Racławickiej

Na początku września br. zakończono roboty drogowe na odcinku ulicy 
Rataja i ulicy Racławickiej w Nowogardzie. Nowa nawierzchnia stanowi 
przedłużenie istniejącej ul. Rataja i łączy się poprzez ul. Racławicką z uli-
cą Kosynierów. Roboty polegały na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni 
gruntowej podbudową z kruszywa łamanego oraz wykonaniu podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia zastabilizowanej emulsją asfaltową na-
wierzchni. 

Zakres robót obejmował również oczyszczenie i wyrównanie poboczy po-
przez zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz wyrównanie terenu po byłej 
drodze gruntowej i regulację studni kanalizacyjnych. Szerokość ułożonej 
nawierzchni wynosi 4,0m, długość 210 mb. Wykonawcą robót była firma 
SALDROG Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego wyłoniona w drodze prze-
targu nieograniczonego. 

Wartość wykonanych robót drogowych wyniosła 99.974,48 zł
Ze strony UM LMM, Foto – A. Sawicki

Tak było...

...tak jest

Ul. Gen. Sikorskiego
Popłynęła woda

Zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Gen. Wł. Sikorskiego. 
Długość wybudowanej sieci wynosi 626 mb. Inwestycję realizowała firma 
ZUBWiT Mętlowie z Reska. Koszt zadania 234 024 zł

Opr. LMM, Foto – A. Sawicki
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Elokwentny Techniczny Absolwent 
Teraz-ETAT

każda grupa w tym 10 godzin  zajęć 
z zastosowaniem ICT i Internetu. 
Prowadzić je będą pani Marta Portas 
i pani Magda Wojciechowska oraz 
pan Michał Daca.

Zajęciami projektowymi w latach 
2009/2011 zostanie objętych 588 (tj. 
80%) uczniów szkoły, 

Wszystkie działania projektowe 
realizować będzie szkoła ZSP im. St. 
Staszica w Nowogardzie w partner-
stwie z  firmą „Budmat” L.Cedro, 
D.Szulejko.

Na zakończenie kursu uczniowie 
otrzymają zaświadczenia. W marcu 
2010 i 2011 roku odbędzie się Dzień 
z Ekonomią na Ty-konkurs wiedzy 
ekonomicznej z nagrodami dla zwy-
cięzców. Jednocześnie odbędą się 
warsztaty dla całej społeczności ucz., 
prowadzone przez grupę miniprzed-
siębiorstwa. 

Dodatkowo każda grupa odbędzie 
40 godzin zajęć w pracowni kom-
puterowej, prowadzonych przez in-
formatyka z zakresu;  pakiet office 
(20 godz.) oraz pr. graficzne (Corel i 
Photoshop 20 godz.). Zajęcia te będą 
ściśle związane z tworzeniem doku-
mentacji przed podjęciem pracy, w 
trakcie wykonywania zawodu oraz 

w prowadzeniu własnej działalności 
(2 godz./tyg.).

Do wykorzystania podczas zajęć 
zostaną zakupione podręczniki oraz 
tablice matematyczne.

Zajęcia odbywać się będą w każdej 
grupie po 2 godz./tyg. (60 godz. każ-
da grupa w tym 10 godzin zajęć z za-
stosowaniem ICT i Internetu. Prze-
prowadzonych zostanie 240 godz. 
zajęć z j.obcych,w tym 60 godz. w 
pracowni multimedialnej.

Zadanie 8 Zastosowanie wiedzy w 
praktyce-partner. Poszerzenie i za-
stosowanie umiejętności nabytych  
na zajęciach teoretycznych w dzia-
łaniu.

-prowadzenie własnej działalności 
w praktyce 4 grupy 10 os. 1 raz/m-c 
każda po 5h (grupa z zad. nr 4).

-proces sprzedaży (hurt-detal) za-
jęcia praktyczne 2 grupy handlowcy-
sprzedawcy po 10 os. 1 raz/m-c po 
6h (z zajęć  Bliżej zawodu)

-promocja -narzędzie marketingu 
w praktyce 5 grup 10 os. 6 h/m-c (z 
zajęć  Miniprzedsiębiorstwo) 

Identyczne działania prowadzone 
będą w roku szkolnym 2010/2011.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych  im.  Stanisława Staszica reali-
zowany będzie projekt „Elokwentny 
Absolwent Teraz-ETAT”, finansowa-
ny ze środków UE w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Koordynatorem projektu jest pani 
Jowita Pawlak. 

W ramach projektu będą odbywa-
ły się warsztaty:

Warsztaty” zawodoznawcze-mi-
niprzedsiębiorstwo” będą odbywały 
się dla 2 grup 25- osób z klas Techni-
kum Handlowego  i Technikum Eko-
nomicznego, po 3 godz./tyg. Razem 
cykl działań obejmie po 96 godz. 
w każdej grupie łącznie 192 godz., 
prowadzone przez 2 nauczycielki 
ekonomii. Panią Sylwię Ostrowską-
Antczak i panią Ew Balov.

„Bliżej zawodu-warsztaty ekono-
miczno-informatyczne” dla uczniów 
ZSZ-13osób z zawodu sprzedawca 
i 7 osób z orz. o niepełnospr. um. 
(łącznie grupa 20 osobowa).60 godz. 
zajęć ekonomicznych i 60 godz. kurs 
komputerowy z wykorzystaniem 
programów pakietu Office.prowa-
dzić ję będą pani Ewa Balov i pan 
Dariusz Barczak.

- „Warsztaty samozatrudnie-
nie szansą na przyszłość” obejmą 
uczniów klas TM, TŻiGD i TI. Weź-
mie w nich udział 40 ucz. (2 grupy 
po 20 ucz.). Zajęcia  odbywać się 
będą po 2 godz./tyg. każda grupa, 
prowadzić je będzie 2 naucz. eko-
nomii i rachunkowości pan Jerzy 

Ostasz i pani Patrycja Sierżant- łącz-
nie 60 godz. dla grupy.

„Matematyka w ekonomii” obej-
mować będzie 78 ucz. Utworzone 
zostaną 4 grupy po 12 os. i 2 grupy 
po 15 os. Zajęcia dla  każdej z grup 
odbywać się będą po 2 godz./tyg. tj. 
60 godz. każda grupa – zajęcia pro-
wadzić będą 3 matematyczki, panie: 
Beata Zagórska, Monika Sobolew-
ska i Dorota Bondarowicz. 

„Warsztaty pedagogiczne-poznaj 
siebie i innych” ,warsztaty peda-
gogiczne łącznie 30 os. po 2 godz./
tyg. łącznie 40 godz. w cyklu. Od-
biorca: uczniowie zagrożeni przed-
wczesnym wypadnięciem z systemu 
oświaty i nieśmiali, liczebność 1 gru-
py 15 os., prowadzący opiekun Sa-
morządu Uczniowskiego pani Anna 
Zamara i pedagog szkolny pani Re-
gina Ewa Krzak.

„Handlowy  język angielski” łącz-
nie 38 ucz. Zajęcia pozalekcyjne  
rozwijające znajomość języka an-
gielskiego i niemieckiego zawodo-
wego kierowane są do uczniów na-
stępujących klas: TE, TH, TM i TŻ 
i GD. Prowadzić je będą panie: Mi-
rosława Szymaniak, Ewelina Fedak i 
Danuta Adamczyk.

Zadanie 8 „Ekonomiczny” język 
niemiecki dla 38 uczniów podzielo-
nych na:

- Grupy I i II 12 os. TE i TH, 
- Grupy III 12 os. TM i TŻiGD , 
Zajęcia odbywać się będą w każ-

dej grupie po 2 godz./tyg. (60 godz. 

Zaproszenie
Z racji 70. rocznicy napaści Związku Radzieckiego 

na Polskę, dnia 17 września 2009 r. 
odprawiona będzie Msza św. za Ojczyznę o godz. 10.30 w kościele 
pw. św. Rafała Kalinowskiego. O godz. 12.00 spotykamy się pod 
pomnikiem PAMIĘCI SYBIRAKÓW na cmentarzu komunalnym 
w Nowogardzie.
Zapraszamy władze miasta, poczty sztandarowe, grono pedago-
giczne, młodzież szkolną i mieszkańców miasta. 
Obchody wojewódzkie od godz. 16.00 w Szczecinie na cmentarzu 
centralnym. 

W imieniu Zarządu Koła Związku Sybiraków 
w Nowogardzie mgr Franciszka Kobylińska

Maszewo też może,  
Pawłowi pomoże…

Stowarzyszenie Wolonta-
riat Wielkiego Serca dnia 19 
września 2009 roku organizuje 
koncert charytatywny dla Paw-
ła Florczaka z Bielić, który 14 
kwietnia 2009 r uległ poważne-
mu wypadkowi, podczas które-
go stracił lewą nogę. W wyniku 
powstałych obrażeń ten pogod-
ny i pełen nadziei chłopiec po-
zostanie kaleką do końca życia. 
Aby ułatwić Pawłowi normalne 
funkcjonowanie potrzebna jest 
specjalistyczna proteza, która 
kosztuje około 8000 zł. W związ-
ku z tym zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o wsparcie naszej 
akcji. Pokażmy, że nie jesteśmy 

obojętni na potrzeby innych ludzi.
Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa dobroć i okazaną pomoc w tym 

szczytnym celu.
Wszystkich, którzy chcą przy czynić się do poprawy życia Pawła prosimy 

o wpłaty na rachunek: BS Goleniów oddział Maszewo nr 92 9375 1054 
6804 8767 3000 0010 z dopiskiem „dla Pawła

Stowarzyszenie „Wolontariat Wielkiego Serca”
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, II piętro w Dobrej Nowo-
gardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 39 
25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W NO-
WOGARDZIE, 80 ZŁ ZA 1 METR KW NET-
TO TEL: 608 047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Boks do wynajęcia w Centrum Handlo-
wym FUX 30m kw przy ul. Kościelnej 1 w 
Nowogardzie, tel. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w ka-
mienicy na parterze, po generalnym re-
moncie, ogrzewanie gazowe, kominek   
pomieszczenia gospodarcze, tel. 501 
692 153.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 66 m 
kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 601 92 75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 
pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie po re-
moncie. Tel. 693 162 198.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Kupię garaż na ul. Leśnej. Tel. 503 77 88 
89.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, 
może być do remontu. Tel. 661 319 739.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem go-
spodarczym i działką 50 arową w Sikor-
kach gm. Nowogard. Tel. 48660 331 886.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 
częściowo umeblowane. 660 010 540.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
przy ul. Bankowej. Tel. 601 56 27 43.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw w centrum Nowogardu. 
Tel. 609 093 100.

• Wynajmę 3 pokojowe 58 m kw na os. 
Bema. Tel. 606 627 663.

• Do wynajęcia mieszkanie samodzielne 
wolnostojące umeblowane z ogrodem, 
po remoncie. 609 24 58 16.

• Szczecin - os. Kasztanowe – sprzedam 
mieszkanie 3 pokojowe, 60 m kw, wysoki 
standard, cena 248 tys. Tel. 600 214 332.

• Sprzedam mieszkanie M-5, 68 m kw na 
parterze. 886 839 549.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
os. Bema, wspólnota mieszkaniowa. 
888 354 289.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum na 
dłuższy czas. 721 383 983.

• Wynajmę pokój – tylko dla dziewczyny. 
510 127 805.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na ul. 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom 120 m kw w stanie suro-
wym otwartym w Nowogardzie. Działka 
1200 m, wszystkie media. 0500 162 551.

• Sprzedam halę magazynową 1100 m kw, 
działka 8000 m, 10 km od Nowogardu 
lub zamiana. 506 534 179.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 600 89 
46 39.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 55 R16; 
stan bdb.Cena 690 zł Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 155 
x 80 firmy KUMHO + nowa opona letnia 
gratis. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 1999 
r., pierwszy właściciel, kupiony w polskim 
salonie, skrzynia biegów manualna, 
benzyna, złoty metallic, ABS, el. szyby, 
centralny zamek, autoalarm, poduszka 
powietrzna, wspomaganie kierownicy, 
immobiliser, welur. tapicerka, światła 
przeciwmgielne + kmpl. opon zimo-
wych. Cena 9900 zł. Tel. 502 649 241.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1996 r., cena 
2000 zł. Tel. 788 566 432.

•	 Sprzedam Opel Corsa 2000 zł. Tel. 
785 337 330. 

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T Avan-
garda, benzyna, combi, 240 ps, 2002 
r., przebieg 181  000, metalik ciemny 
granat, wyposażenie0020– skóra, 8 po-
duszek, klimatyzacja, szyberdach, pod-
grzew. siedzenia, telefon, CD radio, cena 
33 tys. Tel. 0049 30 11 24 55 dzwonić po 
20.00.

• Sprzedam skuter ZIPP. Tel. 663 087 272.

• Sprzedam VW Jetta 1987 r., stan dobry 
(uszkodzony silnik), opłacone ubezpie-
czenie i przegląd, cena do uzgodnienia. 
Tel. 781 91 05 91.

• Sprzedam komplet opon zimowych z fel-
gami 13 x 185 x 70. Tel. 781 91 05 91.

•	 Sprzedam mercedes 124. Tel. 091 39 
11 051 wieczorem, 507 02 30 35.

• Sprzedam Skoda Favorit 1991 r., 1,4 + 
gaz, cena 1700 zł do uzgodnienia. Tel. 
781 864 879.

rOlNICTWO

• Sprzedam miód z własnej pasieki oraz 
malinę. Tel. 500 553 190.

• Sprzedam grykę do siewu lub na poplo-
ny. Cena 1,50 za kg. Tel. 661 283 305.

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 zł/ kg. 
667 146 797, 091 39 784 81.

• Oddam siano. Tel. 504 282 176.

• Sprzedam gołębie tiplery. Tel. 
512 335 172.

• Gorczycę sprzedam. Strzelewo. 
502 853 573.

• Pszenżyto ozime do siewu sprzedam. 
502 853 573.

• Sprzedam jednoosiowy rozrzutnik obor-
nika. Mało używany, stan bdb. Wiśniew-
ski, Dąbrowa 43. Tel. 091 39 26 189.

• Sprzedam owies. 091 41 87 596.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 26 304.

• Sprzedam słomę. 091 418 98 24.

USŁUGI

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. Tel. 608 658 184.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż pane-
li podłogowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tynkowanie, montaż okien 
i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 
39 95.

• Transport, przeprowadzki, kraj – zagrani-
ca. 696 138 406, 696 854 591.

• Usługi ogólnobudowlane – konkurencyj-
ne ceny. 880 690 659 lub 722 374 709.

• Videofilmowanie na różne okazje, profe-
sjonalnie. Tel. 600 653 124.

• Angielski.0501 350 107.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Docieplenia, remonty. 727 303 097.

• Przygotowania do matury z geografii, 25 
zł/ godz. 668 17 12 12.

• Korepetycje z matematyki. 511 811 446.

• Usługi ciesielsko – dekarskie. Tel. 
661 234 090.

• Korepetycje z języka niemieckiego – 
szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
(matura) już od 20 zł/ h. Tel. 691 958 940.

• Przewóz osób do Niemiec pod wskazany 
adres. Tel. 796 367 792.

• Usługi ładowarko – koparką. Tel. 0604 
588 488.

•	 Docieplenia 30 zł/ m kw, polbruk 25 zł/ 
m kw, dekarstwo 35 zł. 785  931  513, 
091 39 111 53.

• Niemiecki z Niemką, korepetycje. 
508 517 010.

• DJ-e poprowadzą wesela oraz inne im-
prezy okolicznościowe (własny sprzęt 
nagłaśniający). Tel. 509 930 098.

• Dachy, kominy i usługi ogólnobudowla-
ne. Tel. 796 517 107.

•	 Język niemiecki – korepetycje. Tel. 091 
39 11 051 wieczorem, 507 02 30 35.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 695 085 470.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA-
,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OBSŁU-
GA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Przyjmę do pracy geodetę. 091 39 
25 900, 886 339 035.

• Zaopiekuję się dzieckiem, bardzo dobre 
warunki. Tel. 665 324 710.

•	 Praca dla kobiet i mężczyzn od 
25.09.2009 r. – sortowanie rozsady – 
akord, dobre zarobki, miejsce pracy 
– Nowogard, ul. Bema 4. Zapisy tel. 
504 004 344.

• Rencista podejmie każdą pracę. Tel. 
507 984 640.

• Poszukuję pracy jako kierowca z kat. 
prawa jazdy B, B+E, C, C+E i D. Tel. 
723 898 418.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, praca w kra-
ju. Tel. 606 112 483.

•	 Przyjmę do pracy geodetę/ geodetkę 
do prac kameralnych. 0608 622 920.

• Zatrudnię mężczyznę w charakterze 
sprzedawcy do sklepu meblowego. CV 
można składać do sklepu meblowego 
GAMA. Nowogard ul. Warszawska 9.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Warsztat samochodowy 
A-Z Moto Marcin Kozielski 

został przeniesiony 
od 7 września 2009 r. 

do Długołęki 34. 
Tel. 600 795 261, 888 638 268. 

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do sklepu 
„Nie wszystko po 5 zł” 

przy ul. Żeromskiego 18a 
– rozszerzyliśmy swój 

asortyment 
o artykuły wędkarskie
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działaność handlową, 
biurową lub usługową. 

91 39 20 776

BUDUJemY DOmY  
JeDNOrODZINNe, 

również energooszczędne
Dom pod klucz 7-10 tygodni

Tel. 504 595 424

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 68 m kw (3 po-
koje, okna PCV, panele pod-
łogowe, nowe CO w miedzi, 
łazienka wysoki standard) w 
Wierzbięcinie. Cena 165 tys. do 
uzgodnienia. Tel. 607 398 428

• Zatrudnię od zaraz opiekunkę do 4 let-
niego dziecka. Tel. 517 71 60 80 od godz. 
19.00, 091 39 20 829.

• Zatrudnię osobę do sekretariatu w No-
wogardzie, CV proszę wysyłać na pra-
cownikk@gmail.com

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na ad-
res Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

INNe

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 li-
trowy, do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy Vail-
lant z Niemiec, cena 1000 zł, gwaran-
cja. Tel. 0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł 
oraz ogrzewanie + ciepła woda (dwu-
funkcyjne) cena 1200 zł mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe ga-
baryty, moc 18 i 21 kw z Niemiec, eko-
nomiczne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 150 zł. 
Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący, do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało używa-
ny, cena 450 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem c.o., gazowym lub węglo-
wym, firmy Vaillant z Niemiec, typVIII 
120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; tele-
fon komórkowy, Ericson tel. 605 522 340.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, wys. 
1,30, głębokość 35 cm, powierzchnia 
spania 1,90 x 85 cm, kolor dąb rustykalny. 
Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe sosna odpa-
dy tartaczne pocięte w klocki 350 zł za 
przyczepę; nie pocięte w całości 250 zł za 
przyczepę. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe. Tel. 603 353 789.

•	 Nowy Skup Złomu (za rynkiem). Naj-
wyższe ceny. Tel. 0508 229 868.

• Kupię gałęziówkę pociętą do kominka 
(brzoza, jesion, dąb, olcha). Tel. 091 39 
20 714, Nowogard, ul. Zielona 3.

• Sprzedam pompę wodną głębinową, 
pionową. Waga 80 kg. Wydajność 100 l na 
minutę. Obroty 2850. Tel. 091 39 20 714, 
Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) lexmark 
X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Sprzedam drzewo liściaste pocięte w 
klocki. Nr tel. 606 500 264.

• Owczarki niemieckie, szczenięta, pie-
ski, bardzo ładne sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 091 
39 106 56.

• Sprzedam suknię śkubną r. 36-38, 
165 – 172 cm, z koronki, ecru. 1200 zł. 
781 864 879.

PODrĘCZNIkI

•	 Sprzedam część używanych pod-
ręczników do I kl. II lO o profilu ma-
tematyczno-informatycznym lub 
humanistycznym. Tel. 091 39 18  064, 
669 331 292.

•	 Sprzedam książki do klasy I gimna-
zjum. Tel. 667 320 054.

•	 kupię podręczniki do I kl.  II lO o profi-
lu humanistycznym. Tel. 694 39 39 74, 
091 39 21 006.

•	 Sprzedam książki do języka polskie-
go (5 części) II lO, historia i chemia 
(3 część). Cena do uzgodnienia. Tel. 
662 048 568.

•	 Sprzedam książki „Wesoła Szko-
ła” do kl. I i II Szkoły Podstawowej. 
513 164 201.

•	 Sprzedam podręczniki do przyrody kl. 
IV + zeszyty ćwiczeń. Tel. 693 84 35 33.

•	 Sprzedam podręczniki II i III klasa I 
lO o profilu humanistycznym. Tel. 91 
39 170 55.

•	 Sprzedam książki do IV klasy Szkoły 
Podstawowej nr 3. Tel. 798 230 612.

•	 kupię książki do klasy III liceum 
Ogólnokształcącego nr 1. Tel. 091 39 
22 979.

•	 Sprzedam książki do I klasy I lO – pro-
fil humanistyczny. Tel. 726 190 683.

•	 Sprzedam książki do klasy III Wesoła 
Szkoła + ćwiczenia, religia klasa II i III, 
testy sprawdzające umiejętności kl. III. 
Tel. 603 498 821.

•	 Sprzedam podręczniki do szkoły pod-
stawowej kl. V i VI, gimnazjum kl. I, II 
i III oraz do kl. I liceum. Podręczniki 
można oglądać grzecznościowo w 
Sklepie małgorzata, 700-lecia 27a.
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TELEFONY

oFErTy PraCy PuP

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

NOWOGARD 10.08.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, 
FIlIa NOWOGarD.

1. Murarz 
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog ro-
bót wykończeniowych
7. Kelner
8. Diagnosta        
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy

OFerTY 
PraCY Z reJONU

1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)

GDZIE  
MOŻNA  
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239
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Kłos Pełczyce - Pomorzanin Nowogard 1:1 (1:0)

Bramkę dla Pomorzanina 
strzelił: Michał Soska 

Dopiero w szóstej kolejce został 
pokonany Mateusz Krupski jed-
nak najważniejsze, że niepokonany 
pozostał Pomorzanin dzięki wy-
równującej bramce Michała Soski 
w końcówce spotkania. Nasi pił-
karze z pewnością będą chcieli jak 
najszybciej zapomnieć o pierwszej 
części spotkania. Na bardzo dużym 
i dobrze przygotowanym boisku de-
fensywne ustawienie zespołu - 4-5-
1 - nie zdało egzaminu. Gospodarze 
mogli a nawet powinni zejść po 45 
minutach z dwubramkową przewa-
gą. Z łatwością stwarzali sobie sytu-
acje strzeleckie. Na szczęście wyko-
rzystali tylko jedną kiedy po rzucie 
rożnym nie pilnowany pomocnik 
Kłosa z kilku metrów wepchnął pił-
kę do bramki Krupskiego. Pomorza-
nin z wyjątkiem stałych fragmentów 
gry nie potrafił stworzyć zagrożenia 

pod bramką Kłosa. W przerwie tre-
ner Gumienny postanowił zagrać 
dwoma napastnikami. Obraz gry 
uległ zmianie i to nasz zespół dyk-
tował warunki gry. Strzał z dystansu 
Marcina Skórniewskiego w okien-
ko obronił bramkarz. Uderzenie 
Krystiana Pastusiaka o centymetry 
minęło słupek. Dopiero w samej 
końcówce przesunięty z obrony do 
pomocy Soska zdobył wyrównu-
jącą bramkę. Strzałem w długi róg 
bramki wykończył bardzo sprytne 
prostopadłe podanie Pastusiaka i 
z tego trudnego dla siebie terenu 
Pomorzanin wrócił z punktem. W 
przedmeczu zespół Marcina Wol-
nego odniósł czwarte zwycięstwo w 
sezonie wygrywając tym razem 1:0.

informacje ze strony www.pomo-
rzanin.com

Karolina Kubicka

Po Bałtyku Olimpia  
idzie w górę

Przed spotkaniem oba zespoły 
zajmowały pozycje w tabeli jedna pod 
drugą, dlatego  ten  mecz był  bardzo 
ważny - w tej  fazie rozgrywek powoli 
klaruje się czołówka. W sobotę więcej  
szczęścia mieli  piłkarze z Nowo-
gardu pokonując przyjezdnych 3:2. 
Emocjonujący mecz na stadionie w 
Wierzbięcinie obejrzała duża grupa 
kibiców. Łatwo nie było, bo Bałtyk 
prowadził 2:1 do przerwy. Ostatni gol 
dla naszej drużyny padł osiem minut 
przed końcowym gwizdkiem.

Bramki dla naszego zespołu strze-
lili: Gracjan Wnuczyński oraz bracia 
Dariusz i Mariusz Stachowiakowie. 

Bardzo dobre spotkanie rozegrał 
także Ireneusz Kowalczyk, który w 
dniu meczu obchodził 23 urodziny. 
Solenizantowi życzymy wielu sukce-
sów w życiu osobistym i sportowym.   

Olimpia wskoczyła na 4 miejsce w 
tabeli równając się punktami  z dru-
żynami zajmującymi drugie i trzecie 
miejsce i tylko 3 punkty dzieli ich od 
lidera Radovii.

Kolejnym przeciwnikiem z którym 
zmierzy się Olimpia będzie silny 
Bizon w Cerkwicy. Podopiecznym 
trenera Marcina Miklasa gratulujemy 
i życzymy powodzenia w następnym 
spotkaniu.

 4 kolejka    
Radowia Radowo Małe - Bizon Cerkwica  3 - 1  
Pionier Żarnowo - Iskra Golczewo  0 - 5  
Jantar Dziwnów - Orzeł Prusinowo  6 - 0 
Olimpia Nowogard - Bałtyk Międzywodzie  3 - 2  
Sowianka Sowno - Znicz Wysoka Kamieńska  5 - 3  
Błękitni Trzygłów - Bałtyk Gostyń  1 - 4  

Karolina Kubicka, man

Tabela V ligi:
1.  Arkonia Szczecin   15
2.  Kluczevia Stargard   11
3.  Polonia Płoty   10
4.  Pomorzanin Nowogard   10
5.  Stal Lipiany   9
6.  Sparta Gryfice   8
7.  Iskierka Szczecin-Śmierdnica   8
8.  Odra Chojna   7
9.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój   7
10.  Zorza Dobrzany   7
11.  Świt Skolwin   7
12.  GKS Mierzyn   7
13.  Woda-Piast II Rzecko   7
14.  Osadnik Myślibórz   4
15.  Kłos Pełczyce   4
16.  Sparta Węgorzyno   3

CHCESZ GRAĆ 
W PIŁKĘ?  

SPRÓBUJ W OLIMPII!!
LKS „OLPIMPIA” NOWOGARD ZAPRASZA 

WSZYSTKICH CHŁOPCÓW Z ROCZNIKA 2000 
I MŁODSZYCH CHCĄCYCH SPRÓBOWAĆ 

SWOICH SIŁ NA BOISKU PIŁKARSKIM.

PIERWSZE ZAJĘCIA DRUŻYNY ODBĘDĄ SIĘ 
W SOBOTĘ (12.09.2009) NA HALI SPORTOWEJ 
SP 3. GODZINA 12.00. NASTĘPNE TRENINGI 
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA BOISKU „ORLIK”. 

ZAJĘCIA PROWADZIĆ BĘDZIE TRENER GRA-
CJAN GOLEMA – TEL. 790-622-764.

Przypominamy

II Rzut Pucharu Polski 
Wydział Gier i Ewidencji Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej 

informuje, iż dokonał losowania par II Rzutu Pucharu Polski na szczeblu 
województwa zachodniopomorskiego region szczeciński.

Mecze zostaną rozegrane 23.09.2009 roku (środa) o godzinie 16.30. Do-
puszcza się możliwość rozegrania zawodów o wcześniejszej godzinie za zgo-
dą przeciwnika oraz Wydziału Gier ZZPN.

Olimpia Nowogard będzie podejmowała Regę Trzebiatów ( III liga, aktu-
alnie na 7 miejscu) ,  Pomorzanin zagra na wyjeździe w Mrzeżynie z …Regą 
II (występuje w A klasie).

Karolina Kubicka
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Szczeciñska Szko³a Wy¿sza Collegium Balticum
zaprasza na kierunki:

Ekonomia

Informatyka

Dziennikarstwo
i komunikacja spo³eczna

studia
podyplomowe

www.stargardinum.pl

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

¥ Z O NAJ PS
DO£ C D  LE ZYCH!

www.cb.szczecin.pl

I miejsce
w regionie zachodniopomorskim
wg Rzeczpospolitej i Perspektyw

wœród uczelni niepublicznych
licencjackich w 2009 roku.

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

21.09.2009 r. godz. 16.30

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.plrozpoczęcie kursu 17 września br. godz. 16.00

Informujemy, że 

15 września 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 

Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklamareklamareklamareklama

W obiektywie Jana korneluka   - DZIaŁka 

Długo żył dziadek i bardzo się nudził, spać chodził wcześnie, późno się budził.
Nogi mu puchły, więc rzadko chodził, mróz mu dokuczał, upał też szkodził.

Mijały lata w dość gorzkim smutku, aż ktoś mu kiedyś rzekł o ogródku:
- Zajmij się działką na starość, chłopie, coś sobie wsiejesz coś tam wykopiesz.

- Korzyści wprawdzie nie da ci wiele, lecz będziesz zdrowszy znacznie na ciele.
Wziął jak wątpliwy czek ową działkę i się odmienił ten dziadek całkiem.

Do bratków się łasi, pieści kabaczki, macha łopatą, popycha taczki.
Od wczesnej wiosny po późną jesień, jak wilka do lasu na działkę go niesie.

Tekst: Stefan Jakst 
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

Już za tydzień w naszej gazecie:

„Od złotego do euro”
Dodatek edukacyjny, z którego dowiemy się, jak będzie 

przebiegało wchodzenie Polski do strefy euro.
Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Sprzedam
urządzenie kosmetyczne 

wielofunkcyjne.  

Tel. 607 921 435

17 września 2009 r.

70. rocznica agresji 
ZSRR na Polskę
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reklama

Jacek Kaczmarski

Ballada wrześniowa
Długośmy na ten dzień czekali
Z nadzieją niecierpliwą w duszy
Kiedy bez słów towarzysz Stalin
Na mapie fajką strzałki ruszy

Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy
I zanim zmilkł zagrzmiały działa
To w bój z szybkością nawałnicy
Armia Czerwona wyruszała

A cóż to za historia nowa?
Zdumiona spyta Europa
Jak to? - To chłopcy Mołotowa
I sojusznicy Ribentroppa

Zwycięstw się szlak ich serią znaczył
Sztandar wolności okrył chwałą
Głowami polskich posiadaczy
Brukują Ukrainę całą

Pada Podole, w hołdach Wołyń
Lud pieśnią wita ustrój nowy
Płoną majątki i kościoły
I Chrystus z kulą w tyle głowy

Nad polem bitwy dłonie wzniosą
We wspólną pięść, co dech zapiera
Nieprzeliczone dzieci Soso
Niezwyciężony miot Hitlera

Już starty z map wersalski bękart
Już wolny Żyd i Białorusin
Już nigdy więcej polska ręka
Ich do niczego nie przymusi

Nową im wolność głosi „Prawda”
Świat cały wieść obiega w lot
Że jeden odtąd łączy sztandar
Gwiazdę, sierp, Hackenkreuz i młot

Tych dni historia nie zapomni
Gdy stary ląd w zdumieniu zastygł
I święcić będą wam potomni
Po pierwszym września - siedemnasty

17 września - pamiętamy!
Minęło 70 lat od napaści ZSRR na Polskę. Nasza ojczyzna znajdująca 

się wtedy już od dwóch tygodni w stanie wojny z niemieckim agresorem 
otrzymała drugi śmiertelny cios. Mimo ogromu beznadziei, jaki rodziła 
zaistniała sytuacja Polska - opuszczona przez aliantów - stawiała boha-
terski opór aż do wyczerpania sił. 

Dziś do nas należy obowiązek 
podtrzymywania i utrwalania zbio-
rowej pamięci o tragedii, która spa-
dła na nasz kraj u schyłku lat trzy-
dziestych XX wieku. 

Wczoraj tak jak w całej Polsce 
mieszkańcy Nowogardu uczcili pa-
mięć poległych w starciu z sowiec-
kim najeźdźcą. Uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą, którą w ko-
ściele pw. św. Rafała Kalinowskiego 
celebrował ks. proboszcz Kazimierz 
Łukjaniuk. Po zakończeniu Eucha-

rystii uczestnicy uroczystości udali 
się na nowogardzki cmentarz aby 
złożyć hołd pod pomnikami Ofiar 
Sybiru i Poległych na Wschodzie. 

W uroczystości wzięli udział 
członkowie stowarzyszeń Sybira-
ków, poczet sztandarowy komba-
tantów, przedstawiciele Prawicy 
Rzeczypospolitej, burmistrz Nowo-
gardu, młodzież z SP nr 1 i SP nr 2 
wraz z wychowawcami oraz miesz-
kańcy naszego miasta.

ps
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DRZEWA I KRZEWY 
OZDOBNE

Olchowo 74 (koło stacji paliw)

Tel. 507 102 211
DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY, 

RABATY!

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

18 września 2009

Oni nas okłamali !!!

Przyjdź bronić miejsc pracy

Warszawa

Gdańsk

Szczecin

Bruksela

18.09.2009 • godzina 11.30

brama Stoczni Szczecińskiej ul. Hutnicza 1

Gdynia

Pierwsza po wakacjach

Sesja Rady Miejskiej
Koniec leniuchowania dla radnych. W dniu 23 września  o godz. 12 roz-

poczyna się pierwsza po długich wakacjach Sesja RM. Oto najważniejsze 
moim zdaniem punkty porządku obrad:

- dyskusja nad wykonaniem bu-
dżetu w I półroczu 2009 roku i pod-
jęcie uchwały w tej sprawie

- uchwały w sprawie zmian bu-
dżetu gminy i zmian w budżecie.

- po raz pierwszy radni zajmą się 
projektem uchwały wniesionym 
przez mieszkańców – będą szukać 
pieniędzy na zadanie pod nazwą 
„Odwodnienie i utwardzenie te-
renu w kompleksie garaży przy ul. 
Zamkowej w Nowogardzie” ( o ini-
cjatywie mieszkańców pisaliśmy na 
naszych łamach).

- dyskusja nad zmianami stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowogard, oraz przystąpie-
nie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego  (działki w obrębie Ża-

bówko pod stację paliw wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą)

- dokonanie zmian w Wielolet-
nim Planie Inwestycyjnym 

- zaopiniowanie wniosku o uzna-
nie lasów za ochronne,

Radni wysłuchają także informa-
cji o realizacji „Programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Nowogard na lata 2007 – 
2011”. 

Radni pracują także w Komisjach  
i tak:

Komisja Społeczna: 
- Sprawdzenie stanu zaawanso-

wania remontów w placówkach 
oświatowych na terenie gminy na 
początku roku szkolnego. 

- Ocena stanu czystości i utrzy-
mywania porządku w gminie. 

Komisja Finansowo-Gospodar-
cza: 

- Informacja dotycząca strategii 
działania i projektów związanych z 
modernizacją systemu wodno- ka-
nalizacyjnego na terenie gminy. 

- Analiza stanu realizacji inwesty-
cji gminnych planowanych do wy-
konania w roku 2009.

Przypominam, że na Sesję w cha-
rakterze słuchacza (bez prawa za-
bierania głosu) może przyjść każdy 
dorosły mieszkaniec Gminy.

LMM
czytaj także s. 6
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Z głębokim żalem przyjąłem  
wiadomość o śmierci 

Pawła Zugaja 
znakomitego kolarza, laureata Lauru Cisowego, 
który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
składam 

wyrazy głębokiego współczucia. 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

koNdoleNCje

Odszedł talent wielki, 
ale zmarnowany 

Mimo, iż wygrywał z Cancellarą, 
to nie chciało mu się ścigać. Zrezy-
gnował z kolarstwa i już do niego 
nie wróci. W poniedziałek odszedł 
na zawsze. 

Paweł Zugaj zginął w poniedziałek 
rano, jadąc samochodem. 

- Do wypadku doszło na remon-
towanym odcinku drogi Koszalin - 
Płoty. Koło jego samochodu wpadło 
w spory uskok i nie miał już szans 
utrzymać się na szosie – poinformo-
wał brat kolarza Jan Zugaj.

Paweł Zugaj był wielokrotnym 
medalistą mistrzostw Polski w ko-
larstwie szosowym i torowym, wice-
mistrzem Europy w jeździe na czas z 
2000 roku. 1 października skończył-
by 30 lat. 

Największym sukcesem Paw-
ła Zugaja był srebrny medal mło-
dzieżowych mistrzostw Europy w 
jeździe na czas w 2000 roku. (obok 
foto z tej „czasówki”). W Miedzianej 
Górze pod Kielcami przegrał tylko 
z Rosjaninem Jewgienijem Pietro-
wem, a wygrał m.in. ze Szwajcarem 
Fabianem Cancellarą, który dziś jest 
najwybitniejszym specjalistą w jeź-
dzie na czas, mistrzem olimpijskim 
i świata w tej konkurencji.

- Pamiętam te mistrzostwa. To 
było coś niesamowitego. Pomyśleć, 
gdzie dziś jest Cancellara. Gdyby 
Paweł chciał trenować, byłby jeszcze 
wyżej. To był największy talent pol-
skiego kolarstwa w ostatnich latach. 
Miał wszystko, co potrzebne jest wiel-
kiemu kolarzowi. Charakteryzowała 
go przede wszystkim niesamowicie 
duża wydolność – wspomina Zbi-
gniew Szczepkowski, pochodzący 
z Nowogardu dyrektor zawodo-

wej grupy kolarskiej DHL Author. 
Karierę zakończył trzy lata temu. 
Oficjalnym powodem miała być 
kontuzja stawu barkowego. Wszy-
scy jednak wiedzieli, że nie jest to 
prawda. Paweł nie chciał się jednak 
ścigać.

- Zmarnował talent dany mu od 
Boga. Kolarstwo go nie pasjonowało, 
nie pochłaniało. Do tego miał swoją 
filozofię. Może niektórzy go zagłaska-
li? Osobiście, gdy trenował pod moim 
okiem nie pozwalałem mu na zbyt 
wiele. Trzymałem twardą rękę. Nie 
chciałem, by jakikolwiek kolarz dzia-
łał na własną rękę – mówi Szczep-
kowski.

Nowogardzki trener Ryszard Po-
sacki uważa, że Pawła za bardzo 
pochłaniały uciechy życia: - To da-
wało mu chyba więcej radości. Jemu 
jeździć na rowerze się po prostu nie 
chciało. Ciężko było to zmienić. 
Mówiliśmy, prosiliśmy, namawiali-

śmy. Bez żadnych skutków. Do tego 
wszystkiego zaczął jeszcze palić pa-
pierosy, a wiadomo jak wpływają one 
na wydolność.

Gdyby Zugaj chciał wrócić do 
ścigania, nie miałby z tym żadnych 
problemów. 

- Na kryterium ulicznym w No-
wogardzie powrót proponował mu 
sam Ryszard Szurkowski. „Zadzwoń, 
przyjedź do Warszawy, weźmiemy 
cię do reprezentacji olimpijskiej. Po-
jedziesz na Igrzyskach w Pekinie”- 
mówił mu Rysiek. A on nic, nawet 
nie raczył oddzwonić – opowiada 
Szczepkowski.

Zamiast jeździć rowerem, został 
kierowcą samochodu w prywatnej 
firmie. Działacze próbowali „wjeż-
dżać mu na ambicję”. 

- Kiedyś wybraliśmy się z kolegą na 
spacer rowerem. W rejonach Płotów 
spotkaliśmy akurat Pawła. Jechał sa-
mochodem, mówił, że rozwozi papier 
toaletowy do hurtowni. Troszkę się 
podśmiewaliśmy. Żal było patrzeć, że 
tak wielki kolarz wozi papier – wspo-
mina Szczepkowski.

Jaki Paweł miał charakter?
- Był raczej spokojny. Bardzo po-

mocny, nigdy nie odmawiał – uważa 
Posacki. 

- On był tajemniczy. Miał swoją fi-
lozofię. Nie lubił wyjaśniać, dlaczego 
postępuje tak, a nie inaczej. Do końca 
nie mogłem doprosić się uargumen-
towanego wyjaśnienia, dlaczego nie 
chce kontynuować kariery – mów 
dyrektor grupy DHL Author.

Paweł zdobył ponad 30 medali 
mistrzostw kraju na szosie i na to-
rze. Reprezentował Polskę w mi-
strzostwach świata, zarówno na 
szosie, jak i na torze, gdzie był moc-
nym punktem drużyny na 4 km na 
dochodzenie (razem z Jarosławem 
Rębiewskim, Robertem Karśnickim 
i Marcinem Mientkim).

Ostatnie pożegnanie Pawła Zugaja 
w sobotę na cmentarzu w Gryfcach. 
Redakcja „Dziennika” składa kon-
dolencje rodzinie i przyjaciołom 
kolarza. 

Marcin Nieradka, LMM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W nowym roku szkolnym…
Rozpoczęcie roku szkolnego 

2009/2010 już za nami. W szkołach 
panuje atmosfera pracy i nauki. W 
naszej, czyli w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym rów-
nież. Ten rok zapowiada się bardzo 
ciekawie. Nastąpiła istotna zmiana. 
Uczniowie, którzy nie kwalifiku-
ją się do oddziałów, ze względu na 
stopień niepełnosprawności inte-
lektualnej, uczestniczą w zajęciach 
edukacyjno-terapeutycznych. Zo-
stały utworzone trzy oddziały: dwa 
na poziomie III i jeden na poziome 
II. Poziom trzeci odpowiada klasom 
gimnazjalnym, poziom drugi – kla-
som IV-VI. Pozwoli to na pracę in-
dywidualną z każdym dzieckiem, 
bo każde z nich będzie realizowało 
program specjalnie dla niego opra-
cowany, zgodny z  możliwościami i 
umiejętnościami. Możemy tylko po-
dziękować organowi prowadzącemu 
naszą placówkę (powiat goleniow-
ski) za umożliwienie nam takiej 
formy pracy. Dobro dziecka, przede 
wszystkim.

Ale to nie jedyna dobra wiado-
mość. Jest jeszcze druga: będziemy 

realizować kolejny projekt finanso-
wany z pieniędzy unijnych! Wniosek 
złożony do konkursu 1/9.1.2/09  zo-
stał pozytywnie rozpatrzony przez 
komisję i otrzymał rekomendacje 
do dofinansowania. Nasi uczniowie, 
z pewnością, nie będą się nudzić, 
bo w ramach projektu odbędą się 
ciekawe zajęcia. Celem tych zajęć 
będzie m.in. inspirowanie uczniów 
do kreatywnego myślenia, zachęca-
nie do rozwijania różnych zainte-
resowań, pokazanie, że w wolnym 
czasie można robić ciekawe rzeczy 
i zdobywanie umiejętności przygo-
towujących do pełnienia ról zawo-
dowych. Warto dodać, iż realizacja 
projektu została przewidziana na 
dwa lata. Oj, będzie co robić.

Nowy rok szkolny, jak w każdej 
szkole, jest dużym wyzwaniem dla 
nauczycieli klas pierwszych. Nasi 
nauczyciele mają dodatkową trud-
ność – brak podręczników. W tej 
sytuacji muszą korzystać z podręcz-
ników dla innych szkół i dostoso-
wać treści do możliwości naszych 
uczniów. Ale ich wiedza i doświad-
czenie na pewno nie zawiodą. 

Wszystkim nauczycielom życzymy w nowym roku szkolnym: 
cierpliwości, gdy uczniowie nie rozumieją,

łagodności, gdy uczniowie rozrabiają,
poczucia humoru, gdy świat się wali

pieniędzy, gdy pierwszy w oddali.
Nauczyciele z SOSW w Nowogardzie
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•
• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 21.09.br. g. 16.00

SPRZEDAM LUKSUSOWE  SOLARIUM
wraz ze stoiskiem do manicure w Pasażu MAX
Salon w pełni wyposażony i gotowy do pracy

Tel. 608 330 372•
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Z okazji 
90 urodzin 

Mariannie Barszcz 
moc najserdeczniejszych 

życzeń zdrowia, pogody ducha oraz 
uśmiechu na co dzień 

składają 
dzieci, wnuki i prawnuki

ŻYCZeNIa

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 

NIE dla zakładu w Glicku!
Klub Radnych PO postanowił radykalnie zadziałać i opracował projekt 

uchwały Rady Miejskiej  dokonującej zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy. Gdyby Rada Miejska podjęła uchwałę 
to na terenie po byłej jednostce wojskowej w  Glicku nie można byłoby bu-
dować zakładu utylizacji padliny. Projekt uchwały prezentujemy w cało-
ści. Czy już w środę poznamy stanowisko Rady?

W proponowanym na ten dzień porządku obrad Sesji punktu tego na 
razie nie ma…

Z dziennikarskiego obowiązku przypomnę, ze nie jest to pierwsze po-
dejście radnych PO do tego tematu – na początku obecnej kadencji była 
sprawa dyskutowana i odroczono ją do czasu ekspertyzy prawnej dającej 
odpowiedź na zasadnicze pytanie: czy wycofanie się Gminy z projektu nie 
narazi budżetu na wypłatę odszkodowania.

LMM

Trzęsienie 
na Platformie

Nowogardcy radni Tomasz Sza-
fran i Rafał Szpilkowski nie są już 
członkami Platformy Obywatelskiej!

Ze struktur partyjnych usunął ich 
Zarząd Wojewódzki Platformy. Jak 
przekazał nam Olgierd Geblewicz, 
przewodniczący Sejmiku Woje-
wódzkiego. Zarząd Wojewódzki 
stwierdził nieważność procedury 
nabycia członkostwa w PO przez 
Szafrana i Szpilkowskiego. 

Obaj radni byli członkami zarządu 
nowogardzkiego koła nr. 1. Władze 
Platformy unieważniły wszystkie 
uchwały koła podjęte z ich udziałem. 
Głównym powodem usunięcia z PO 
Szpilkowskiego i Szafrna jest brak 
zgody władz partii na styl uprawia-
nia polityki przez jej radnych.

Konflikt w nowogardzkiej Platfor-
mie trwał od dobrych kilku tygodni. 
W jego kulminacyjnej fazie doszło 
do założenia drugiego koła PO w 
Nowogardzie. W skład zarządu no-
wego koła weszli m.in. Artur Gałęski 
(członek władz regionalnych partii) 
i Sebastian Popowicz (kandydat na 
burmistrza Nowogardu w poprzed-
nich wyborach).

Stare koło, ze Szpilkowskim i Sza-
franem, zdecydowało się radykalnie 
powiększyć swą liczbę członków 
(by mieć liczebną przewagę nad 
nowym). Prawdopodobnie byli to 
w większości dawni członkowie 

stowarzyszenia „Pokolenia”, ściśle 
związanego z SLD i Związkiem 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 
Dziś członkami PO nie są już ani 
Szafran, ani Szpilkowski, ani „po-
koleniowcy”.

Przypomnijmy, że radny Tomasz 
Szafran do Rady Miejskiej kandy-
dował z listy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. 

Tę sensacyjną informację dostali-
śmy na chwilę przed zamknięciem 
wydania gazety. W związku z tym 
o komentarz wyrzucanych radnych 
poprosimy we wtorek.

man

Komentarz
Sytuacja w PO bardzo ciekawa. 

Wynika z niej, że po wykluczeniu 
Szafrana i Szpilkowskiego nie będzie 
w Nowogardzkiej Radzie Miejskiej 
klubu Platformy Obywatelskiej. Tym 
bardziej, iż w ostatnich dniach radna 
PO Krystyna Kłosowska zgłosiła ak-
ces do koła nr 2. Byli już członkowie 
PO zaplanowali na jutro spotkanie 
integracyjne sympatyków partii. 
Ciekawe czy się odbędzie? Jeśli tak, 
to będzie na pewno integracyjne, 
ale chyba już nie sympatyków Plat-
formy. Ciekawe, jakie będą dalsze 
losy działalności politycznej dwóch 
wyrzuconych radnych.

Marcin Nieradka

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dn. 23 września 2009 r.
w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia zmiany przyjętego uchwa-
łą nr XLV/350/02 Rady Miejskiej w 
Nowogardzie z dn. 11 lipca 2002 r. 
w sprawie zmiany w miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy No-
wogard, obręb Miętno i Dąbrowa 
Nowogardzka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 
ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym, art. 14 ust. 1 i 2 
ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym Rada Miejska uchwala, 
co następuje:

§1. Postanawia dokonać zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego przyjętego 
uchwałą nr XLV/350/02 Rady Miej-

skiej w Nowogardzie z dn. 11 lipca 
2002 r. w przedmiocie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany w „Zmianie  
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy 
Nowogard; obręb: Miętno, Dąbrowa 
Nowogardzka pod funkcję przemy-
słową i przetwórczą związaną dcdc z 
przetwórstwem rolno-spożywczym, 
w tym zakład utylizacji odpadów 
zwierzęcych” opublikowanym w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dn. 
15 lipca 2002 r., Nr 55 poz. 1244.

§2. Granice opracowania zmiany 
planu przedstawiono w załączniku 
graficznym.

§3. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia.

Projekt opracował:
Rafał Szpilkowski

Przewodniczący 
Klubu Radnych PO

Turystyka – dofinansowanie
A nas przy tym nie było…

W poniedziałek, 14 września br., marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego Władysław Husejko i wicemarszałek województwa Witold 
Jabłoński podpisali cztery umowy o dofinansowanie inwestycji w infra-
strukturę turystyczną. 

Do podpisów przedstawione zostały umowy na dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie-
go na lata 2007-2013 następujących projektów:

- „Rozbudowa bazy noclegowej w 
kompleksie sportowo-rekreacyjnym 
przy ulicy Moniuszki w Białogardzie” 
– wartość 824 747,82 zł – dofinanso-
wanie 291 922,96 zł

- „Turystyczno-rekreacyjne zago-
spodarowanie terenów wokół jeziora 
Klukom oraz na Miejskiej Górze w 
miejscowości Choszczno” – wartość 
- 6 909 780,24 zł – dofinansowanie 

3 422 198,68 zł.

- „Budowa hali widowiskowo-
sportowej w Połczynie-Zdroju w 
celu rozwoju nowych form turystyki 
aktywnej w mieście uzdrowiskowym” 
– wartość - 9 398 937,99  zł – dofinan-
sowanie 4 699 468,99 zł

-  „Zintegrowany Szlak Turystyczny 
Powiatu Polickiego – etap I”. – war-
tość 599 998,88zł, dofinansowanie 
- 299 999,44 zł

opr. LMM

Uwaga Wędkarze
Koło M-G PZW w Nowogardzie organizuje w dniu 26.09.2009 r. zawody 

wędkarskie spinigowe z łodzi i spławikowe z brzegu na jeziorze Nowogard.
Spotkanie zawodników koło Neptuna o godz. 7.00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 24.09.09. 
Startowe – seniorzy 5 zł . Juniorzy do lat 16 bez opłaty.

Zarząd
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Dlaczego uczniowie nie lubią matematyki?
W „Polityce” z dnia 23 października 2004 roku 

Agnieszka Niezgoda, autorka artykułu „Szkolne 
jęki”, napisała: „Polscy uczniowie nienawidzą 
szkoły: przodujemy pod tym względem w 
światowych rankingach. A najbardziej znie-
nawidzonym przedmiotem szkolnym jest ma-
tematyka.” Dlaczego polska młodzież nie lubi 
matematyki? Czy tak być musi? Czy w innych 
krajach jest podobnie?

Aby pojąć przyczynę tego stanu rzeczy, nie 
trzeba daleko szukać. Wystarczy zajrzeć na 77 
stronę „Polityki” z dnia 3 września 2005 roku. 
Znajduje się tam wywiad przeprowadzony z pro-
fesorami: Wacławem Zawadowskim i Zbignie-
wem Marciniakiem. Profesor Zawadowski jest 
czołowym przedstawicielem powojennej polskiej 
szkoły dydaktyki matematyki, zasady której obo-
wiązywały do 1989 r. na wszystkich uczelniach 
kształcących nauczycieli, takich jak uniwersytety 
czy wyższe szkoły pedagogiczne. Jest on więc w 
pewnym sensie współodpowiedzialny za obecny 
stan rzeczy. Jego poglądy na metody nauczania 
matematyki pozwalają zrozumieć, dlaczego pol-
scy uczniowie darzą ją tak wielką niechęcią.

Pozwolę sobie przytoczyć znamienny frag-
ment wywiadu:
Prof. Zawadowski: Jeśli dziś opublikujemy jako 
standard, powiedzmy, zestaw 500 zadań matural-
nych, to te rzeczywiste za dwa lata mają prawo 
różnić się od podanych przykładów tylko szcze-
gółami liczbowymi.
Prof. Marciniak (krzywiąc się): Tak się tresuje 
małpę, nie zaś uczy matematyki. Prawdziwa ma-
tematyka to twórcze myślenie, nie wałkowanie w 
kółko setek podobnych przykładów.(...)
Prof. Zawadowski: Chodzimy, nie myśląc o spo-
sobie stawiania kroków; tak samo powinniśmy re-
agować przy rozwiązywaniu typowych problemów 
matematycznych, a to się uzyskuje tylko przez dłu-
gotrwały, uporczywy i systematyczny trening.

To, co zaleca prof. Zawadowski, czyli  dłu-
gotrwały, uporczywy i systematyczny trening 
nazywa się „mechanicznym” nauczaniem mate-
matyki. Polega on na pamięciowym opanowaniu 
zarówno definicji, twierdzeń czy wzorów, jak

również całych schematów rozwiązań poszcze-
gólnych typów zadań. Po rozwiązaniu zestawu 
około 500 zadań maturalnych (jak proponuje 
prof. Zawadowski) ćwiczący nie będzie, co praw-
da, pamiętał tych rozwiązań w najdrobniejszych 
szczegółach, ale na pewien czas utrwalą mu się 
w głowie pewne charakterystyczne schematy 
postępowania, które  - jeśli zostaną wdrożone - 
skutkują rozwiązaniem pewnych typów zadań. 
Oczywiście pod warunkiem, że będą podobne do 
tych, jakie były w zestawie. Później, na maturze, 
wystarczy tylko, że zdający odszuka w pamięci 
taki schemat rozwiązania, który będzie odpowia-
dał danemu zadaniu maturalnemu, a to nie jest 
zbyt trudne. W ten sposób można otrzymać na-
wet wysoką ocenę.

Ta metoda nauczania króluje wszędzie w 
szkołach, i to nie tylko w Polsce. Ma bowiem 
wielką zaletę z punktu widzenia nauczycieli. 
Mianowicie, daje się w miarę łatwo realizować 
na lekcjach w szkole i przynosi dość szybko po-
żądane rezultaty. Ucząc „mechanicznie” można 
przygotować uczniów do matury w ciągu roku 
lub półtora. Niewątpliwie jest to dobry, a przede 
wszystkim skuteczny sposób nauczania mate-
matyki w odniesieniu do uczniów przeciętnych 
i słabszych. Wyrządza jednak niepowetowane 
straty w przypadku uczniów zdolnych, a zwłasz-
cza bardzo zdolnych. „Zabija” bowiem u nich 
inwencję twórczą. Czym się to objawia? Tym, 
że jeśli uczeń natrafi na zadanie nietypowe, to
znaczy niepodobne do żadnego z uprzednio prze-
rabianych, a takie spotyka się na ogół na olim-
piadach matematycznych, to staje wobec niego 
całkowicie bezradny. Nie wie nawet jak zabrać 
się za jego rozwiązywanie, ponieważ nie został 
nauczony stosowania zaawansowanych metod 
logicznego myślenia. Jaka jest na to recepta? Co 
powinni robić rodzice posiadający uzdolnione 
dzieci? O tym następnym razem.

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny 

„Świata Matematyki”
– pisma dla młodzieży szkolnej

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa „4”

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpi-
sać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym 
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-
rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzy-
żówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry 
znajdujące się w oznaczonych literami polach 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc 
hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe 
odpowiedzi, otrzyma nagrodę w postaci jednego 
egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w 
Polsce czasopisma popularnonaukowego poświę-
conego matematyce i adresowanego do młodzie-
ży szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać  
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Bożenie  
i Dariuszowi 

Szulejko 
wyrazy współczucia 
z powodu tragicznej 

śmierci  
brata i szwagra 

składają 
rzemieślnicy 

i pracownicy biura

koNdoleNCje

Holowanie bez prawa jazdy  
i z zakazem!

Goleniowscy policjanci zatrzymali do kontroli dwa pojazdy. 
Polonez holował Forda. Jeden z kierujących nie posiada prawa 
jazdy natomiast drugi ma Sądowy zakaz kierowania. 

Do zdarzenia doszło 14 września  na ul. Nowogardzkiej w Go-
leniowie. Patrol drogówki zatrzymał do kontroli samochód oso-
bowy marki Polonez, który holował pojazd marki Ford. W trakcie 
kontroli okazało się , że kierujący Polonezem Marek  G. lat 34 nie 
posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a kierujący Fordem 
Mieczysław B. lat 56 ma aktywny sądowy zakaz kierowania pojaz-
dami do 2014 roku. Kierującego Polonezem ukarano mandatem 
karnym w wysokości 500 zł, natomiast w stosunku do Mieczysława 
B. skierowano wniosek o ukaranie do Sądu w Goleniowie.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

W kinie „Orzeł” 

PRAWDZIWA  
HISTORIA KOTA  
W BUTACH

 
Komedia animowana, Francja 2009, 71 

min., 11 zł, B/O
18.09.2009 godz. 17.00
19.09.2009 godz. 17.00

20.09.2009 godz. 17.00
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KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

Szczepienia 
przeciwko

grypie i kleszczowemu  
zapaleniu mózgu

Promocyjne ceny szczepionek,
 bezpłatne badanie  
przed szczepieniem

S.Z.O.Z. „Praxis” Nowogard 
ul. Dworcowa 2

tel. 091 392 07 87     
czynne od 8.00 do 22.00

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno”  
w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza przetarg  
pisemny nieograniczony 

na 
Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu miesz-

kalnego położonego w Nowogardzie, ul. Gryfitów 2; powierzchnia 
użytkowa: 69,30 m2.

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z trzech pokoi, kuch-
ni, łazienki, w.c. i korytarza. 

Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości 
wspólnej wynoszący 0,0576.

Cena wywoławcza:  182.190- zł  Wadium:  18.200,- zł

Najem lokalu użytkowego położonego w  Nowogardzie przy 
ul. 15 Lutego 17; powierzchnia użytkowa 29,80  m2.

Cena wywoławcza:   25,- zł/m2 Wadium:  1.500,- zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekreta-
riacie Spółdzielni do 25.09.2009 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, 
którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na 
lokal nr ...”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, 
nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię 
kopię wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na konto Spółdziel-
ni w Banku Spółdzielczym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 
0202 2000 0010

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2009 r. o godz.12.15
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przy-

czyny lub kontynuowany w formie przetargu ustnego. W przypad-
ku kontynuacji przetargu w formie przetargu ustnego, rozpoczęcie 
II części przetargu o godz. 13.00 w dniu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub 
telefonicznie 091-3910010.

BIURO 
RACHUNKOWE 

„BILANS”
mgr Lidia Konopińska

Oferuje usługi:
- prowadzenie ksiąg handlowych
- prowadzenie ksiąg przych. i rozch.
- prowadzenie ewidencji ryczałto-

wej
- ewid. i rozl. podatku VAT
- sporządz. deklaracji podatkowych 

i ZUS
Tel. 604 552 032

mail: bilans@smj.pl

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych  

W poprzednim numerze naszej gazety zamieściliśmy komunikat UM o 
zbliżającym się terminie bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 
Ze względu na ważność tej informacji powtarzamy tekst raz jeszcze.       

Mając na względzie poprawę wa-
runków ochrony środowiska, po-
rządku czystości i estetyki na tere-
nie naszej gminy oraz w związku z 
ogólnoświatową akcją „Sprzątanie 
Świata – Polska 2009”, w dniach 
21-25 września 2009 r. Gmina No-
wogard organizuje bezpłatną zbiór-
kę odpadów wielkogabarytowych.
(Odpady wielkogabarytowe to 
takie, które - ze względu na swoje 
rozmiary lub masę - nie mogą być 
umieszczone w typowych pojemni-
kach).

Celem akcji jest stworzenie miesz-
kańcom gminy możliwości bez-
płatnego pozbycia się zbędnych 
odpadów wielkogabarytowych zale-
gających w domach, garażach, bu-
dynkach gospodarskich czy na pose-
sjach. Z drugiej strony akcja ma na 
celu ograniczenie przypadków nie-
legalnego pozbywania się tego typu 
odpadów przez mieszkańców, czego 

efektem jest zaśmiecanie lasów, te-
renów zielonych, poboczy dróg czy 
nieużytków..

Zbiórka obejmuje następujące ro-
dzaje odpadów:

- zużyty sprzęt gospodarstwa do-
mowego (lodówki, pralki, odkurza-
cze, kuchenki itp.), 

- sprzęt elektroniczny (telewizory, 
radia, komputery itp.), 

- stare meble, dywany, wykładziny 
itp., oraz inne przedmioty o dużych 
rozmiarach.  

Termin odbioru zebranych odpa-
dów należy uzgodnić bezpośrednio 
z Zakładem Usług Komunalnych 
pod numerem tel. 091 39 21 582. 
Wszelkich informacji w tej sprawie 
udzielą pracownicy Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska (tel.091 
3926232).

opr. LMM

reklama
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: 
www.videoroguski.pl

Córka Beaty Pietrzak 
ur. 16.09.09 z Żabowa

Córka Katarzyny 
i Andrzeja Derdak 
ur. 10.09.09 z Oleśnicy

Jakub syn 
Joanny Grzejdziak 
ur. 16.09.09 
z Korytowa

Dobrusiak córka 
Moniki Horbacz 
ur. 15.09.09 z Rekowa

W obiektywie  jana korneluka   - Pożegnanie lata w klubie „Hania
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Inwentaryzacja ptaków 2009 r 

Bocian Biały 
w Gminie Nowogard

Krajobraz naszego kraju do tej pory 
był przyjazny bocianowi. Podmokłe 
łąki, pastwiska, doliny rzeczne, bagna, 
oczka wodne i związane z tym zróżni-
cowanie dostępnego pokarmu, a także 
co jest niezmiernie ważne rozłożone 
w czasie zabiegi rolnicze sprzyjały 
wzrostowi naszej populacji bociana 
białego. Bocian jest ptakiem odżywia-
jącym się pokarmem mięsnym, wiel-
kość populacji zależy od zasobności i 
różnorodności pokarmowej siedliska. 
Zmiany środowiska jakie zachodzą w 
naszym kraju związane z monokul-
turami rolniczymi, znikaniem pod-
mokłych terenów, łączeniem małych 
działek rolnych wpływają niekorzyst-
nie na liczebność bocianów.

A jak przedstawia się sytuacja bo-
ciana w naszej gminie?

W tym roku w okresie wiosen-
no-letnim przeprowadzona została 
inwentaryzacja gniazd, połączona z 
obrączkowaniem piskląt. Na terenie 
gminy zostało zinwentaryzowanych 
41 gniazd bocianich (61 gniazd w 
2004r). Z liczby tej ilość gniazd zaję-
tych przez ptaki wyniosła 31 (gniazda 
z lęgami oraz gniazda zajęte przez do-
rosłe osobniki które nie wyprowadziły 
młodych). W 24 gniazdach znajdowa-

ły się pisklęta, co stanowi  59%  ogólnej 
liczby zinwentaryzowanych gniazd. 
W drugiej połowie czerwca gniazda 
zasiedlone zostały odwiedzone po-
nownie, a pisklęta zaobrączkowane. 
Obrączkowanie polega na założeniu 
na nogę pisklęcia specjalnej obrączki 
plastikowej zatrzaskowej lub alumi-
niowej nitowanej. Na obrączce znaj-
duje się numer, nazwa krajowej stacji 
ornitologicznej (Gdańsk) oraz kraj 
pochodzenia (Poland). Samo obrącz-
kowanie dla piskląt jest bezbolesne i 
trwa kilka sekund. W trakcie obrącz-
kowania dokonuje się pomiaru długo-
ści dzioba. Na tej podstawie możemy 
orientacyjnie określić wiek piskląt. 
Rozpiętość wieku obrączkowanych 
ptaków wahała się w przedziale od 3 
do 6 tygodni. W trakcie bytności przy 
gnieździe zwracaliśmy szczególną 
uwagę na znajdujące się tam sznurki 
po snopowiązałce, które dorosłe ptaki 
znoszą na wyściółkę gniazda. Sznurki 
stanowią wielkie niebezpieczeństwo 
dla piskląt, gdyż mogą oplątać nogi, 
co może doprowadzić do kalectwa, a 
w skrajnych przypadkach do śmierci 
ptaka. Niekiedy w gnieździe znajdo-
wały się resztki martwych piskląt, któ-
rych dorosłe ptaki nie mogły usunąć 

z gniazda. Łącznie zinwentaryzowa-
no 48 młodych ptaków. Zaobrączko-
wanych zostało 41 piskląt. Bocianie 
gniazda na terenie gminy Nowogard 
znajdują się w 30 miejscowościach, 
najliczniej w Orzechowie- 5 gniazd, 
3 z nich były zajęte, a tylko w dwóch 
znajdowały się pisklęta, łącznie 5 mło-
dych. Drugie miejsce zajęła Ostrzyca- 
4 gniazda, wszystkie z pisklętami, pod 
względem ilości młodych bezwarun-
kowo pierwsze miejsce- 7 młodych. 
Ilość młodych w gniazdach waha-
ła się od 1 do 3. Bociany najchętniej 
budowały swoje gniazda na słupach 
elektrycznych- 35 (85%), na budyn-
kach- 5, na drzewie- 1. W tym roku na 
terenie gminy 24 pary bocianów wy-
chowały 48 młodych. Średnio sukces 
lęgowy naszych bocianów to 2 młode 
na 1 parę ptaków. Biorąc pod uwagę 
to, że tylko nieco więcej jak połowa 
gniazd (59%) została zajęta przez pta-
ki, które miały młode oraz sukces lę-
gowy na poziomie 2 młodych od pary, 
to tego roku nie możemy zaliczyć do 
specjalnie udanych dla bocianów. 
Zimna i deszczowa wiosna (maj, poło-
wa czerwca), trudności ze zdobyciem 
pożywienia spowodowały, że część 
lęgów została utracona w całości lub 
po części (część piskląt lub jaj została 
wyrzucona z gniazda ). 

Niezmiernie cieszy bardzo duże 
zainteresowanie mieszkańców naszej 
gminy, a w szczególności osób, przy 
których gospodarstwach są bocianie 
gniazda. Ludzie ci żywo interesują 
się tym co dzieje się z „ich boćkami”, 
poproszeni o udzielenie informacji 
wręcz w szczegółach opowiadali o ży-
ciu bocianich rodzin. W trakcie pod-
jeżdżania podnośnikiem do gniazd w 
celu zaobrączkowania zaraz zbierali 
się mieszkańcy by sprawdzić czy aby 
ich „sąsiadom” nie dzieje się krzyw-
da. Osobom, którym nie jest obojętny 
los bocianów i gotowi są nieść pomoc 
ptakom serdecznie dziękuję. 

Akcja została zorganizowana przez 
oddział Ligi Ochrony Przyrody w No-
wogardzie. W akcji obrączkowania 
wziął udział przedstawiciel Ogólno-
polskiego Towarzystwa Ochrony Pta-
ków oddział w Szczecinie – pan Grze-
gorz Kilian.

Dziękuję burmistrzowi Nowogardu 
panu Kazimierzowi Ziembie za udzie-
lenie dofinansowania przeznaczonego 
na wynajem podnośnika.

Dziękuję pracownikom posterunku 
energetycznego w Nowogardzie i Do-
brej Nowogardzkiej za udzieloną po-
moc w trakcie obrączkowania ptaków.

Marek Heiser  

Według ostatniego międzynarodowego spisu bociana białego przepro-
wadzonego w 2004 r w Polsce występuje 52 500 par lęgowych. Ilość ta daje 
nam pierwsze miejsce. Dla porównania w Niemczech ilość par lęgowych 
wynosi- 4 500, w Czechach- 800, we Włoszech- 63, na Litwie- 20 300, w 
Dani- 3. Bociana białego możemy spotkać na terenie całego kraju, choć 
rozmieszczenie par jest nierównomierne. Najwięcej bocianich gniazd spo-
tkamy na wschodzie kraju (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie). Od 
ostatniego liczenia coraz częściej jednak pojawiają się informacje wskazu-
jące na zmniejszanie się liczebności bociana białego w Polsce. Z  roku na 
rok coraz więcej gniazd pozostaje niezajętych.
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Aktywność nowogardzkiej policji
Program  

„Widoczny Uczniak”
Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu dro-

gowego Komisariat Policji w Nowogardzie w miesiącu wrześniu, paździer-
niku, listopadzie 2008 r. wprowadził do realizacji program „Widoczny 
Uczniak”. Programem objęci zostali uczniowie klas pierwszych na terenie 
Gminy Nowogard i Gminy Osina w celu zapoznania dzieci z podstawo-
wymi zasadami ruchu drogowego. Głównym celem przedsięwzięcia jest 
opanowanie przez najmłodszych umiejętności na temat bezpiecznego po-
ruszania się po drodze, zdyscyplinowanie uczniów jako uczestników ruchu 
drogowego, uczulenie na zagrożenia występujące w drodze do szkoły.

Jedno ze spotkań odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, 
gdzie dzieci dowiedziały się, w jaki sposób poprawnie przechodzić przez 
jezdnię, jakich zasad powinien przestrzegać pieszy poruszający się po dro-
dze, o czym należy pamiętać jeżdżąc na rowerze, o prawidłowym zachowa-
niu się w stosunku do obcych oraz jak skutecznie bronić się przed atakiem 
psa. 

Spotkanie podzielono na dwie części - teoretyczną, gdzie przypominano 
uczniom ogólne zasady poruszania się po ulicach w miejscach oznaczonych 
sygnalizacją świetlną, pasami drogowymi oraz właściwego lewostronnego 
ruchu na drodze bez pobocza oraz z zaznaczonym poboczem. Dzieci otrzy-
mały również elementy odblaskowe w celu zachęcenia ich do noszenia em-
blematów odblaskowych warunkujących lepszą widoczność na drogach o 
zmierzchu oraz w czasie działania niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych.

Część druga – zajęcia praktyczne, odbyły się na przejściu dla pieszych tzw. 
„zebrze”, gdzie przypomniane zostały najważniejsze zasady ruchu drogowe-
go. Dzieci wykazały się dużą znajomością zasad przechodzenia przez jezd-
nię, którą wykorzystały prezentując zgodne z zasadami przechodzenie na 
drugą stronę drogi.

 

W SP 2 w dniu 15 września br. powtórzono zajęcia dla starszych klas.
Materiały i zdjęcia dostarczone przez KP w Nowogardzie i SP 2.

LMM

Kolarstwo
Krzysztof Antczak 
Mistrzem Okręgu

W niedziele 13 września Maszewo było gospodarzem Mistrzostw Okręgu 
Zachodniopomorskiego w Kolarstwie Szosowym na 2009 rok. W kategorii 
Junior Młodszy Krzysztof Antczak z Chrabąszczy Nowogard okazał się naj-
szybszy wyprzedzając na finiszu dwóch kolarzy z Baszty Golczewo Rafała 
Rosinka i Bartka Grzybowskiego. Wyścig rozgrywany był na rundach ulicami 
Maszewa.  Dodatkową atrakcją były premie punktowe na poszczególnych 
okrążeniach. W tej konkurencji kolarze walczyli o Puchar Burmistrza Masze-
wa , gdzie następny z naszych reprezentantów Paweł Kolasiński zajął drugie 
miejsce ulegając jedynie Pawłowi Pawlaczykowi z POM Strzelce Krajeńskie. 
Dariusz Kurkowski który opiekował się kolarzami chwalił ich za postawę i 
wysoką formę jaką zdołali utrzymać do końca sezonu. W następnym numerze 
podamy wyniki ligi szosowej i torowej.

Henryk Sawicki

Mistrz Okręgu Zachodniopomorskiego Krzysztof Antczak na najwyższym podium.
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHomoŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, II piętro w dobrej Nowo-
gardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 39 
25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ ZA 
1 METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 608 
047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Boks do wynajęcia w Centrum Handlo-
wym FUX 30m kw przy ul. Kościelnej 1 w 
Nowogardzie, tel. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w ka-
mienicy na parterze, po generalnym re-
moncie, ogrzewanie gazowe, kominek   
pomieszczenia gospodarcze, tel. 501 
692 153.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 66 m 
kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 601 92 75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 
pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie po re-
moncie. Tel. 693 162 198.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, może 
być do remontu. Tel. 661 319 739.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem gospo-
darczym i działką 50 arową w Sikorkach 
gm. Nowogard. Tel. 48660 331 886.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 
częściowo umeblowane. 660 010 540.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow. 
42 m kw w centrum Nowogardu. Tel. 
609 093 100.

• Wynajmę 3 pokojowe 58 m kw na os. 
Bema. Tel. 606 627 663.

• Do wynajęcia mieszkanie samodzielne 
wolnostojące umeblowane z ogrodem, 
po remoncie. 609 24 58 16.

•	 Szczecin - os. kasztanowe – sprzedam 
mieszkanie 3 pokojowe, 60 m kw, 
wysoki standard, cena 248 tys. Tel. 
600 214 332.

• Sprzedam mieszkanie M-5, 68 m kw na 
parterze. 886 839 549.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 725  590  955 po 
20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
os. Bema, wspólnota mieszkaniowa. 
888 354 289.

• Wynajmę pokój – tylko dla dziewczyny. 
510 127 805.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na ul. 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dom 120 m kw w stanie suro-

wym otwartym w Nowogardzie. Działka 
1200 m, wszystkie media. 0500 162 551.

• Sprzedam halę magazynową 1100 m kw, 
działka 8000 m, 10 km od Nowogardu lub 
zamiana. 506 534 179.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 600 89 46 
39.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. Tel. 
513 045 346.

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
68 m kw (3 pokoje, okna PCV, panele 
podłogowe, nowe co w miedzi, łazien-
ka wysoki standard) w Wierzbięcinie. 
Cena 165 tys. do uzgodnienia. Tel. 
607 398 428.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 pokojo-
we. Tel. 691 145 787.

• Do wynajęcia umeblowana kawalerka. Tel. 
502 405 299.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe 58 m kw w Nowogardzie przy ul. 
Zacisznej. 091 39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, I pię-
tro. 728 323 434.

• Sprzedam 30 arów w Kikorzy, cena do 
uzgodnienia. Tel. 781 873 398.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum mia-
sta częściowo umeblowana, wolna od 1 
października. Tel. 667 994 240.

• Poszukuję do wynajęcia garażu na ul. 
Bema, Leśnej. Tel. 668 276 373.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 55 m 
kw, 2 pokojowe, III piętro. Tel. 668 927 296.

• Sprzedam ziemię 1 ha (w tym 17 arów 
działki budowlanej) w Żabówku. Tel. 
668 927 296.

moTorYZaCja

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 55 R16; 
stan bdb.Cena 690 zł Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 155 x 
80 firmy KUMHO + nowa opona letnia gra-
tis. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 1999 
r., pierwszy właściciel, kupiony w pol-
skim salonie, skrzynia biegów manualna, 
benzyna, złoty metallic, ABS, el. szyby, 
centralny zamek, autoalarm, poduszka 
powietrzna, wspomaganie kierownicy, 
immobiliser, welur. tapicerka, światła 
przeciwmgielne + kmpl. opon zimowych. 
Cena 9900 zł. Tel. 502 649 241.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, 1996 r., cena 
2000 zł. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T Avan-
garda, benzyna, combi, 240 ps, 2002 r., 
przebieg 181 000, metalik ciemny granat, 
wyposażenie0020– skóra, 8 poduszek, 
klimatyzacja, szyberdach, podgrzew. sie-
dzenia, telefon, CD radio, cena 33 tys. Tel. 
0049 30 11 24 55 dzwonić po 20.00.

• Sprzedam skuter ZIPP. Tel. 663 087 272.

• Sprzedam VW Jetta 1987 r., stan dobry 

(uszkodzony silnik), opłacone ubezpiecze-
nie i przegląd, cena do uzgodnienia. Tel. 
781 91 05 91.

• Sprzedam komplet opon zimowych z fel-
gami 13 x 185 x 70. Tel. 781 91 05 91.

•	 Sprzedam mercedes 124. Tel. 091 39 
11 051 wieczorem, 507 02 30 35.

• Sprzedam Skoda Favorit 1991 r., 1,4 + 
gaz, cena 1700 zł do uzgodnienia. Tel. 
781 864 879.

• Sprzedam Daewoo Nexia, 1996 r., + gaz. 
Tel. 696 854 704.

• Sprzedam sztaplarkę na gaz i sztaplarkę 
na diesel. 091 39 107 14.

• Sprzedam silnik 1,9 turbo diesel na cho-
dzie. 660 117 081.

• Sprzedam Ford Escort, 1991 r., poj. 1,6 
benzyna, cena 1300 zł. Tel. 502 941 784.

• ROLNICTWO

• Sprzedam miód z własnej pasieki oraz ma-
linę. Tel. 500 553 190.

• Sprzedam grykę do siewu lub na poplony. 
Cena 1,50 za kg. Tel. 661 283 305.

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 zł/ kg. 
667 146 797, 091 39 784 81.

•	 Sprzedam gołębie tiplery górnolotne. 
Tel. 512 335 172.

• Gorczycę sprzedam. Strzelewo. 
502 853 573.

• Pszenżyto ozime do siewu sprzedam. 
502 853 573.

• Sprzedam owies. 091 41 87 596.

• Sprzedam słomę. 091 418 98 24.

• Kupię talerzówkę do szer. 2,20 m. Tel. 
511 503 897.

• Sprzedam kaczki francuskie skubane, 
ziemniaki jadalne i słomę presowaną w 
kostkach. 664 969 584.

• Sprzedam indora i 2 indyczki, jednorocz-
ne, zadbane. Cena do uzgodnienia. Tel. 
694 038 273.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• józef durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• dYWaNoPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przeprowadz-
ki – wnosimy – znosimy. 0601 493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 0604 
373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny aCord – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. Tel. 608 658 184.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy, podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż paneli 
podłogowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tynkowanie, montaż okien 
i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Transport, przeprowadzki, kraj – zagrani-
ca. 696 138 406, 696 854 591.

• Usługi ogólnobudowlane – konkurencyj-
ne ceny. 880 690 659 lub 722 374 709.

• Videofilmowanie na różne okazje, profe-
sjonalnie. Tel. 600 653 124.

• Angielski.0501 350 107.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Docieplenia, remonty. 727 303 097.

• Przygotowania do matury z geografii, 25 
zł/ godz. 668 17 12 12.

• Korepetycje z matematyki. 511 811 446.

• Usługi ciesielsko – dekarskie. Tel. 
661 234 090.

• Korepetycje z języka niemieckiego – szko-
ła podstawowa, gimnazjum, liceum (ma-
tura) już od 20 zł/ h. Tel. 691 958 940.

• Przewóz osób do Niemiec pod wskazany 
adres. Tel. 796 367 792.

• Usługi ładowarko – koparką. Tel. 0604 
588 488.

•	 docieplenia 30 zł/ m kw, polbruk 25 zł/ 
m kw, dekarstwo 35 zł. 785  931  513, 
091 39 111 53.

• Niemiecki z Niemką, korepetycje. 
508 517 010.

• DJ-e poprowadzą wesela oraz inne impre-
zy okolicznościowe (własny sprzęt nagła-
śniający). Tel. 509 930 098.

• Dachy, kominy i usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 796 517 107.

•	 język niemiecki – korepetycje. Tel. 091 
39 11 051 wieczorem, 507 02 30 35.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Szpachlowanie, malowanie, panele, regip-
sy. Tel. 506 603 565, 511 231 102.

•	 j.angielski – tłumaczenia. kontakt: tlu-
maczenia-24@o2.pl

• Wypożyczalnia maszyn i urządzeń bu-
dowlanych, zagęszczarek, młotów, młoto-
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lokale do WYNajĘCIa

NoWoGard- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                                       cena:        1100 zł/msc
NoWoGard- lokal handlowo- usługowy o powierzchni 164 m2                 cena:  8000 netto/msc

mIeSZkaNIa 2 PokojoWe

BIaŁUŃ- kawalerka o powierzchni 24 m2, parter cena:    73 000 zł
reSko – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                   cena:   73 000 zł
doBra- 2 pokoje o powierzchni 40 m2, I piętro                            cena:    74 000 zł
reSko-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                         cena:  115 000 zł
reSko – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                            cena:  119 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                         cena:  140 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                            cena:  141 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                            cena:  150 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                               cena:  161 000 zł
NoWoGard- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                 cena:  165 000 zł
NoWoGard- 2pokoje o powierzchni 40 m2, III piętro                                cena:  175 000 zł
NoWoGard – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                  cena:  200 000 zł
NoWoGard – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                            cena:   250 000 zł
PŁoTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2 cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 PokojoWe

ŁoBeZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NoWoGard-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                       cena:  160 000 zł
NoWoGard-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
NoWoGard- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                               cena:  208 000 zł
NoWoGard- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 

mIeSZkaNIe 4 PokojoWe

PŁoTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
radoWo maŁe – 4 pokoje o powierzchni 80 m2, III piętro                           cena:  125 000 zł
reSko – 4 pokoje o powierzchni 64 m2, II piętro                                                  cena:  130 000 zł
NoWoGard – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena:  167 000 zł
doBra – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NoWoGard- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000zł
NoWoGard- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                         cena:  240 000 zł

            UBeZPIeCZeNIa HdI aSekUraCja

SAMOCHODY NA ZAMÓWIENIE
Pomoc i doradztwo  

w zakupie samochodu za granicą

Tel. 605 276 271

Warsztat samochodowy 
A-Z Moto Marcin Kozielski 

został przeniesiony 
od 7 września 2009 r. 

do Długołęki 34. 
Tel. 600 795 261, 888 638 268. 

Serdecznie zapraszamy!

wiertarek. Nowogard, ul. Rossevelta 6. Tel. 
889 098 253.

•	 HarrY – med masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA-
,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OBSŁU-
GA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Przyjmę do pracy geodetę. 091 39 25 900, 
886 339 035.

•	 Praca dla kobiet i mężczyzn od 
25.09.2009 r. – sortowanie rozsady 
– akord, dobre zarobki, miejsce pra-
cy – Nowogard, ul. Bema 4. Zapisy tel. 
504 004 344.

• Rencista podejmie każdą pracę. Tel. 
507 984 640.

• Poszukuję pracy jako kierowca z kat. 
prawa jazdy B, B+E, C, C+E i D. Tel. 
723 898 418.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, praca w kra-
ju. Tel. 606 112 483.

•	 Przyjmę do pracy geodetę/ geodetkę 
do prac kameralnych. 0608 622 920.

• Zatrudnię mężczyznę w charakterze 
sprzedawcy do sklepu meblowego. CV 
można składać do sklepu meblowego 
GAMA. Nowogard ul. Warszawska 9.

• Zatrudnię od zaraz opiekunkę do 4 let-
niego dziecka. Tel. 517 71 60 80 od godz. 
19.00, 091 39 20 829.

• Ferma Drobiu pracownika z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Zatrudnię operatora fadromy. Tel. 
607 585 561.

• Zatrudnię kierowcę kat. B w firmie kurier-
skiej. Podstawowy niemiecki. Kontakt: 
vertrieb.dtm@fastwaycouriers.de

• Podejmę pracę w sklepie od zaraz. Tel. 
694 038 273.

• Zaopiekuję się dzieckiem we własnym 
domu. Tel. 698 873 185.

• Zakład Budowlany zatrudni pracownika 
do robót wykończeniowych. Informacja 
tel. 784 542 371 po godz. 18.00.

INNe

•	 PodGrZeWaCZ wody bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 li-
trowy, do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort ciepłej 
wody za 40 zł miesięcznie, firmy Vail-
lant z Niemiec, cena 1000 zł, gwarancja. 
Tel. 0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-

miec, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł 
oraz ogrzewanie + ciepła woda (dwu-
funkcyjne) cena 1200 zł mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe ga-
baryty, moc 18 i 21 kw z Niemiec, eko-
nomiczne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 150 zł. 
Tel. 0790 540 520.

•	 jUNkerS gazowy do łazienki, kuchni, 
wiszący, do mieszkania, domku, firmy 
Vaillant z Niemiec, mało używany, cena 
450 zł gwarancja. Tel. 0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem c.o., gazowym lub węglo-
wym, firmy Vaillant z Niemiec, typVIII 
120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; tele-
fon komórkowy, Ericson tel. 605 522 340.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, wys. 
1,30, głębokość 35 cm. Ul. Zielona 3. Tel. 
091 39 20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

•	 SPrZedam PIaSek, ŻWIr, CZarNo-
ZIem, PoSPÓŁkĘ Z doWoZem do 
klIeNTa. ŻWIroWNIa dŁUGoŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i kominko-
wego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe sosna odpa-
dy tartaczne pocięte w klocki 350 zł za 
przyczepę; nie pocięte w całości 250 zł za 
przyczepę. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową, pio-
nową. Waga 80 kg. Wydajność 100 l na 
minutę. Obroty 2850. Tel. 091 39 20 714, 
Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) lexmark 
X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Owczarki niemieckie, szczenięta, pie-
ski, bardzo ładne sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam owczarki niemieckie. 091 
39 106 56.

• Sprzedam suknię śkubną r. 36-38, 
165 – 172 cm, z koronki, ecru. 1200 zł. 
781 864 879.

• Oddam ziemię ze stawu. 695 780 299.

• Sprzedam pojedynczy nagrobek z grani-
tu. Tel. 793 90 80 98.

• Sprzedam podręczniki do kl. II Szkoły 
Podstawowej „Z ekoludkiem w szkole”. Tel. 
507 02 30 35, 091 39 110 51 (wieczorem).

reklama reklama
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Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze referenta w Biurze Podatków i Opłat wydziału  

Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne
2. Dwa lata stażu pracy
3. Znajomość regulacji prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych
4. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego 
5. Obywatelstwo polskie
6. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 

z pełni praw publicznych
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa  

oraz ustawy o finansach publicznych
2. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym
3. Znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
4. Umiejętność interpretacji aktów prawnych i ich zastosowanie w praktyce
5. Uprzejmość w obsłudze interesantów
6. Umiejętność pracy w zespole
7. Umiejętność redagowania pism urzędniczych
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości podatkowej
2. Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych
3. Prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie zaległości z tytułu po-

datków
4. Współpraca z działami egzekucyjnymi urzędów skarbowych
5. Nadzór i kontrola rachunkowa nad poborem podatków przez inkasentów 
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub 

zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. Oświadczenie o niekaralności
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyko-

nywania pracy na wskazanym stanowisku 
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych”

9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czyn-
ności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stano-
wisko referenta w Biurze Podatków i Opłat wydziału Finansowo-Budżeto-
wego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie”, na adres: Urząd Miejski w No-
wogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w pokoju Nr 
10 w terminie do dnia 28 września 2009 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości 
przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin 
Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zapro-

szeni na test  i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów 
do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/
nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Wymagania niezbędne:
1. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 

studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplo-
mowe studia ekonomiczne i posiada co najmniej dwa lata stażu pracy w księ-
gowości

-  ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada 
co najmniej dwa lata stażu pracy w księgowości

2. Znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gmin-
nym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie kon-
struowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych

3. Znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
4. Umiejętność biegłej obsługi komputera
5. Obywatelstwo polskie
6. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z 

pełni praw publicznych
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-

stępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe:
1. Dyspozycyjność
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Zdolność analitycznego myślenia
4. Komunikatywność w kontaktach służbowych
5. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność
 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kompleksowa obsługa księgowa budżetu gminy – organu
2. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych
3. Opracowanie projektów uchwał budżetowych oraz zarządzeń wykonaw-

czych budżetu gminy
4. Analiza budżetu gminy w zakresie wykonania planu

Wymagane dokumenty:
1.Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub 

zaświadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. Oświadczenie o niekaralności 
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-

wania pracy na wskazanym stanowisku
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wy-

rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych”

9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czyn-
ności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, 
opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowi-
sko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: Urząd Miejski w 
Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w  pokoju 
Nr 10 w terminie do dnia 28 września 2009 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwo-
ści przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin 
Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.100 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zapro-

szeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do 
naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/
nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działalność handlową, 

biurową lub usługową. 
91 39 20 776

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

AEROBIK
Zajęcia w SP nr 1

Wtorek od 18.00 • Czwartek od 18.00
Zapraszam instruktor 

mgr Monika Duraj

Tel. 605 856 584

Zarząd Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 
zawiadamia, że organizuje wycieczkę 

do Międzyzdrojów i okolic 
w dn. 1.10.2009 – 7.10.2009. 
Odpłatność za osobę 165 zł.

W dniu 26.09.2009 od godz. 12.00 
organizujemy piknik integracyjny nad jeziorem 
(plaża) dla wszystkich uprawnionych emerytów 

i ich rodzin. Odpłatność 5 zł.
Zarząd J. Tębłowski
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

reklama

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
CHĘTNYCH

Na treningi zaprasza
INSTRUKTOR KARATE SHOTOKAN

Wioletta Jarosiewicz

Pierwsze zajęcia odbędą się
we wtorek i czwartek

w Szkole Podstawowej nr 2
ul. Żeromskiego w Nowogardzie

15.09.09 r.

godz. 18.00-19.00

godz. 19.00-20.00
grupa młodsza (od 6 lat)

grupa starsza

NA
TRENINGI
KARATE

Tel. 694 132 138, 721 990 144

Ostrzeżenie!

Jesień idzie przez park…
Piękna jesienna pogoda zachęca do spacerów. Przyjemne są spacery ro-

dzinne. Wchodzimy więc do parku. Park przy ul. 3-go Maja także zachęca 
do spacerów, a piękna alejka tuż obok kwiaciarni wprost zaprasza. Uważajmy 
jednak, bo może nas spotkać przykra niespodzianka. 

Zwrócił na nią uwagę nasz stały Czytelnik z wyobraźnią . Jak widać na 
zdjęciu alejka jest piękna, ale przylega do niej ogromna dziura głęboka na 
ponad metr. Nie wiadomo kto pułapkę pozostawił po sobie, ale wygląda na to, 
że parę lat temu ktoś przestał korzystać z tej ‘studzienki” i prowizorycznie ją 
przykrył blachą, grubą blachą. Czas robi jednak swoje, blacha przerdzewiała, 
ugięła się i aż się prosi by po niej poskakać. I młodzież to robi!

Stan blachy jest taki, że w każdej chwili może załamać się pod ciężarem 
nawet małego dziecka. Wyjdziemy na spacer z dzieckiem , a wrócimy sami…

To nie żart –  opisane miejsce wymaga szybkiego i solidnego zabezpieczenia! 
Kto jest właścicielem tego obszaru?

LMM 
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  18.09

-LESMAR-

Chłopak, który
nie płacze

Powietrzna
to tornado

Solny

Praktykant

Cenny staroć

Rosyjski
reżyser
filmowy

Dopływ
Wisły

Siła
szamana

Zadowolony
pierwiastek

...nad
Wisłą

Wiatr
na jeziorze

Garda

Kostny

Banknotów
lub

audycji

Budowla
na kanale

Cechuje
ryzykanta

Rasowy
koń

Rumuński
gazik

22 wrzesień 2006 r.

Mucha

Staw
z rzepką

Klatka
filnu

Rodzaj
fletu

Tamuje
krew

po goleniu

Źródła
Nilu

Kindżał
turecki

Stalinowski
obóz

Papla

Zaleta

Opera
Verdiego

Blask
pożaru

Żyłka,
haczyk,
spławik

"Kiepska"
rzeka

we Francji

Utarty
szlak

Wska-
zówka Smaczny...

Np. sowa

Imię
żeńskie

Widliszek

Auten-
tyczne

zdarzenie

Jednostka
natężenia

prądu

Potocznie
o USA

Cenna
skóra

(z Maroka?)

Przodow-
nictwo

Karciany
dzwonek

Ulica
w Moskwie

Orbita

Ewolucja
narciarska

Kaczka
pod łóżkiem

Ściana
z cegieł

Owoc
południowy
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Wyspa obok Majorki

Wypadek drogowy

Wódz
kozacki

Krawędź

Np. śnieg

Po pachy

Zapach

Buddyjska
świątynia
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Rozwiązania krzyżówki nr 11.09 – MIMO-
ZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA – nadesłali: Bo-
gumiła Urtnowska i Klara Jaworska z Kulic, Jakub 
Kochelski z Błotna, Józef Dobrowolski z Dąbrowy, 
Grażyna Furmańczyk z Sikorek, Natalia Furmań-
czyk ze Strzelewa, Jerzy Zawadzki z Orzechowa, 
Teresa Młynarska ze Słajsina, Andżelika Nizio z 
Osowa oraz z Nowogardu: Franciszek Palenica, 
Józef Górzyński, Krystyna Zawidzka, Halina 
Szwal, Dominika Wojciechowska, Barbara Bar-
tosik, Bogumiła Czupryńska, Chrystiana Syfert, 

Teresa Januszonek, Andrzej Leszczyński, Teresa 
Nowak, Władysław Kubisz, Alicja Wypych, Jolanta 
Bartosik, Halina Stefańska, Zdzisława Sosnowska, 
Teresa Powalska, Pelagia Feliksiak, Sylwia Rybus, 
Stanisława Pokorska.

Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:
- Sylwia Rybus,
- Pelagia Feliksiak,
- Halina Stefańska.

Gratulujemy!    

dYlemaT
Jedna ciekawa sprawa
Od dawna mnie dręczy:
- Pogłowie coraz mniejsze,
A świń coraz więcej.

Pora Na GrZYBY
Co roku, gdy nadejdzie
Okres grzybobrania,
Kiedy już nagromadzisz
Zapas leśnych płodów,
Masz wspaniałą okazję,
Co rzadka się zdarza,
W sposób miły i grzeczny,
Pozbyć się swych wrogów.
Wtedy możesz ich sprosić,
Na obiad domowy,
Podać grzyby w śmietanie,
I mieć wszystkich z głowy.
Grzyb jest, bowiem dla gości,
Dobrym poczęstunkiem,
Lecz musisz dysponować,
Stosowanym gatunkiem.
Dobry jest czerwonawy,
Muchomor cętkowany,
AMANITA RUBESCENS
Po łacinie zwany.
Niejednego smakosza,
Widok jego znęci,
Ledwie się nim nacieszy,
I już się przekręci.
Dobry sromotnikowy 
Muchomor zielony,
Wielu zjadaczy grzybów,
Przysmak ulubiony.
A kiedy gość zgłodniały
Naje się do syta,
To nim obiad się skończy,
Wyciągnie kopyta.
Niezłe też są sromotniki,
I smardze cuchnące,
Szatany, bycze jaja,
Purchawki trujące.
Więc częstujcie grzybami,
Gości, mili moi
Bo Polak, jak wiadomo,
Śmierci się nie boi. 

PrZeCIWdZIaŁaNIe
Gdy coś złego dzieje się 
Na politycznej scenie,
Co robi Rząd?
Rząd wyraża zaniepokojenie. 
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na
czel ny, Lesław M. Marek zastępca na

czelnego, Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 
Sta ni sław Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

oFErTy PraCy PuP
NOWOGARD 10.09.2009r.

oFerTY PraCY 
PUP GoleNIÓW, FIlIa NoWoGard.
1. Murarz 
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót 
wykończeniowych
7. Kelner
8. Diagnosta        
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy
12. Fryzjer/ka.  

oFerTY PraCY Z rejoNU.
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)
4. Pracownik Działu Reklam(Goleniów)            
5. Asystent Sędziego(Goleniów)  

GDZIE  
MOŻNA  
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpowiedzi 
w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska Plac Wolności 5 pok. 
207 tel. 091 39 26 239
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Motocros - Pucharu Polski

michał kozera  
czwarty w generalce 

13-09-2009 w Chojnie odbyła się 
ostatnia runda Pucharu Polski w 
motocrossie. Frekwencja na ostatnich 
zawodach nie była zbyt duża. Klasę 85 
cm3 reprezentowało 11 zawodników, 
tylko ci u których zdobycze punktowe 
mogły jeszcze zmienić klasyfikację 
generalną, czyli dużo kalkulacji a 
mało jeżdżenia. No cóż był to ostatni 
wyścig sezonu, a klasyfikacja general-
na jest najważniejsza. Według pozycji 
zdobytych w tym roku dostaje się nu-
mery startowe na przyszły rok. „KM 
Cisy” reprezentował Michał Kozera 
i Paweł Klewicz. Trening czasowy 
rozegrano przy dobrej pogodzie. Do 
pierwszego wyścigu Michał wjechał 
na maszynę startową jako drugi, a 
Paweł jako siódmy. Pierwszy bieg 
już w deszczu i dużym błocie spra-
wiał zawodnikom dużo trudności 
(dużo wywrotek). Nie obyło się bez 
wywrotki u Michała, z dużym bó-
lem ręki minął linię mety jako piąty. 
Natomiast Pawełek nie zaliczył gleby 
i jako siódmy minął linię mety. Do 
drugiego biegu w bardzo trudnych 
warunkach atmosferycznych (obfite 
opady deszczu) wystartowało ośmiu 
zawodników bez Michała, tylko Pa-

weł reprezentował nasz klub. Bardzo 
dobrze przejechany bieg, jako szósty 
minął linię mety i były to jego najlep-
sze zawody w tym sezonie.

Klasyfikacja generalna Pucharu 
Polski:

1. Tomiczek A. 294 pkt.
2. Konkol D. 234 pkt.
3. Krech M. 200 pkt.
4. Kozera M. 165 pkt.
18. Klewicz P. 40 pkt.
19. Zacharewich Ż. 30 pkt.

Był to bardzo udany sezon Pucharu 
Polski dla zawodników „KM Cisy”. 
Michał w trzecim swoim sezonie 
przygody z motocrossem osiągnął 
4 miejsce w Polsce. Paweł w swoim 
drugim sezonie ścigania wysokie 18 
miejsce, a Żaneta 19 miejsce, jako 
druga z dziewczyn w Polsce. Dzię-
kujemy im wszystkim i gratulujemy 
zajętych miejsc, pamiętając że w tym 
sporcie potrzeba kilku lat intensyw-
nych treningów aby dojść do dobrych 
wyników. „KM Cisy” dobrze zainwe-
stował pieniądze swoich sponsorów. 

Inf. EK i Internet - LMM

NalP już w niedzielę
W najbliższą niedzielę 20.09 od godz. 14.00 rozpocznie się tegoroczna 

edycja nowogardzkiej amatorskiej halowej piłki nożnej. Po raz pierwszy ze-
społy utworzyły pierwszą i drugą ligę.

Do rozgrywek zgłosiło się jak na razie 19 zespołów. W miniony poniedzia-
łek odbyło się losowanie, które rozstrzygnęło kolejność meczów oraz zestaw 
par . W I lidze grać będą : Parasol, Tubisie, Probud Wyszomierz, Herosi, 
Czarne Koszule Węgorza, Golputz, Budowlani, Seniorzy, Denver Miętno, 
Bad Boys Seniors.

 Pierwsza kolejka I ligi:
16.00 - Parasol - Tubisie
16.30 - Wyszomierz - Herosi
17.00 - Węgorza - Golputz
17.30 - Budowlani - Seniorzy
18.00 - Miętno - Bad Boys

 II ligę tworzą  zespoły: Sikorki, Mosty, Nehuera, Czarne Chmury, FC Bo-
tiga, Bosman, Old Punks, Pampeluna, Jantar. Jeżeli nie zgłosi się dziesiąty 
zespół, w każdej kolejce pauzował będzie jeden zespół, a rozgrywki rozpocz-
ną się o godz. 14.00 W przypadku uczestnictwa 10 drużyn mecze rozpoczną 
się o godz. 13.30.

Pierwsza kolejka II ligi:
13.30 - Jantar – pauza/zespół
14.00 - Sikorki - Mosty
14.30 - Nehuera - Czarne Chmury
15.00 - FC Botiga - Bosman
15.30 - Old Punks – Pampeluna

Organizator
Tomasz Szafran

olimpia w Cerkwicy, 
w Wierzbięcinie  
remont

Przed drużyną trenera Marcina 
Miklasa ciężkie spotkanie z zespo-
łem Bizon Cerkwica, która zajmuje 6 
miejsce w tabeli A klasy. Poprzednie 
spotkanie Olimpii było bardzo uda-
ne – 3 pkt. pozostawił w Wierzbięci-
nie Bałtyk przegrywając 3-2. Bizon 
poległ w Radowie 3-1 przegrywając 
z aktualnym liderem. Miejmy na-
dzieję, że i tym razem Olimpia zdo-
będzie komplet punktów.

Mecz odbędzie się w Cerkwicy, w 
sobotę 19 września o godzinie 17.30 

Natomiast dziś w rozpocznie się 
dalsza część remontu budynku klu-
bowego Olimpii w Wierzbięcinie. 
Roboty wykona szczecińska firma 
Portal, remontująca obecnie SP nr. 
4. Finanse na remont pochodzą z 
gminnego budżetu. W budynku po-
wstaną toalety i sanitariaty. Dokoń-
czony zostanie remont szatni. Nad 

drzwiami do budynku stanie kame-
ralny daszek.

Z inicjatywy władz klubu trwa 
także budowa bocznego boiska. 
Wymiarowy plac do gry powstaje 
na polu użycznonym od firmy REM. 
Za udostępnienie pola zarząd klu-
bu składa przedsiębiorstwu wielkie 
podziękowania. Za przygotowanie 
gruntu pod budowę boiska podzię-
kowania należą się także Romanowi 
Gargulińskiemu, Henrykowi Bana-
chowi i Markowi Jemilianowiczowi. 
Następnym etapem będzie wysiew 
trawy.

Za pomoc w organizacji meczów 
podziękowania także dla nowo-
gardzkiego Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych, a także rad-
nego Jana Mularczyka.

KK, man

W sobotę  
gościmy kluczevię

W sobotę Pomorzanin  na stadionie przy  ul. Wojska Polskiego  o  godzinie 
16.00 rozegra mecz 6 kolejki  z Kluczevią Stargard która zajmuje wysokie 3 
miejsce w tabeli wyprzedzając nasz zespół o jedynie 1 pkt . Pomorzanin zajmuje 
5miejsce ustępując Arkoni, Polonii, Kluczevi i Odrze Chojna. W poprzedniej  
kolejce nasi przeciwnicy zremisowali 2-2 ze Spartą Gryfice. Pomorzanin  także 
odnotował remis po ciężkim meczu z jedną ze słabszych zespołów  w lidze 
czyli  Kłosem Pełczyce. Wszystkich  sympatyków piłkarskich  zapraszamy  na 
mecz. Przedmecz juniorów  o  godzinie 13.30.

KK

Pozostałe mecze 7 kolejki V ligi:
19-09   Woda-Piast II Rzecko - Arkonia Szczecin  
19-09   Odra Chojna - Świt Skolwin 
19-09   Osadnik Myślibórz - Zorza Dobrzany  
19-09 16:00  Pomorzanin Nowogard - Kluczevia Stargard  
19-09 16:00  Sparta Węgorzyno - Kłos Pełczyce 
19-09 16:00  Polonia Płoty - GKS Mierzyn  
20-09 16:00  Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Iskierka Szczecin-Śmierdnica
20-09 16:00  Sparta Gryfice - Stal Lipiany

Krzysztof Antczak Mistrzem Okręgu!
CZYTAJ S. 11
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ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

meble, dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
(piwnica Biedronki)

Tel. 091-39-25-476

Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe

Zapraszamy
od pn. - pt. od 10 - 18, sob. 10-14Transport gratis na terenie miasta

Akceptujemy karty płatnicze

GAMA—KWADRAT—
Dla wszystkichklientównowy katalog

B R W

Nowość w ofercieGaleria dodatków:pościel, poduszki, pudłalampki, kubki, koce,
itp.

nie tylko meble...

1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

21.09.2009 r. godz. 16.30

Szkoła Języków Obcych
mgr Jolanty Uścinowicz

angielski włoski francuski szwedzkiniemiecki

ZAPRASZA

KOREPETYCJE

Plac Wolności 9, pok. 414
Czynne od pn-pt

w godz. od 15-18

tel. 661 131 860
wszystkie poziomy zaawansowania
j. , j.angielski niemiecki
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reklama reklama
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

SPRZEDAM LUKSUSOWE  SOLARIUM
wraz ze stoiskiem do manicure w Pasażu MAX
Salon w pełni wyposażony i gotowy do pracy

Tel. 608 330 372•

P.H. HURTPOL • ul. Młynarska 1a • Nowogard 
zatrudni POMOCNIKA MAGAZYNIERA 

Wymagania: orzeczenie o grupie inwalidzkiej 
Oferty prosimy kierować na adres firmy lub kadry@hurtpol.pl 

Dodatkowe inf. tel. 091579-29-18 

Sprzedam
urządzenie kosmetyczne 

wielofunkcyjne.  

Tel. 607 921 435

Nadchodzi 
sezon na grypę

Jest  
200 000 zł 
na komputery

reklama
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Kronika policyjna 

Działania kontrolne 
„Powiat”!

Goleniowska „drogówka”, wspólnie 
z policjantami  ze Szczecina, Kamie-
nia Pomorskiego  oraz  Świnoujścia  
przeprowadzili na terenie Powiatu 
Goleniowskiego wzmożone działa-
nia kontrolne pod  nazwą „Powiat”. 
Wyniki były porażające. Zatrzymano 
6 pijanych kierujących, 2 prawa jaz-
dy, 14 dowodów rejestracyjnych, 3 z 
Sądowym zakazem kierowania, 89 
mandatów karnych na kwotę blisko 
30 tys zł.

Działania przeprowadzono w 
czwartek w godzinach popołudnio-
wych na terenie Powiatu Goleniow-
skiego na drogach krajowych nr 3 
i 6. Do służby policjanci wyjechali 
wyposażeni w fotoradary,  wideore-
jestratory, ręczne mierniki prędkości 
i alkotesty. Wykorzystano również w 
prowadzonych kontrolach nieozna-
kowane pojazdy.  Tak zdecydowane 
działania  mają na  celu ograniczenie 
popełniania wykroczeń przez kieru-
jących  a przez to zmniejszenie ilości 
wypadków drogowych i   poprawę 
bezpieczeństwa.

Jak wynika z dokonanej w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w 
Szczecinie analizie główną przyczyną 
wypadków było;

- w 34% niedostosowanie prędko-
ści do warunków ruchu

- w 23 % nieudzielanie pierwszeń-
stwa przejazdu

- w 15% nieprawidłowe przejeż-
dżanie przejść dla pieszych oraz nie-
udzielanie pierwszeństwa pieszemu

W ciągu 8 miesięcy 2009 roku 
na drogach województwa zachod-
niopomorskiego wydarzyło się 830 
wypadków drogowych spowodowa-
nych z winy kierującego dlatego też  
zdecydowane działania kontrolne, 
które przeprowadzane będą  na tere-
nie wszystkich powiatów z wykorzy-
staniem znacznych sił.

Policjanci w trakcie  czwartkowych 
działań ujawnili aż 80 wykroczeń 
polegających na przekroczeniu pręd-
kości przez kierujących, których 
ukarano wysokimi mandatami kar-
nymi. Kolejnych 49 „uwieczniono” 
na fotoradarze. Czeka ich wizyta w 
komendzie i wysoki mandat. Uka-
rano także kierujących za nieprawi-
dłowe wyprzedzanie, nieudzielanie 
pierwszeństwa przejazdu a także za 
niezapięcie pasów bezpieczeństwa. 
W trakcie działań zatrzymano 6 
nietrzeźwych kierujących. Sprawy 
zostaną skierowane do Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie. Grozi im 
kara pozbawienia wolności do lat 2, 
zakaz kierowania pojazdami a także 
powtórny egzamin na prawo jazdy. 

Podobne działania zostaną powtó-
rzone w najbliższym czasie.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

KOMUNIKAT POLICJI   
Odnotowujemy znaczny wzrost kolizji drogowych zarówno w mieście jak 

i na terenie wiejskim. W związku z powyższym apelujemy o zachowanie 
szczególnej ostrożności za względu na zmienną aurę oraz pogarszające się  
warunki atmosferyczne.

14 września- poniedziałek
- godz. 10.30- Na ulicy 700-lecia 

zatrzymano nietrzeźwego mężczy-
znę kierującego rowerem. Henryk 
B. miał 2,22 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu

- godz. 14.50 –Na drodze krajowej 
nr 6 za miejscowością Wojcieszyn 
doszło do kolizji drogowej ,w której 
uczestniczyły 2 pojazdy Volkswagen 
Transporter i Skoda Vabia

- godz. 18.30 – Na ulicy Leśnej 
został skradziony rower typu damka 
o wartości ok. 100 zł

- godz. 18.35 – Na ulicy Boh. 
Warszawy na schodach sklepu z 
motorami leżał mężczyzna. Patrol na 
miejscu ustalił personalia osoby, któ-
rą przekazano siostrze pod opiekę. 

- godz. 19.50- Ul. Rzeszowskiego 
na chodniku znaleziono leżące-
go, nietrzeźwego. Po interwencji 
mężczyznę odwieziono do miejsca 
zamieszkania.

- godz. 20.40 – Zatrzymanie nie-
trzeźwego mężczyzny na drodze 
Kulice-Nowogard. Kierował on ro-
werem a w wydychanym powietrzu 
miał 2, 89 promila alkoholu.

 
15 września- wtorek
- godz. 4.30 – Kradzież z włama-

niem do stacji tankowania gazu w 
Kikorzach. Na miejscu ustalono, że 
sprawca po wybiciu szyby dostał się 
do środka. 

- godz. 7.50 – Kradzież z włama-
niem do księgarni Atlas

- godz. 14.30 Zatrzymanie nie-
trzeźwego mężczyzny kierującego 
rowerem na ul. Boh Warszawy. 
Stanisław G. miał 2,47 promila 
alkoholu.

- godz. 18.30- Plac Wolności 
Volkswagen Pasat uderzył w innego 
Volkswagena Pasata odjeżdżając z 
miejsca zdarzenia. Numery rejestra-
cyjne uciekiniera zostały spisane.

- godz. 19.50 – Uszkodzenie ro-
gatki na przejeździe kolejowym w 
Żabocie przez autobus z przyczepą

16 września- środa
-godz. 17.25 – W sklepie Bie-

dronka na ulicy 700- lecia doszło 
do kradzieży ćwiartki kurczaka o 
wartości ok. 6,25 zł 

- godz. 20.00- Na trasie Nowogard 
Świerczewo doszło do kolizji dro-
gowej. Motorowerzysta   uderzył w 
przydrożne drzewo. Na miejscu wy-

padku ustalono, że jadący skuterem 
próbował ominąć sarnę, w wyniku 
czego zjechał na pobocze i uderzył 
w przydrożne drzewo. Doznał on 
złamania nogi. 

17 września – czwartek 
- godz. 9.40 – Na drodze Nowo-

gard Kulice znaleziono nietrzeźwego 
mężczyznę. Miał on 3,25 

promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Został on odwieziony i 
przekazany osobom wskazanym

- godz. 14.00- na ul. Zamkowej 
w mieszkaniu doszło do kradzie-
ży pieniędzy wartości 6 tys. zł. 
Kradzieży dokonały 2 kobiety 
prawdopodobnie pochodzenia cy-
gańskiego. Owe kobiety podawały 
się za opiekunki społeczne. Wszyst-
kich mieszkańców miasta prosimy 
o wzmożoną czujność.

- godz. 17.01 Zatrzymanie nie-
trzeźwego mężczyzny, który miał 1,1 
promila alkoholu.

- godz. 20.20 Ujawniony został 
kierujący samochodem BMW, posia-
dający aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 

- godz. 20.15 Droga krajowa nr 6 
Ford Focus uderzył w dzika.

18 września- piątek 
- godz. 11.25- Ul. Boh. Warszawy 

na przejściu dla pieszych został 
potrącony pieszy  przez samochód 
ciężarowy . W wyniku tego zdarzenia 
poszkodowany odniósł obrażenia i 
po opatrzeniu został zwolniony do 
domu. 

- godz. 16.00- Kolizja drogowa na 
ul. Bema dwóch pojazdów BMW i 
Renault  Megane . Kierowca Renault 
został ukarany mandatem w wyso-
kości 300 zł.

- godz. 16.15- Wypadek drogowy 
ok. 2 km od Nowogardu na drodze do 
Błotna. Mężczyzna jadący motorem 
przewrócił się. W wyniku zdarzenia 
odniósł on ogólne potłuczenia i 
po opatrzeniu został zwolniony ze 
szpitala.

- godz. 16. 35- W sklepie Biedron-
ka skradziono artykuły spożywcze 
oraz alkohol o wartości ok. 17 zł. 
Sprawca został ukarany grzywną.

- godz. 17.25- Na ul. 700-lecia 
doszło do kolizji drogowej 2 po-
jazdów Volkswagena Transportera 
oraz Volkswagena Sprintera. Ten 
pierwszy wymusił pierwszeństwo 

przejazdu i uszkodził drugi pojazd.
- godz. 18.20- Na ul 700-lecia 

doszło do kolizji - zderzyły się 2 
samochody BMW i Skoda

- godz. 22.50- Kolizja drogowa na 
trasie Żarowo-Wojcieszyn. Kierujący 
samochodem Opel Astra zderzył się 
z dzikiem.

19 września- sobota
- godz. 15.30- Na stacji paliw Or-

len skradziono olej silnikowy oraz 
zabawki. Kradzieży dokonały osoby 
narodowości cygańskiej. Poruszały 

się one 2 samochodami osobowymi 
na niemieckich tablicach rejestra-
cyjnych.

20 września- niedziela 
- godz. 11.45 – Kierujący sa-

mochodem Marki Fiat uderzył w 
drzewo. Według oświadczenia zgła-
szającego przyczyną zdarzenia było 
wybiegnięcie na drogę zwierzyny 
leśnej. Osoba z obrażeniami klatki 
piersiowej oraz pleców została od-
wieziona do szpitala.

Anna Bogdanowicz 
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Uwaga Wędkarze
Koło M-G PZW w Nowogardzie organizuje w dniu 26.09.2009 

r. zawody wędkarskie spinigowe z łodzi i spławikowe z brzegu 
na jeziorze Nowogard.

Spotkanie zawodników koło Neptuna o godz. 7.00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 24.09.09. 
Startowe – seniorzy 5 zł . Juniorzy do lat 16 bez opłaty.

Zarząd

Komputery w klasach
Chemia i fizyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr. II będzie o 

wiele ciekawsza. 

Już niedługo w jedenastu salach podstawówki, gimnazjum i liceum staną 
komputery z nowoczesnym oprogramowaniem służącym do nauki chemii 
i fizyki. Gmina na ich zakup otrzyma 200 tys. zł. - środki pochodzić będą z 
funduszy unijnych. Wniosek o dofinansowanie przygotował miejski Wydział 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy.

Zadowolenie z faktu pozyskania funduszy wyraża dyrektor zespołu szkół 
Leszek Becela: - Cieszę się, że miasto, przygotowując projekt wystąpiło o te 
środki. My byliśmy jedynie „pomocnikiem”. Musieliśmy po prostu stworzyć 
wykaz potrzeb. 

man 

„Orlik” już otwarty
Od dziś mieszkańcy Nowogardu mogą korzystać z kompleksu boisk 

„Orlik” 2012.

Kanalizacja  
inwentaryzowana

Zakończyło się badanie stanu i inwentaryzacja kanalizacji nad nowo-
gardzkim jeziorem. 

O jej fatalnej kondycji pisaliśmy 
kilka miesięcy temu. Kanalizacja nie 
radzi sobie z odbiorem nieczystości 
po ulewnych deszczach. Wybijają 
wtedy studzienki, a ich nieczystości 
wyciekają bezpośrednio do jeziora. 
W lipcu pracownicy goleniowskiego 
sanepidu wykryli w wodach naszego 
jeziora bakterie Eschericha Coli. 
Zakazano wtedy kąpieli na kilka dni. 
Władze miasta zadeklarowały wtedy 
rozwiązanie problemu kanalizacji. 
Dziś tymi samymi rurami płyną ście-
ki, a także deszczówka. W przyszłości 

mają powstać dwie oddzielne sieci, 
dla deszczówki i ścieków. Co miasto 
zrobiło w tej sprawie od lipca?

- Zakończyliśmy już inwentaryzację 
kanalizacji. Kolejnym krokiem będzie 
wyłonienie firmy, która wykona pro-
jekt jej rozdzielenia. Projekt odpowie 
nam także na pytanie o koszt tej inwe-
stycji – informuje Jerzy Kaczmarski, 
wiceburmistrz Nowogardu.

Konkretne roboty powinny zacząć 
się w przyszłym roku.

man

XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 23 września 2009 roku (środa) o godzinie 1200 w sali obrad 

Rady Miejskiej w Nowogardzie, 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie 

quorum. 
2. Zgłoszenie wniosków do porząd-

ku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady 

Miejskiej w dniu 24 czerwca 2009 r. 
4. Informacje Przewodniczącego 

Rady. 
5. Sprawozdanie Burmistrza No-

wogardu z działalności pomiędzy 
sesjami. 

6. Interpelacje, wnioski i zapytania. 
7. Informacja w sprawie wykonania 

budżetu gminy Nowogard za I półro-
cze 2009 roku. 

8. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie gminy Nowo-

gard na rok 2009, 
b) zmian budżetu gminy Nowogard 

na rok 2009, 
c) zmiany uchwały (dot. Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych),

d) zaopiniowania wniosku o uzna-
nie lasów za ochronne,

e) zaopiniowania wniosku o uzna-
nie lasów za ochronne,

f) zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nowogard,

g) przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działek 
27/1, 27/4 i 27/2 obręb Żabówko pod 
stację paliw wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą,

h) zmiany uchwały (dot. WPI), 
i) przyznania środków finanso-

wych z budżetu gminy Nowogard na 
zadanie pod nazwą „Odwodnienie 
i utwardzenie terenu w kompleksie 
garaży przy ul. Zamkowej w No-
wogardzie (projekt zgłoszony przez 
mieszkańców). 

9. Informacja z realizacji „Progra-
mu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Nowogard na lata 
2007 – 2011”. 

10. Odpowiedzi na zgłoszone inter-
pelacje, wnioski i zapytania. 

11. Komunikaty. 
12. Zakończenie obrad.  

Pierwsze zajęcia na boisku od-
bywają się dziś. Wczoraj burmistrz 
Kazimierz Ziemba przekazał klucze 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Leszkowi Beceli. To 
właśnie dyrektor będzie „zarządzał” 
boiskami. Wczoraj powstał także 
harmonogram korzystania z boiska. 
Już kilka tygodni temu miejscowe 
stowarzyszenia wyraziły chęć odby-
wania na nim treningów. Opiekunem 
„Orlika” został wieloletni nauczyciel 
wychowania fizycznego Jacek An-
drysiak.

Kompleks „Orlik” składa się z 
dwóch boisk. Jedno z nich, o wymia-
rach 30x62 m, służy do gry w piłkę 
nożną, natomiast drugie, wielkości 
19,1x32,1 m, jest wielofunkcyjne. 
Rozrysowane są na nim linie boiska 
do koszykówki i siatkówki.

Boiska wybudowało polickie 
przedsiębiorstwo Lik-Bud. Koszt 
inwestycji - 1.083.935 zł. Budowa 
trwała od piątego maja. 

man

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
„Zdrowie”dnia 10.10.2009r.organizuje

wyjazd na badania mammograficzne 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki

Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 tel.
091-39-21-356,oraz Lidii Bogus tel. 505-393-636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Całej rodzinie 
tragicznie zmarłego 

Pawła  
Zugaja 

wyrazy głębokiego 
współczucia 

składa 
Henryk Sawicki 

z rodziną

Rodzinie i bliskim  
tragicznie zmarłego 

Pawła Zugaja 
najszczersze wyrazy 

współczucia 
składają 

koledzy, zawodnicy 
i trenerzy z klubów 

Bond – Sawa 
i Pacific Toruń

koNdoleNcje koNdoleNcje

Od Wydawcy
Bardzo ubolewam, że tekst w Dzienniku Nowogardzkim poświęcony śp. 

Pawłowi Zugajowi zawierał elementy o charakterze polemicznym, które 
pojawiły się w wypowiedziach cytowanych tam osób, a które uraziły wielu, 
zwłaszcza bliskich i przyjaciół Pawła Zugaja. 

Przyznaję, że w tej sytuacji zwłaszcza wobec bólu po stracie tego młodego 
człowieka i utalentowanego kolarza wypowiedzi zawarte w artykule były 
zbędne. Ale jest też tak, że żal po tak nagłym i niespodziewanym odejściu 
wywołuje u wielu reakcje, które nie do końca są kontrolowane.

Jeszcze raz przepraszam, zwłaszcza bliskich i przyjaciół śp. Pawła za 
nietrafiony w formie tekst, który w zamiarze wydawcy miał być poświęcony 
uczczeniu pamięci tego znakomitego kolarza.

Marek Słomski

Czytelnicy piszą…

Szanowny Panie Redaktorze Naczelny
Czytając artykuł zatytułowany „Odszedł talent wielki...” zamieszczony w dzisiejszym 

wydaniu Dziennika Nowogardzkiego poczułem wielkie rozgoryczenie. Rozgory-
czenie tym większe, że dotyczył on wielkiego człowieka jakim był Paweł Zugaj, 
człowieka którego znałem przez wiele lat, obcowałem z nim, trenowałem, darzyłem 
szacunkiem i sympatią.

Paweł Zugaj był wielkim sportowcem - kolarzem, zdobywcą wielu tytułów Mistrza 
Polski oraz Wicemistrza Europy, był reprezentantem naszego kraju na arenie między-
narodowej i krajowej. Przez wiele lat z dumą reprezentował nasze miasto, a przez 
ostatnie lata był jego mieszkańcem. Jego zasługi w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej 
zostały uhonorowane w 2001 roku Laurem Cisowym, a więc wielkim wyróżnieniem 
jakie oferuje nasze miasto Wielkim jego mieszkańcom.

Zugi - bo tak go nazywaliśmy, rozpoczynał swoją karierę w kolarskim klubie w 
Gryficach. Już jako nastolatek zapowiadał się obiecująco. Jego talent został zauwa-
żony i szybko trafił do kadry makroregionu, a później kraju. Przez wiele lat ścigał się 
w barwach Klubu Kolarskiego „Bond-Sawa” w Nowogardzie. Pod okiem swojego brata 
ciężko pracował na wynik jaki osiągnął. Ścigał się również w barwach Pacific Toruń i 
kiedy już diament został oszlifowany trafił do Zawodowej Grupy Kolarskiej MRÓZ.

W artykule zamieszczonym w dzisiejszym wydaniu Dziennika Nowogardzkie-
go zamieszczono wiele niepochlebnych, sprzecznych z prawdą komentarzy ludzi, przez 
których prawdę mówiąc Zugi zakończył swoją karierę kolarską, bowiem u schyłku 
swojej kariery reprezentował barwy grupy kolarskiej DHL i pracował na wynagro-
dzenie dyrektora sportowego Zbigniewa Szczepkowskiego. W tym miejscu można 
zadać pytanie: Panie Zbigniewie - co Pan zrobił aby zatrzymać Zugiego? Nie jest 
prawdą, że Paweł Zugaj nie interesował się kolarstwem, że „kolarstwo go nie pasjo-
nowało, nie pochłaniało” (cyt artykuł słowa Z. Szczepkowskiego) - on nim żył. Chciał 
trenować, chciał wygrywać.

Paweł nigdy nie trenował pod okiem Zbigniewa Szczepkowskiego, zawsze ser-
cem był blisko Nowogardu i zawsze trenował pod okiem swojego brata Janka Zu-
gaja.

Pytam - co z tego, że był tajemniczy? Że miał swoją filozofię? Że nie lubił wyja-
śniać? Nic nikomu do tego jak kto żyje.

Kolejne pytanie: jakie warunki kontraktu zostały zaproponowane Pawłowi ? 
Prawda jest taka, że Paweł został zmuszony do podjęcia innej pracy. Rozwoził „pa-
pier toaletowy” nie z zamiłowania lecz z konieczności. Musiał utrzymać rodzinę, 
której nie mógł utrzymać z pensji kolarskiej, gdzie jeździł „pod okiem” wielkiego 
działacza sportowego. Że palił papierosy? Wiele osób pali papierosy - nic nikomu 
do tego.

Nie potrafię zrozumieć jak szanowna redakcja mogła umieścić taki artykuł o 
osobie, która już nigdy nie będzie w stanie się takich komentarzy wybronić - o 
osobie tragicznie zmarłej, o wielkim człowieku i to w przeddzień jego ostatniego 
pożegnania.

Z wielkim smutkiem proszę o zamieszczenie tego listu w pełnej treści w kolej-
nym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, aby zapamiętano Pawła takiego jakim 
był, a nie takiego jakim go widzieli Ryszard Posacki i Zbigniew Szczepkowski.

W swoim imieniu i imieniu swojej rodziny pragnę złożyć szczere wyrazy współ-
czucia Rodzinie Pawła - wielkiego człowieka, sportowca, Mistrza, koledze klubo-
wemu, przyjacielowi.

Z poważaniem Łukasz Bonda

Targi „Polagra Food 2009”

Grand Prix  dla Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Województwo Zachodniopomor-
skie zdobyło Grand Prix za prezenta-
cję regionalną przemysłu rolno-spo-
żywczego oraz walorów turystycz-
nych. Nagrodę przyznało Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

 15 września odbyła się także wiel-
ka gala finałowa konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo” w której 
nagrodę Perła 2009 otrzymały „Nie-
chorskie Koreczki Neptuna”. 

Komunikat powyższy publikuje-
my z pewnym niedosytem – dlacze-
go nasz region nie potrafi promować 
choćby jednego produktu godnego 
uznania na krajowym rynku? Może 
przeczytanie poniższego zmobilizu-
je odpowiedzialnych za promocje 
regionu -za coś przecież pobierają 
pensje!

W Targach „Polagra Food” w Po-
znaniu (14 – 17 wrzesień) udział 

wzięli wystawcy z Województwa Za-
chodniopomorskiego: 

- na stoiskach komercyjnych: wę-
dliny z Zielonej Doliny, wyroby pie-
karnicze z Dolic oraz browar z Po-
łczyna-Zdroju,

- na stoiskach z produktami regio-
nalnymi: miód drahimski – Grzegorz 
Fujarski, ogórek kołobrzeski – Edyta 
Kuczma, chleb razowy koprzywinski 
– Kazimierz Kula, produkty z róży – 
Henryk Jaszczowski, paprykarz szcze-
ciński – firma Dega, sałatki śledziowe 
– Aleksandra Budler-Wachowiak,

- na stoiskach „wytwórczych”: wy-
twarzanie bukietów kwiatów i ziół 
– Giżyno, ogórek jeziorny z Kalisza 
Pomorskiego, przetwarzanie gliny 
– Barlinek, miód i wyroby z miodu 
– Dębno, wyrabianie pierogów – Let-
nin, wyroby z sielawy – Giżyn, wino 
porzeczkowo-wiśniowe „Lipoj” z 
Krzęcina.

Opr. LMM

 Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

Piątek   25.09.2009    8:00 – 15:00
Sobota   26.09.2009         8:00 – 15:00
Poniedziałek  28.09.2009 8:00 – 15:00 
Zapraszam do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 

skierowaniem z OPS ,wpisaną  ilością osób w rodzinie i dokumentem 
tożsamości.

Pastor Cezary Komisarz
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W obiektywie jana korneluka   - Pasowanie na przedszkolaka 

POWSTAŁO KOŁO DIABETYKÓW W NOWOGARDZIE
Samorządowa Fundacja Opieki 

Medycznej „Zdrowie” w Nowogar-
dzie informuje, że -Decyzją Pre-
zydium Zarządu Wojewódzkiego 
Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków w Szczecinie dnia 
15.09.2009r zatwierdzono Koło Pol-
skiego, Stowarzyszenia Diabetyków 
w Nowogardzie.

Zarząd reprezentują:
Prezes- Roman Polakowski
V-ce Prezes - Eugeniusz Tworek
Sekretarz - Elżbieta Lubczyńska
Skarbnik - Bożena Szajkowska

Członek Zarządu -Wioletta Zięciak
Członek Zarządu -Zygmunt Mier-

kiewicz
Opiekunem Koła PSD w Nowo-

gardzie jest pielęgniarka Lidia Bogus
Celem działania  Stowarzyszenia jest:
-Reprezentowanie interesów człon-

ków Stowarzyszenia i osób chorych 
na cukrzycę wobec władz samo-
rządowych poprzez inspirowanie 
podejmowania 

tematyki opieki diabetologicznej 
przez organy lokalnej władzy samo-
rządowej oraz aktywny w nich udział

- Organizowanie i prowadzenie 
edukacji diabetologicznej wśród 
chorych jak i całego społeczeństwa w 
celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, 
jej skutków oraz samokontroli po-
przez:-szkolenia, 

-  tu r nus y  rehabi l i t a c y j no -
szkoleniowe, 

- prasę, internet
- Integracja środowiska diabetyków 

i sympatyków poprzez pomoc, życzli-
wość i koleżeństwo propagowane po-
przez: -spotkania głównie w kołach, 

-organizowanie wspólnego wypo-

czynku,sportu,imprez kulturalnych
INFORMUJEMY że spotkania 

odbywać się będą we wtorki o godz. 
17.00 w siedzibie SFOM „ZDRO-
WIE”(budynek laboratorium szpi-
tala). Najbliższe spotkanie odbędzie 
się 06.10.2009r.(wtorek) godz 17.00. 
Wszelkie informacje można uzyskać 
u Prezesa Koła Romana Polakow-
skiego, tel. 665-859-454,oraz u V-ce 
Prezesa Eugeniusza Tworek tel. 500-
553-190

Prezes Fundacji Lidia Bogus
foto Jan Korneluk
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Z okazji 70 urodzin 

Kazimierzowi  
Rybakowi 

moc najserdeczniejszych 
życzeń zdrowia, 

pomyślności oraz 
uśmiechu na co dzień 

składa 
córka Kasia 

z mężem i synem

ŻYcZeNIa

Grypa sezonowa jest ostrą choro-
bą wirusową, która przenosi się drogą 
kropelkową, bądź też przez kontakt 
bezpośredni z zakażoną osobą lub ze 
skażonymi powierzchniami.

Pamiętać należy, że wirusy grypy 
[w tym również wirus A(H1N1)  poza 
organizmem żywym mogą przetrwać 
jedynie kilka godzin (średnio 2-3 
godziny). Charakterystyczny jest dla 
niej gwałtowny początek. W ciągu 
około 24-48 godzin od zakażenia po-
jawiają się pierwsze objawy: wysoka 
gorączka, nawet do 39.5°C, dreszcze, 
bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, 
ból głowy, kaszel, ogólne osłabienie i 
katar. U niektórych chorych, zwłasz-
cza u dzieci może wystąpić biegunka 
i bóle brzucha.

Nowa grypa A(H1N1) jest choro-
bą układu oddechowego, która prze-
nosi się również drogą kropelkową 
bądź przez kontakt bezpośredni z 
zakażoną osobą lub ze skażonymi 
powierzchniami i wywołuje podobne 
objawy jak grypa sezonowa. Utrzy-
mująca się transmisja wirusa grypy 
typu A(H1N1) została potwierdzona 
przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) w więcej niż jednym regio-
nie, co stało się przyczyną do ogło-
szenia przez tę Organizację pandemii 
grypy.

Ogłoszenie pandemii wywołanej 
wirusem grypy typu A(H1N1) spo-
wodowane było również faktem, że 
wirus grypy typu A(H1N1):

· ma zdolność zakażania ludzi,
· jest w stanie wywołać chorobę u 

ludzi,
· może być łatwo przenoszony z 

człowieka na człowieka.
Ludzie nie mają wykształconej od-

porności na tego wirusa lub jest ona 
niewystarczająca.

Pierwsze przypadki zakażenia 
wirusem grypy typu A(H1N1)v 
potwierdzono w krajach Ameryki 
Północnej (Meksyk i USA). W Pol-
sce pierwszy przypadek zakażenia 
potwierdzono w dniu 6 maja 2009 r. 
u osoby dorosłej, która powrociła z 
USA.

Zalecenia dotyczące zdrowego 
stylu życia wpływające na potęgo-
wanie i umacnianie zdrowia

1. Odpowiedni ubiór
Dzieci i młodzież powinny ubierać 

się odpowiednio do pogody, tak by 
organizm nie przegrzewał się i nie 
pocił podczas wysokich temperatur 
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń 
np. w domu, w szkole i innych. Nie 
należy również pozwolić na to, by 
organizm został wyziębiony podczas 
niskich temperatur i niekorzystnej 
aury. Należy zadbać o odpowiedni 
ubiór ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na okrycie głowy, okrycie tuło-
wia (okolice nerek), a także na ciepłe 
i nieprzemakalne obuwie.

2. Urozmaicona dieta bogata w 
składniki odżywcze, witaminy i mi-
nerały

W diecie wzmacniającej odporność 
nie powinno zabraknąć białka, szcze-
gólnie mzawartego w chudym mię-
sie, drobiu, rybach, jajach i serach. 
Szczególną rolę odgrywają tu także 
witaminy: C, A, E zawarte przede 
wszystkim w świeżych owocach i 
warzywach oraz witamina D, któ-
ra jest produkowana pod wpływem 
promieniowania słonecznego pada-
jącego na skórę. Istotne są też skład-
niki mineralne takie jak cynk, żelazo, 
magnez, selen. W diecie nie powinno 
zabraknąć błonnika. Należy pić dużo 
wody (zaleca się 30 ml/kg.m.c.), a 
także mleka i napojów mlecznych, 
fermentowanych (550 g/dzień). Bar-
dzo ważne jest, aby dzieci i młodzież 
spożywały przed wyjściem do szkoły 
śniadanie, II śniadanie w szkole oraz 
ciepły posiłek na obiad w szkole lub 
po powrocie do domu. Kolacja po-
winna być lekkostrawna, spożywana 
minimum 2 godziny przed snem.

3. Aktywność fizyczna i zabawa
Zaleca się, aby codziennie, nieza-

leżnie od pogody, spędzać przynaj-
mniej godzinę na powietrzu. Należy 
zachęcać dzieci i młodzież do jak 
najczęstszej aktywności fizycznej. W 
okresie wzrostu i rozwoju młodych 
osób należy unikać zbyt forsow-
nych, mocno obciążających sportów. 
Wskazane jest także od czasu do cza-
su zmieniać klimat i otoczenie.

4. Sen i odpoczynek
Nic tak nie regeneruje i nie wzmac-

nia sił organizmu, a co za tym idzie 
również odporności, jak właściwa 
ilość snu, w wywietrzonym wcześniej 
pomieszczeniu. Optymalna dawka 
nocnego odpoczynku w przypadku 

Nadchodzi 
sezon na grypę

dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 
jest większa niż u dorosłego i wynosi 
9-11 godzin na dobę.

5. Higiena
Należy utrzymywać higienę osobi-

stą i otoczenia. Zmieniać regularnie 
bieliznę osobistą oraz pościel. Ważne 
jest również systematyczne wietrze-
nie pościeli. Ponadto należy mieć 
przy sobie zawsze jednorazowe chu-
steczki higieniczne i systematycznie, 
w miarę potrzeby, oczyszczać nos z 
wydzieliny.

Postępowanie w okresie poprze-
dzającym zachorowania

II. Profilaktyka grypy w domu - 
informacje dla rodziców.

Należy:
· obserwować domowników wyka-

zujących objawy grypopodobne. W 
przypadku wystąpienia objawów u 
domownikow należy skontaktować 
się z lekarzem rodzinnym i pozostać 
w domu;

· myć ręce mydłem pod bieżącą, 
ciepłą wodą przez 20-30 sekund, tak-
że między palcami; pokazać małym 

dzieciom jak należy to robić (używa-
jąc mydła, pod ciepłą bieżącą wodą,);

· zadbać, by dziecko zawsze miało 
przy sobie jednorazowe chusteczki 
higieniczne do nosa;

· zasłaniać nos jednorazową chus-
teczką higieniczną podczas kichania i 
usta podczas kasłania, wyrzucać ją do 
kosza po jednorazowym użyciu;

· w przypadku braku jednorazo-
wych chusteczek kichać i kasłać w rę-
kaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie;

· unikać przebywania wśród ludzi, 
którzy wykazują objawy grypopo-
dobne;

· spędzać z dzieckiem aktywnie 
wolny czas na świeżym powietrzu;

· wietrzyć zamknięte pomieszcze-
nia 3-4 razy dziennie, każdorazowo 
przez 10 minut;

· zadbać o porządek w mieszkaniu, 
szczególnie w kuchni i łazience

W kolejnej publikacji przedstawi-
my działania jakie powinny podej-
mować szkoły.

Opr. LMM

Czy w przyszłości mieszkańcy No-
wogardu i Olchowa będą mogli swo-
bodnie przemieszczać się ze swoich 
miejscowości ścieżką rowerową? 

O budowę ścieżki rowerowej do 
Olchowa od kilku lat walczy radny 
Mieczysław Laskowski. Okazuje się, 
że jego zabiegi mają szansę na reali-
zację. Zadanie przewidujące budowę 
ścieżki jest w obecnym budżecie. 

- Została zrobiona koncepcja ar-
chitektoniczna, która musi być za-
opiniowana w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Opinia 
koncepcji jest pozytywna. Zawarliśmy 
już także umowę na wykonanie doku-
mentacji projektowej – mówi Adam 
Czernikiewicz, kierownik miejskiego 
Wydziału Inwestycji i Remontów.

Dokumentacja ma kosztować 59 
tys. zł i zostać wykonana do marca, 
przyszłego roku. Następnym eta-
pem będzie uzyskanie pozwolenia 
na budowę. Ścieżka rozpocznie się 
nad nowogardzkim jeziorem – przy 
ogródkach działkowych. Do połowy 
trasy będzie przebiegać w pasie dro-
gowym krajowej „szóstki”. Później 
odbije od trasy i zbliży się do jeziora.

- Głównym problemem jest to, że 
część gruntów, po których ma prze-
biegać ścieżka są terenami należącymi 
do osób prywatnych. Stąd konieczność 
długotrwałych uzgodnień – mówi 
Czernikiewicz.

Budowa ścieżki ma kosztować 
około dwa miliony zł. Szosa ma mieć 
2,5 m. szerokość, w jej skład będzie 
wchodził chodnik i dwa pasy ruchu 
dla rowerów. Nawierzchnia w całości 
asfaltowa.

I tu zaczyna się problem. Radny 
Laskowski uważa, że koszty budowy 
ścieżki można obniżyć. 

- Podłoże można wykonać z kru-
szywa, ścieżka nie musi być, aż tak 
szeroka. „Na zachodzie” widziałem 
właśnie takie – twierdzi radny.

Czernikiewicz uważa natomiast, 
że ścieżka musi spełniać wymogi 
postawione przez GDDKiA, bo 
przylega do pasa „szóstki”. – Nad 
jeziorem w przyszłości zaplanowano 
tereny rekreacyjne. Ścieżka powinna, 
być szeroka, bo kiedyś może stać się po 
prostu deptakiem – mówi urzędnik.

Jaka będzie przyszłość inwestycji? 
Na następny tydzień zaplanowano 
konsultacje z architektem. Być może 
strony uzgodnią konsensus. 

Marcin Nieradka

Rowerem do Olchowa?

W dniu 16 września 2009 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Goleniowie ul. Pocztowa 36 odbyła  się konferen-
cja prasowa nt. „Nadzór nad grypą w kontekście sezonu epidemicznego 
2009/2010”.

Obszerne materiały z tej konferencji będziemy publikować w kolejnych 
wydaniach naszej gazety. Dzisiaj prezentujemy wiadomości ogólne o gry-
pie oraz zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na potęgo-
wanie i umacnianie zdrowia.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Zdarzyło się w szkole…

VI SESJA STASZICOWSKA  
W PILE

Kącik kulinarny
Warstwowa sałatka z jajek i kurczaka

Składniki:
10 jajek 
10 dag żółtego sera 
puszka zielonego groszku 
1 podwójny filet z kurczaka (ok. 50 dag) 
3 łyżki oliwy z oliwek 
sól 
curry 
6 łyżek majonezu
Sposób przyrządzenia:
Jajka ugotować na twardo, ostudzić i oddzielić białka od żółtek. Białka 

zetrzeć na tarce o dużych oczkach, a żółtka na tarce o małych oczkach. Żółty 
ser zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Groszek osączyć z zalewy. Filet z kur-
czaka pokroić w kostkę, obsypać solą i curry. Lekko zrumienić, poddusić i 
ostudzić. W dużej przezroczystej salaterce układać przygotowane składniki 
w następującej kolejności: białka jajek, żółty ser, zielony groszek, kawałki 
kurczaka, majonez i na górę żółtka jajek. Schłodzić w lodówce. 

Surówka z pomidorów i jabłka
Składniki:
2 duże pomidory (ok. 50 dag)
1 średnie jabłko (ok. 15 dag)
1 cebula (ok. 8 dag)
3 łyżki śmietany 18%
sól pieprz
Sposób przyrządzenia:
Pomidory, jabłko w skórce i cebulę pokroić w dużą kostkę. Wszystko ra-

zem przełożyć do miski. Następnie dodać śmietanę, sól i pieprz do smaku. 
Dokładnie wymieszać i podawać jako dodatek do drugiego dania. 

Smacznego!

Osiemnastego września sześcio-
osobowa grupa uczniów z naszej 
szkoły pod opieką pani Anny Zama-
ry pojechała do Piły na VI Sesję Sta-
szicowską. Było to niepierwsze takie 
zaproszenie, które otrzymaliśmy. 
Podczas konferencji zorganizowanej 
przez Muzeum Staszicowskie w Pile, 
profesorowie przedstawiali swoje 
własne wywody na temat naszego 
patrona. Szkoła zakupiła książkę 
Stanisława Czarnieckiego pt. „Po-
kłosie Staszicowskie”. Sam autor zło-
żył na niej swój podpis wraz z dedy-
kacją. W sesji, nieco skromniejszej 
niż w latach ubiegłych, wzięły udział 
tylko trzy szkoły mające za patrona 
Stanisława Staszica. 

Oto program całej imprezy:
Prezentacja książki Stanisława 

Czarnieckiego pt. „Pokłosie staszi-
cowskie” (wyd. Muzeum S. Staszica, 
Piła 2009)

Referaty i komunikaty:

Adam Winiarz - Myśl uniwersy-
tecka Stanisława Staszica

Zbigniew Wójcik - Zbiory geolo-
giczne Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Marian Skrzypek - Francuskie in-
spiracje historii naturalnej Staszica

Stefan Zabieglik - Filozofia przy-
rody Jamesa Huttona

Bronisław Treger - Stanisław Sta-
szic - prekursor socjologii w Polsce

Czesław Wróbel – Historyzm jako 
nowy paradygmat światopoglądo-
wy epoki oświecenia na przykładzie 
koncepcji Stanisława Staszica.

Janusz Panasiewicz - Geneza To-
warzystwa Rolniczego Hrubieszow-
skiego

Zbigniew Wójcik - Stasziciana 
Walerego Goetla

Maciej Usurski - Udział Staszica w 
pracach Rady Stanu Królestwa Pol-
skiego 1822-1826

Andrzej Abramowicz - Ameryka-
nistyczne lektury Stanisława Staszica

POSPRZĄTALIŚMY ŚWIAT…
Osiemnastego września wszyscy uczniowie pierwszych klas wzięli udział 

w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorem akcji była pani Grażyna Ko-
strzewska. 

Uwaga Rodzice !!!
Zebranie rodziców wszystkich klas z wychowawcami dziś tj. 22.09.2009 r. 

o godzinie 16:00.
Spotkanie rodziców klas I z pedagog Ewą Krzak zgodnie z ustalonym har-

monogramem.

WKRÓTCE  UCZNIOWIE KLAS 
MATURALNYCH MUSZĄ DOKONAĆ WYBORU 
TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH. 

DZIŚ KILKA WSKAZÓWEK DLA NICH
Dokonaj starannej selekcji materiału rzeczowego,
Dobrze poznaj treść utworu, o którym mówisz,
Pamiętaj, aby Twoja prezentacja zgodna była z ramowym planem prezentacji,
Nie przywołuj tekstów, których w planie nie umieściłeś,
Trzymaj się tematu,
Nie ucz się na pamięć,
Staraj się rozumieć, co mówisz, 
Nie mów „nie wiem”, „pomyliłem się”,
Sprawdź sprzęt, który potrzebny Ci będzie podczas prezentacji, 
Plakaty, reprodukcje i inne materiały pomocnicze umieść przed rozpoczę-

ciem prezentacji,
Mów w miarę głośno i wyraźnie,
Opanuj wymowę trudnych terminów,
Właściwie akcentuj wyrazy,
Staraj się opanować stres,
Utrzymuj kontakt wzrokowy z komisją,
Nie gestykuluj nadmiernie,
Zadbaj o schludny i estetyczny strój, adekwatny do sytuacji egzaminu.

POWODZENIA!!! Dorośli śmiecą - młodzież sprząta
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUcHomoŚcI

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w dobrej No-
wogardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 
091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w ka-
mienicy na parterze, po generalnym 
remoncie, ogrzewanie gazowe, ko-
minek   pomieszczenia gospodarcze, 
tel. 501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
66 m kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 601 92 75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach gm. Nowogard. Tel. 48660 
331 886.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw w centrum Nowogar-
du. Tel. 609 093 100.

• Do wynajęcia mieszkanie samo-
dzielne wolnostojące umeblowane z 
ogrodem, po remoncie. 609 24 58 16.

•	 Szczecin - os. kasztanowe – sprze-
dam mieszkanie 3 pokojowe, 60 m 
kw, wysoki standard, cena 248 tys. 
Tel. 600 214 332.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na os. Bema, wspólnota mieszkanio-
wa. 888 354 289.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 600 
89 46 39.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 68 m kw (3 pokoje, okna PcV, 
panele podłogowe, nowe co w 
miedzi, łazienka wysoki standard) 
w Wierzbięcinie. cena 165 tys. do 
uzgodnienia. Tel. 607 398 428.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 po-
kojowe. Tel. 691 145 787.

• Do wynajęcia umeblowana kawaler-
ka. Tel. 502 405 299.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe 58 m kw w Nowogardzie 
przy ul. Zacisznej. 091 39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, I 
piętro. 728 323 434.

• Sprzedam 30 arów w Kikorzy, cena 
do uzgodnienia. Tel. 781 873 398.

• Poszukuję do wynajęcia garażu na ul. 
Bema, Leśnej. Tel. 668 276 373.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
55 m kw, 2 pokojowe, III piętro. Tel. 
668 927 296.

•	 Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin 
– Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we z dużą kuchnią w centrum Nowo-
gardu. Tel. 601 56 27 43.

• Wynajmę lokal 80 m kw na gabinet, 
zakład, biuro. 606 703 451.

moTorYZacja

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 
55 R16; stan bdb.Cena 690 zł Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 
155 x 80 firmy KUMHO + nowa opo-
na letnia gratis. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 
1999 r., pierwszy właściciel, kupiony 
w polskim salonie, skrzynia biegów 
manualna, benzyna, złoty metal-
lic, ABS, el. szyby, centralny zamek, 
autoalarm, poduszka powietrzna, 
wspomaganie kierownicy, immobi-
liser, welur. tapicerka, światła prze-
ciwmgielne + kmpl. opon zimowych. 
Cena 9900 zł. Tel. 502 649 241.

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T 
Avangarda, benzyna, combi, 240 ps, 
2002 r., przebieg 181  000, metalik 
ciemny granat, wyposażenie0020– 
skóra, 8 poduszek, klimatyzacja, szy-
berdach, podgrzew. siedzenia, tele-
fon, CD radio, cena 33 tys. Tel. 0049 
30 11 24 55 dzwonić po 20.00.

• Sprzedam skuter ZIPP. Tel. 
663 087 272.

• Sprzedam Daewoo Nexia, 1996 r., + 
gaz. Tel. 696 854 704.

• Sprzedam sztaplarkę na gaz i szta-
plarkę na diesel. 091 39 107 14.

• Sprzedam silnik 1,9 turbo diesel na 
chodzie. 660 117 081.

• Sprzedam Ford Escort, 1991 r., 
poj. 1,6 benzyna, cena 1300 zł. Tel. 
502 941 784.

• Sprzedam Renault 19 Chamade 1991 
r., benzyna + gaz, przegląd do VIII 
2010, sprawny + 4 koła z oponami 
zimowymi, cena do uzgodnienia. Tel. 
519 103 838 po 15.00.

• Sprzedam silnik Leyland SW 400 Tur-
bo. Tel. 603 285 438.

rolNIcTWo

• Sprzedam miód z własnej pasieki 
oraz malinę. Tel. 500 553 190.

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 zł/ 
kg. 667 146 797, 091 39 784 81.

•	 Sprzedam gołębie tiplery górno-
lotne. Tel. 512 335 172.

• Gorczycę sprzedam. Strzelewo. 
502 853 573.

• Pszenżyto ozime do siewu sprze-
dam. 502 853 573.

• Sprzedam owies. 091 41 87 596.

• Sprzedam słomę. 091 418 98 24.

• Kupię talerzówkę do szer. 2,20 m. Tel. 
511 503 897.

• Sprzedam kaczki francuskie skuba-
ne, ziemniaki jadalne i słomę preso-
waną w kostkach. 664 969 584.

• Sprzedam ciągnik MTZ 80, cena 
11 500 zł. Tel. 0502 56 23 78.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 909.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• józef durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• dYWaNoPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

•	 czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny acord – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-

wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy, podłogi. 
Tel. 600 626 268.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowa-
nie, montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Transport, przeprowadzki, kraj – za-
granica. 696 138 406, 696 854 591.

• Usługi ogólnobudowlane – kon-
kurencyjne ceny. 880  690  659 lub 
722 374 709.

• Videofilmowanie na różne okazje, 
profesjonalnie. Tel. 600 653 124.

• Angielski.0501 350 107.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Docieplenia, remonty. 727 303 097.

• Usługi ciesielsko – dekarskie. Tel. 
661 234 090.

• Przewóz osób do Niemiec pod wska-
zany adres. Tel. 796 367 792.

• Usługi ładowarko – koparką. Tel. 
0604 588 488.

•	 docieplenia 30 zł/ m kw, polbruk 
25 zł/ m kw, dekarstwo 35 zł. 
785 931 513, 091 39 111 53.

• Dachy, kominy i usługi ogólnobu-
dowlane. Tel. 796 517 107.

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Szpachlowanie, malowanie, pa-
nele, regipsy. Tel. 506  603  565, 
511 231 102.

•	 j.angielski – tłumaczenia. kontakt: 
tlumaczenia-24@o2.pl

•	 Wypożyczalnia maszyn i urządzeń 
budowlanych, zagęszczarek, mło-
tów, młotowiertarek. Nowogard, 
ul. rossevelta 6. Tel. 889 098 253.

•	 HarrY – med masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 dozorowany parking dla ciężaró-
wek, busów i dostawczaków (daw-
ny Pom). 511 267 991.

•	 Nadzory budowlane. 504 595 424.

•	 Usługi budowlane i ogrodzenia. 
Fachowo i solidnie. 665  963  449, 
607 251 246.

Praca

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Przyjmę do pracy geodetę. 091 39 
25 900, 886 339 035.

•	 Praca dla kobiet i mężczyzn od 
25.09.2009 r. – sortowanie rozsa-
dy – akord, dobre zarobki, miejsce 
pracy – Nowogard, ul. Bema 4. Za-
pisy tel. 504 004 344.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

916-18.06.2009 r. 

aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działalność handlową, 

biurową lub usługową. 
91 39 20 776

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

Informujemy, że 

28 września 2009 r.
poniedziałek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

•	 Przyjmę do pracy geodetę/ geo-
detkę do prac kameralnych. 0608 
622 920..

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Zatrudnię operatora fadromy. Tel. 
607 585 561.

• Zatrudnię kierowcę kat. B w firmie 
kurierskiej. Podstawowy niemiecki. 
Kontakt: vertrieb.dtm@fastwayco-
uriers.de

• Zaopiekuję się dzieckiem we wła-
snym domu. Tel. 698 873 185.

• Zatrudnię fryzjera damsko – męskie-
go lub męskiego. Tel. 091 39 25 027, 
607 647 240.

INNe

•	 PodGrZeWacZ wody bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 PIece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 
woda (dwufunkcyjne) cena 1200 
zł mieszkanie, domek, gwarancja 
serwisowa. Tel. 0691 686 772.

•	 elekTrYcZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18 i 21 kw z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

•	 jUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

•	 Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typVIII 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; 
telefon komórkowy, Ericson tel. 605 
522 340.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, 
wys. 1,30, głębokość 35 cm. Ul. Zielo-
na 3. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

•	 SPrZedam PIaSek, ŻWIr, cZar-
NoZIem, PoSPÓŁkĘ Z doWoZem 
do klIeNTa. ŻWIroWNIa dŁUGo-
ŁĘka. Tel. 504 872 700.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe sosna 
odpady tartaczne pocięte w kloc-
ki 350 zł za przyczepę; nie pocięte 
w całości 250 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową, 
pionową. Waga 80 kg. Wydajność 100 
l na minutę. Obroty 2850. Tel. 091 39 
20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Owczarki niemieckie, szczenięta, pie-
ski, bardzo ładne sprzedam. Tel. 091 
39 21 828.

• Oddam ziemię ze stawu. 695 780 299.

• Sprzedam pojedynczy nagrobek z 
granitu. Tel. 793 90 80 98.

reklama

Grosik rzuć…
Takie obrazki znamy  tylko z filmów, ale melodie dają trochę radości w 

szarzyźnie dnia…
Foto Tomek Tracz
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARDrozkŁad jazdy bu sów

Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel
ny, Lesław M. Marek zastępca naczelnego, 

Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: Sta ni sław 
Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, Piotr Słomski, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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TELEFONY

oFErTy PraCy PuP

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃcZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SerockI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

NOWOGARD 10.09.2009r.
oFerTY PracY 

PUP GoleNIÓW, FIlIa NoWoGard.
1. Murarz 
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót 
wykończeniowych
7. Kelner
8. Diagnosta        
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy
12. Fryzjer/ka.  

oFerTY PracY Z rejoNU.
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)
4. Pracownik Działu Reklam(Goleniów)            
5. Asystent Sędziego(Goleniów)  
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Pomorzanin Nowogard  
- Kluczevia Stargard 0-2 (0:1)

W sobotę na stadionie przy  Wojska Polskiego Pomorzanin  Nowogard 
podejmował silną drużynę Kluczevie Stargard. Spotkanie o  16.00 rozpoczął 
sędzia główny Gulbinowicz. 

Od pierwszych  minut inicjatywę 
na boisku  przejęli goście, ale za-
wodnicy  trenera Gumiennego nie 
odpuszczali i starali się dotrzeć jak 
najbliżej bramki przeciwnika. Za-
wodnicy  z Kluczevi  grali długimi 
podaniami rozciągając grę na całe 
boisko i stwarzając sobie dogodne 
sytuacje które zagrażały bramce 
Krupskiego. który nie dał rady obro-
nic piłki strzelonej przez jednego  z 
braci  Magnuskich W 42 minucie 
spotkania nasz bramkarz nie obronił 
piłki strzelonej przez jednego  z braci  
Magnuskich i zrobiło się 0:1. Druga 
połowa nie różniła się zbytnio  od 
poprzedniej, Kluczevia częściej była 
przy piłce a zawodnicy  Pomorzanina 

w tym dniu nie znaleźli sposobu,  aby 
zatrzymac piłkarzy trenera Narkuna.

W tym  potkaniu ostatnie słowo 
powiedzieli niestety goście którzy 
zmienili wynik meczu  na 0:2 a drugą 
bramkę zdobył kolejny raz Grzegorz 
Magnuski. Kibice pierwszy  raz w tym  
sezonie zobaczyli przegrane spotka-
nie na własnym boisku  w wykonaniu 
„Pomorka”

W składzie niestety i tym razem 
zabrakło Miklasa, Noska i Galusa któ-
rzy z pewnościa są podporą drużyny. 
A jak będzie ze składem  gdy zaczną 
się studia? Ilu zawodników pozosta-
nie aby  zdobywać ważne punkty  w 
kolejnych meczach  ligowych?

Pozostałe spotkania:
Sparta Węgorzyno - Kłos Pełczyce    1 - 0  
Polonia Płoty - GKS Mierzyn    4 - 1  
Osadnik Myślibórz - Zorza Dobrzany    5 - 2  
Odra Chojna - Świt Skolwin    5 - 3  
Woda-Piast II Rzecko - Arkonia Szczecin   1 - 2  
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Iskierka Szczecin-Śmierdnica  6 - 1  
Sparta Gryfice - Stal Lipiany    3 - 1  
Tabela:
1.   Arkonia Szczecin  7  18   
2.   Polonia Płoty  6  14   
3.   Kluczevia Stargard  7  14  
4.   Odra Chojna  7  13 
5.   Sparta Gryfice  7  12  
6.   Orzeł Trzcińsko-Zdrój     7  10
7.   Pomorzanin Nowogard   7  10  
8.   Stal Lipiany  7  9  
9.   Iskierka Szczecin  7  8  
10.   Woda-Piast II Rzecko     7  7  
11.   Osadnik Myślibórz  6  7  
12.   GKS Mierzyn  7  7    
13.   Świt Skolwin  7  7   
14.   Zorza Dobrzany  7  7   
15.   Sparta Węgorzyno  7  6  
16.   Kłos Pełczyce                7 4

Karolina Kubicka

Olimpia poległa w Cerkwicy
Olimpia Nowogard rozegrała swoje kolejne spotkanie na wyjeździe z Bizo-

nem  w Cerkwicy. Kibice na sobotnim  meczu  mogli zobaczyć deszcz bramek 
bo  w ciągu 90 minut  całego  spotkania padło  ich  aż 7. Niestety  o  jedną 
więcej  strzelili gospodarze tego  spotkania - Bizon wygrał 4-3, a bramki  dla 
naszej  drużyny  zdobyli :Kubski, Rokosz, Nadzieja.

Po tym spotkaniu Olimpia zajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem  9 pkt.
5 kolejka    
Orzeł Prusinowo - Rega II Trzebiatów  1 - 6  
Fala Międzyzdroje - Sowianka Sowno  0 - 0  
Bałtyk Międzywodzie - Błękitni Trzygłów  2 - 2  
Iskra Golczewo - Radowia Radowo Małe  2 - 1 
Bizon Cerkwica - Olimpia Nowogard  4 - 3  
Bałtyk Gostyń - DKS Jantar Dziwnów  1 - 2  
Znicz Wysoka Kamieńska - Pionier Żarnowo 0 - 2  

KK

NALP

Wystartowali…
W niedzielę na hali  sportowej  przy  Szkole Podstawowej  nr 3 w Nowo-

gardzie została rozegrana pierwsza kolejka tegorocznej Nowogardzkiej  Ama-
torskiej Ligi  Halowej. Były pierwsze zwycięstwa i pierwsze porażki. Pierwsze 
niespodzianki i niezawodni pewniacy.

Oto  poszczególne spotkania i  ich  rezultaty:
I liga:
Parasol -Tubisie 6:3 (0:2),
Wyszomierz -Herosi 5:2 (1:1),
Węgorza -Golputz 1:3 (0:1),
Budowlani -Seniorzy 3:0 (1:0)
Denver Miętno -Bad Boys Juniors’94 2:2 (1:0)
II liga
13.30 Bóg tak chciał -Jantar 5:1 (3:0),
14.00 Sikorki -Mosty 4:3 (3:1),
14.30 Nehuera -Czarne Chmury 3:2 (2:0),
15.00 FC Botiga -Bosman 2:4 (1:0),
15.30 Old Punks -Pampeluna Perejros 1:4 (1:1),

Karolina Kubicka
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Szczeciñska Szko³a Wy¿sza Collegium Balticum
zaprasza na kierunki:

Ekonomia

Informatyka

Dziennikarstwo
i komunikacja spo³eczna

studia
podyplomowe

www.stargardinum.pl

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

¥ Z O NAJ PS
DO£ C D  LE ZYCH!

www.cb.szczecin.pl

I miejsce
w regionie zachodniopomorskim
wg Rzeczpospolitej i Perspektyw

wœród uczelni niepublicznych
licencjackich w 2009 roku.

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

28.09.2009 r. godz. 16.30

reklamareklamareklamareklama

NAUKA JAZDY
Edyta Kulak

ul. Monte Cassino 9 • NOWOGARD

L

601 40 88 86 • 601 17 20 30�ZAPISY:

Otwarcie
kursu:

www.kulak.eu

SUPER SYMULATOR JAZDY!!!

Pierwszy w Nowogardzie, drugi w województwie...

4 h
GRATIS!!!

- łatwą i bezstresową naukę

- możliwość nauki jazdy miejskiej

i placu manewrowego

- najwyższa zdawalność

według rankingu Starostwa

- materiały szkoleniowe gratis

- dowozimy na zajęcia

Zyskujesz:

- wirtualny egzamin praktyczny
TYLKO U NAS!!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077Otwarcie kursu 25.09.09 r.
godz. 16.00

Co z tą jarzębiną?
Zieleń to ozdoba miasta. Ozdoba i „zielone płuca” jak niektórzy poetycko 

je nazywają. Jesteśmy tak do drzew przyzwyczajeni, ze nie zwracamy nawet 
uwagi na ich stan. Kwitną, zielenią się , rodzą owoce. Niektóre piękne bo 
kolorowe… Podobnie jak ludzie drzewa także dorastają, starzeją się, chorują. 
Wtedy zamiast cieszyć nasze zmysły mogą  stać się przyczyną nieszczęścia. 
Na zdjęciu widzimy pięknie owocującą jarzębinę. Rośnie prawie na schodach 
sklepu… Dokładne oględziny zmuszają jednak do myślenia – drzewo w każdej 
chwili może być złamane przez wiatr, a wtedy?  Widoczna na drugim zdjęciu 
próchnica jest także łatwopalna. Panie pracujące w sklepie twierdzą, że już 
kilka razy ..gasiły pożar  - nieostrożny klient wchodząc do sklepu na drzewie 
zostawia palącego się papierosa i …

Nie jest łatwo wydać wyrok skazujący na jarzębinę, ale niestety odpowie-
dzialni za bezpieczeństwo decyzję muszą podjąć. Jarzębino czerwona…

LMM
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PROMOCJE !!!
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.
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Czytaj s. 3

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam
urządzenie kosmetyczne 

wielofunkcyjne.  

Tel. 607 921 435

Słabo słyszalne „stop padlinie”

DZIŚ

„Od złotego do euro”
Jak wprowadzano nową walutę na Słowacji i co nas czeka za kilka lat?

Specjalny kącik dla najmłodszych Czytelników.
Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.
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W dniu 29 sierpnia 2009 r. w No-
wogardzie (Zachodniopomorskie) 
zaginęła Agata Karnas oraz Adrian 
Wypych. 

Agata ma 18 lat, 160 cm wzrostu 
i zielone oczy. W dniu zaginięcia 
ubrana była w kurtkę z czarnej der-
my, czarne spodnie, czarne buty. 

Adrian Wypych ma 18 lat, 183 cm 
wzrostu i niebieskie oczy. W dniu 
zaginięcia ubrany był w granatowo-
żółtą podkoszulkę, sportową bluzę 
z kapturem w kolorze ciemnozie-
lonym, spodnie dżinsowe, czarne 
sportowe buty. 

Ktokolwiek widział Agatę lub Ad-
riana lub ma jakiekolwiek informa-
cje o ich losie proszony jest o kon-
takt z ITAKĄ:

Centrum Poszukiwań Ludzi Zagi-
nionych pod całodobowymi nume-
rami: 0 801 24 70 70 oraz 022 654 70 
70. 

Można również napisać w tej spra-
wie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl. 

Naszym informatorom gwarantu-
jemy dyskrecję.

Zdjęcia Agaty i Adriana oraz in-
nych zaginionych: www.zaginieni.
pl.

reklama

DZIEŃ FATIMSKI 
w Nowogardzie

Niedziela Małżeństw 
i Rodzin w 
Nowogardzie

„ … i ślubuje Ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską oraz że Cię 
nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi 
dopomóż Panie Boże wszechmogący 
w Trójcy jedyny i wszyscy święci…”

Czcigodni Małżonkowie…
… parafia pw. Św. Rafała Ka-

linowskiego zaprasza wszystkie 
małżeństwa wraz z rodzinami, na 
odnowienie przysięgi małżeńskiej, która składaliście sobie przed laty, aby 
żyć jeszcze piękniej we wspólnocie małżeńsko-rodzinnej razem z Bogiem.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej odbędzie się w naszym mieście na 
wszystkich Mszach św. w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie w niedzielę 27 września 2009 r. 

W niedzielę 27 września odbywa się także na Jasnej Górze Ogólnopolska 
Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin.

Ks. Tomasz Tylutki
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego

Dnia 3 października 2009 r. ( w pierwszą 
sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki Bożej 
Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogar-
dzie  odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie w 
ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fa-
timskiej przygotowującej nas do 100 rocz-
nicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe 
przygotowania. Mamy tylko dwie parafie 
pod tym wezwaniem w naszym rejonie: w 
Nowogardzie i w Dębnie oraz jedno Sanktu-
arium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Dzień Fatimski będzie uroczystością cy-
kliczną w naszym mieście i będzie odbywał się w każdą pierwszą sobotę 
danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętszego 
Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na zakończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy na-
szych Parafian, Mieszkańców Nowo-
gardu oraz okolicznych Parafii

Ks. mgr Ireneusz Kamionka
Proboszcz Parafii 

pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

Czytaj we wtorek!
We wtorkowym wydaniu „Dziennika” rozmowa z Krystyną Łazarz - Pre-

zes Zarządu Grupy Kapitałowej POL-DRÓG o sytuacji w drogownictwie. 
Łazarz zdradza także, że szanse na budowę obwodnicy Nowogardu ostatnio 
radykalnie zmalały.

man 

Zaginęli 
Agata Karnas i Adrian Wypych 

Klub PO się rozpadł
W Radzie Miejskiej nie ma już  
klubu Platformy Obywatelskiej.

Taką informację na wczorajszej sesji podał przewodniczący RM Marek 
Krzywania. Klub PO przestał istnieć, bo wycofała się z niego Krystyna Kło-
sowska. Jej działanie ma związek z usunięciem z Platformy radnych Tomasza 
Szafrana i Rafała Szpilkowskiego.

man 
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Słabo słyszalne 
„stop padlinie”

W środowe południe przed miejskim ratuszem kilkanaście osób prote-
stowało przeciwko budowie zakładu utylizacji padliny w Glicku. 

Głównym organizatorem pro-
testu był Eugeniusz Korneluk ze 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 
Środowiska. Protestujący uważają, 
że zakład utylizacji padliny narazi 
mieszkańców gminy na uciążliwy 
fetor i emisję rakotwórczych dioksyn. 
Zakład, w Glicku ma wybudować 
pochodzący z Gdyni biznesmen Ja-
rosław Smal. Przeciwnicy inwestycji 
twierdzą, że stoi za nim niemiecki 
kapitał, a w spalarni utylizowana 
będzie niemiecka padlina. 

W proteście brało udział jedynie 
dwóch radnych – Rafał Szpilkowski 
i Tomasz Szafran. Na odbywającej się 
kilkanaście minut później sesji Rady 
Miasta próbowali oni złożyć wniosek 
o zmianę uchwały podjętej w 2002 r. 
i pozwalającej na budowę w Glicku 
spalarni. Wniosek nie wszedł jednak 
pod obrady.

Grupka protestujących prezento-
wała się bardzo skromnie. Więcej 
było dziennikarzy i gapiów. Na prote-
ście pojawił się także Jan Kopyciński. 
Znany w Nowogardzie nauczyciel 
historii przed kamerą TVP Szczecin 
skrytykował protestujących. 

– Nie chcecie obwodnicy, nie chcecie 
„padliniarni”, nie chcecie w Nowo-
gardzie niczego. Gmina liczy 25 tys. 
mieszkańców. Na protest przyszło 
tylko kilkanaście osób. Wszystko wam 
przeszkadza. Kogo wy reprezentujecie? 
– krzyczał Kopyciński.

Protestujący mieli przygotowane 
transparenty, ulotki. Radny Szpil-
kowski przez megafon nawoływał 
mieszkańców by się przyłączyli. 
Skutek był jednak żaden. 

Burmistrz Kazimierz Ziemba za-
pewniał media, że inwestycja będzie 
bezpieczna dla środowiska, a do tego 

przyniesie miejsca pracy. Organizato-
rom protestu zarzucił chęć pokazania 
się w mediach. 

- Był czas na protesty, ale on już 
minął. W 2005 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Szczecinie odrzucił 
zastrzeżenia do inwestycji i przyznał 
nam rację – stwierdził Ziemba.

Do sprawy odniósł się także radny 
Antoni Bielida: - Ten protest to nor-

malna hucpa polityczna inspirowana 
przez Korneluka i popierana przez 
Szafrana i Szpilkowskiego. Wiedzą 
oni doskonale, że nie ma już szans na 
zmianę uchwały z 2002 r. Na proteście 
jest tylko kilku mieszkańców Glicka, 
inne wioski nie protestują. Poza tym 
manifestację trzeba umieć przygoto-
wać i prowadzić…

Marcin Nieradka 
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Metamorfoza 
Rady Miejskiej

Na środowej (23 września) XXXIII  
Sesji Rady Miejskiej było gorąco 
… przez kilka pierwszych minut! 
Wszystko za sprawą organizatorów 
pikiety. Główny inicjator czyli Euge-
niusz Korneluk zaprosił wiecowców 
do Sali obrad gdzie miał zamiar przy 
użyciu tuby głośno powiedzieć co 
myśli o „zdrajcach” czyli radnych, 
którzy nawet przez okno nie popa-
trzyli na protestujących.. Niestety 
Przewodniczący Rady Marek Krzy-
wania powołując się na statut głosu 
nie udzielił. Liczna grupa reporterów 
oraz radni Szpilkowski i Szafran wy-
szli na korytarz i zrobiło się głośno. 
Tak głośno, że trzeba było zamknąć 
uchylone drzwi by w spokoju  roz-
począć obrady Sesji. Zgłoszony przez 
radnego Szpilkowskiego wniosek o 
włączenie do porządku obrad punk-
tu unieważniającego „padliniarską 
uchwałę” z 2002 roku nie znalazł 
uznania radnych . (przy okazji zgła-
szania wniosku okazało się, że nie ma 
już Klubu Radnych PO – radna Kry-
styna Kłosowska pozostaje członkiem 
PO, ale z Klubu wystąpiła – radni 

Szpilkowski i Szafran by zgłosić 
wniosek do porządku obrad muszą 
obecnie szukać pisemnego poparcia 
co najmniej trzech innych radnych 
– tu pytanie : dlaczego ten wniosek 
nie został zgłoszony w odpowiednim 
trybie przed Sesją? Czyżby chodziło 
o rozgłos?).

Obserwatorzy obrad ze zdumie-
niem zapewne skonstatowali, że 
opozycja nie ma obecnie wiele do po-
wiedzenia i faktycznie poza radnymi 
Lewicy aktywności nie wykazywała, 
a nawet dyskusja nad absolutorium 
z wykonania budżetu za I półrocze 
2009 ich nie pobudziła..

W tej sytuacji obrady przebiegały 
sprawnie, a wszelkie projekty uchwał 
były przyjmowane w wersji zapropo-
nowanej przez komisje stałe Rady. O 
godzinie 16.05 zakończono obrady.

Lesław M. Marek

PS. Omówienie niektórych uchwał 
prezentujemy oddzielnie, a omówie-
nie wykonania budżetu w kolejnych 
wydaniach „DN”.

Droga w Karsku  
drogą gminną

Radni przyjęli uchwałę o przekształceniu drogi w Karsku (od drogi po-
wiatowej 0753 Z do drogi wojewódzkiej nr 106 i do jeziora). Umożliwi to 
właściwe zarządzanie drogą.

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. W zamiarze radnych 
uchwała umożliwi występowanie o środki unijne na remont nawierzchni.

LMM 

Budżet 2010

Napływają wnioski
Klub Radnych Lewicy złożył podczas ostatniej Sesji wnioski do budżetu 

na rok 2010.
Prezentujemy pełny tekst tego pisma:    
Do Burmistrza Nowogardu
Klub Radnych Lewicy po konsultacjach z Mieszkańcami Gminy Nowo-

gard składa następujące wnioski do budżetu gminy na rok 2010
1. Zabezpieczyć środki finansowe na rozbudowę nowej części szpitala w 

Nowogardzie, chroniąc placówkę przed likwidacją.
2. Zwiększyć środki na remonty obiektów szkolnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, która jest 
w bardzo złym stanie technicznym;

3. Podjąć działania w celu przyspieszenia budowy nowego cmentarza;
4. Utworzyć nowe oddziały przedszkola integracyjnego, tak, aby objąć 

wychowaniem przedszkolnym wszystkie kwalifikujące się do nich 
niepełnosprawne dzieci,

5. Zwiększyć w stosunku do roku 2009 wydatki na bieżące utrzymanie 
gminnych placówek oświaty i kultury.

6. Odbudować wraz z oświetleniem ulicę 15 Lutego od skrzyżowania z 
ulicą Żeromskiego w kierunku ogródków działkowych;

7. Wybudować brakujące ulice na osiedlu Wiejska;
8. Kontynuować budowę chodników przy ul. Wojska Polskiego;
9. Wybudować chodniki przy ulicach: Wiejskiej od skrzyżowania z ul 

Kościuszki do ul. Roosevelta, Rataja, Żeromskiego na odcinku od ul. 
Poniatowskiego do ul. Bohaterów Warszawy,

10. Poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: 
Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy (rozważyć budowę skrzyżo-
wania o ruchu okrężnym „ronda”);

11. Opracować dokumentację odwodnienia ulic w Nowogardzie, m.in.: 
ul. Wyszyńskiego, Placu Szarych Szeregów, itp.;

12. Opracować długoterminowy plan budowy nowych stanowisk parkin-
gowych w Nowogardzie;

13. Zabezpieczyć środki w budżecie i wybudować 12-rodzinny budynek 
socjalny;

14. Przygotować program wsparcia (wzorem gminy Goleniów) dla 
Wspólnot Mieszkaniowych zamierzających realizować projekty mo-
dernizacji i estetyzacji budynków mieszkalnych,

15. Zwiększyć nakłady na remonty zaniedbanych przez gminę mieszkań 
komunalnych i socjalnych;

16. Zabezpieczyć środki na realny plan zagospodarowania nowogardz-
kiego jeziora;

17. Zinwentaryzować gminne grunty pod inwestycje, celem sprzedaży 
inwestorom chcącym tworzyć nowe miejsca pracy;

18. Zakończyć prace zmierzające do utworzenia nowogardzkiej strefy go-
spodarczej,

19. Utrzymać na dotychczasowym poziomie podatki i opłaty lokalne (nie 
podwyższać);

20. Przyspieszyć prace nad uchwaleniem planu przestrzennego zagospo-
darowania gminy dla obrębu Kulice;

21. Rozbudować sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenach wiejskich 
zgodnie z przyjętym programem rozbudowy;

22. Zabezpieczyć środki na odbudowę infrastruktury drogowej na tere-
nach wiejskich; 

Od redakcji:
Wnioski bardzo słuszne – miastu i mieszkańcom niezbędna ich realizacja. 

Jest jeden szkopuł – wymagają dużych nakładów finansowych. Była kiedyś tra-
dycja, że wnioskodawcy wskazywali źrółla finansowania albo chociaż wskazy-
wali z czego w zamian zrezygnować.

 Opr. LMM
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•
• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 28.09.br. g. 16.00
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Milionowe zmiany  
w budżecie

Do budżetu wpłynęło 666 tys. 
złotych jako udział budżetu pań-
stwa  w kosztach budowy boiska 
„Orlik”  oraz w wyniku zaliczenia 
drogi w Karsku do dróg gminnych 
pozostało nie wykorzystane 300 
tys. złotych (na tę drogę w roku 
przyszłym będziemy chcieli po-
zyskać fundusze z RPO). Dało to 
kwote ok. miliona złotych, które 
radni postanowili przeznaczyć na 
inne cele. Przyjęta przez radnych 
uchwała przewiduje:

- przeznaczyć 292  000 złotych 
na tereny wiejskie (budowa drogi 
w Szczytnikach,  oświetlenie wsi 
Ogorzele, Karsk, Olchowo, na-
prawę ul. Kościuszki w kierunku 
Warnkowa, wykonanie inwenta-
ryzacji i opracowanie koncepcji 

oczyszczania ścieków w Konarze-
wie),

- wkład własny  na budowę mo-
nitoringu w  SP 1 i ZSO – ok. 35 
tys. złotych,

- zadania konieczne do wyko-
nania w tym roku 674 tys. złotych 
(dowożenie wody do koloni Ptasz-
kowo, budowa przyłącza kanalizacji 
do budynku komunalnego przy ul. 
Bema, remont odcinków kanalizacji 
deszczowej na działkach gminnych 
przy ul. Wojska Polskiego, Blachar-
skiej i Wyszyńskiego oraz terenach 
Straży Pożarnej, budowę ul. Ra-
cibora, monitoring i dodatkowe 
wyposażenie boiska „Orlik”, pomoc 
dla rodziny spalonego budynku we 
wsi Trzechel. 

LMM

Trwają debaty  
nad funduszem

Wszystkie wioski w gminie Nowogard do końca miesiąca muszą 
zdecydować, na co wydać pieniądze z tzw. funduszu sołeckiego.

O utworzeniu funduszu sołeckie-
go w czerwcu zadecydowała Rada 
Miejska. Pozwoliła jej na to sejmo-
wa ustawa przyjęta w lutym. Fun-
dusz sołecki pozwala na wydatko-
wanie gminnych pieniędzy zgodnie 
z zapotrzebowaniem mieszkańców 
wsi. Wysokość funduszu zależy 
od liczby mieszkańców sołectwa. 
O celach, na które pieniądze mają 
zostać przeznaczone decydują wiej-
skie zebrania.

Jedno z nich odbyło się we wtorek 
w Wierzbięcinie. Z wioski liczącej 
552 mieszkańców do szkoły pod-
stawowej zdecydowało się przyjść 
tylko kilkunastu. W zebraniu wzięli 
udział wiceburmistrz Jerzy Kacz-
marski, radni: Krystyna Wysoszyń-
ska, Anna Szkołuda, Mieczysław 
Laskowski, Rafał Szpilkowski i To-
masz Szafran. Spotkanie prowadził 
sołtys Czesław Golema.

Wierzbięcin z funduszu sołec-
kiego otrzymał 15 tys. 359 zł. O 
ich wydaniu mieli zadecydować 
zgromadzeni na sali mieszkańcy.

- Wydajcie pieniądze na rzeczy ta-
kie, które posłużą wiosce kilkanaście 
lat – apelował wiceburmistrz.

Mieszkańcy najbardziej narzekali 

na brak wiejskiej świetlicy, piaskow-
nic i placu zabaw na blokowym 
osiedlu. Sołtys Golema proponował 
wyremontowanie dachu starej świe-
tlicy. 15 tys. to jednak zdecydowa-
nie za mało. Mieszkańcy domagali 
się, by gmina dołożyła do remontu 
reszty budynku. Od radnych nie 
otrzymali jednak odpowiednich 
zapewnień. Poza tym remontowi 
świetlicy sprzeciwiała się młodzież. 
Mieszkańcy wioski nie byli zdecy-
dowani, na co chcą przeznaczyć 
pieniądze. 

Decyzje jednak zapadły. Wioska 
zdecydowała się na zakupić kosiar-
kę (1,5 tys. zł), paliwo do niej (359 
zł), nagłośnienie do imprez (4,5 
tys. zł), wybudować plac zabaw dla 
dzieci (6 tys. zł.), przeznaczyć pie-
niądze na organizację dnia dziecka 
(2 tys. zł) i imprezy mikołajkowej 
(1 tys. zł.).

Notabene radny Tomasz Szafran 
próbował wykorzystać także do 
osobistej promocji. Często docinał 
wiceburmistrzowi i mówił o tema-
tach niezwiązanych z funduszem 
sołeckim.

Marcin Nieradka       

Protesty  
stoczniowców

Piątek godzina 11.30 podchodzimy w  3 osoby z Nowogardu z flagami Prawicy 
Rzeczpospolitej pod bramę Stoczni w Szczecinie. Mieszamy się z podążającymi w 
ym samym kierunku licznymi grupami mieszkańców Szczecina i przyjezdnych. Już 
z daleka słyszymy charakterystyczne odgłosy - trąbki okrzyki wybuchy petard. Na 
placu przed Stocznią otoczonym kordonami policyjnych służb zabezpieczających 
setki ludzi z transparentami - ”Stalin-Grad” „Dość tego” „w obronie stoczni” „Tusk 
do Kataru” to tylko niektóre widniejące na nich napisy. Począwszy od Pomnika 
-Krzyża za poległych w grudniu 70 i styczniu 71 ustawiają się do manifestacji gru-
py przybyłych z całej Polski związkowców głownie z NSZZ Solidarność, ale także 
z Solidarności 80, OPZZ, Związków Branżowych. Tuz przed 12  przewodniczący 
szczecińskiej solidarności Mieczysław Jurek witając wszystkich przybyłych informu-
je  o kilkuminutowym opóźnieniu w wymarszu - Poczekajmy na naszych kolegów 
zwłaszcza ze Stoczni Gdańskiej , którzy będą tu za kilka minut - grzmi przez megafo-
ny tubalny głos przewodniczącego. Wreszcie po okolicznościowych przemówieniach  
M Jurka, przewodniczącego krajowego solidarności Janusza Śniadka i błogosławień-
stwie kapelana szczecińskiej solidarności przemawiającego w imieniu arcybiskupa 
Andrzeja Dzięgi rusza pochód zgromadzonych w kierunku Placu Grunwaldzkiego, 
siedziby partii rządzącej PO i dalej pod gmach Urzędu Wojewódzkiego. Dopiero 
po uformowaniu się pochodu widać jak ogromna to rzesza ludzi - gdy ostatni ma-
nifestanci opuszczali plac przed stocznia czoło pochodu dochodziło już do Placu 
Grunwaldzkiego- to było przynajmniej 10 tysięcy osób. Przed siedzibą PO pochód 
się zatrzymuje i liderzy związkowi przemawiają do zgromadzonych „możecie nam 
zamknąć bramy stoczni ale ust nam nie zamknięcie „ - wola przewodniczący Jurek 
w kierunku zamkniętych drzwi siedziby PO. Na chwilę co prawda ukazuje się w nich 
wystrzyżony europoseł Nitrsa i wygalantowana posłanka Zaremba ale szybko znika-
ją w korytarzu przestraszeni kilkoma jajkami które rzucono  z tłumu w stronę bramy 
kamienicy = rezydencji PO . Jajka są świeże - zapewniają nas rzucający- rolnicy wola 
je oddać bo i tak dostają za nie grosze. Po kilku minutach manifestanci ruszają w 
kierunku Urzędu Wojewódzkiego gdzie odczytane zostają petycje do premiera na-
wołujące do opamiętania , dialogu społecznego i zajęcia się po gospodarsku polskimi 
zakładami pracy bynajmniej nie poprze dalszą sprzedaż aby problem mieć z głowy. 
Płonące opony z których dym z powodu braku wiatru szedł prosto do nieba wystra-
szyły tym razem wojewodę Zydorowicza (syna znanego komentatora sportowego) 
, który ukradkiem zdjął jedynie przypięte do drzwi UW petycje. Po odśpiewaniu 
Hymnu Narodowego manifestacje zakończono. Tak wyglądała naprawdę w relacji 
świadka wielka manifestacja w Szczecinie . A jak wyglądała w mediach każdy mógł 
stwierdzić w głównych Wiadomościach w piątek nie było jej w ogóle. w serwisach 
internetowych tylko jakieś wydumane żale Nitrasa że zarobił deską - widziałem oso-
biście deska tylko spadła z symbolicznej barykady bezpiecznie obok obrażonego 
posła , nawet w mediach regionalnych słyszeliśmy histerie posłanki Zaremby, której 
jak wieść gminna niesie powodzi się doskonale i o chleb nie musi się martwić w 
przeciwieństwie do pozbawionych pracy i to pozbawionych w wyniku zaniedbań 
rządzących.

red.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

725-28.09.2009 r. 

Drodzy Rodzice

Teresa i Józef
Danilewscy

Z okazji jakże pięknych

40 Godów
życzymy Wam abyście dalej szli

przez życie, trzymając się mocno
za ręce zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem, zawsze pewni 

swoich uczuć.
Małgosia z Arturem

i Karol

ŻYCZeNIa ŻYCZeNIa

Z okazji 
80 urodzin 

Henrykowi  
Warchołowi 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, długich lat życia 

w zdrowiu, uśmiechu 
na co dzień oraz 

wszelkiej pomyślności 
składa córka Stanisława 

z rodziną

W dniu 22 września (wtorek), w Restauracji Oskar, odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie na logo kampanii „Nasza Firma 
– Wspólną Szansą”, którego pomysłodawcom i organizatorem było Stowarzy-
szenie Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej. 

Konkurs na logo „Nasza Firma 
– Wspólną Szansą” rozstrzygnięty

Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Do organizatora 
nadesłano kilkadziesiąt projektów. 
Wybór loga, które w pełni spełniło 
by oczekiwania organizatorów kon-
kursu nie był łatwy. Po kilku głoso-
waniach i  burzliwych dyskusjach 
komisja konkursowa zdecydowała się 
przyznać pierwszą nagrodę Andrze-
jowi Gargulińskiemu, natomiast 
wyróżnienia 
o t r z y m a l i : 
K a t a r z y n a 
Barszcz, Pa-
tryk Mitłosz 
oraz  Paweł 
Stelmaszak.  
N a  u w a g ę 
z a s ł u g u j e 
również cie-
kawa praca, 
n a d e s ł a n a 
przez Marci-
na Rynkiewi-
cza, która w 
nagrodę opu-
b l i k o w a n a 
jest w gronie  
finałowych projektów.  Warto do-
dać, że zwycięzca konkursu otrzy-
mał nagrodę w wysokości 500 zł, 
a wyróżnieni autorzy torby pełne 
niespodzianek.  Fundatorami nagród 
było Stowarzyszenie Forum Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi Nowogardz-
kiej oraz zrzeszeni w nim lokalni 
przedsiębiorcy.

Tym miłym akcentem zakoń-
czył się pierwszy etap wdrażania 
kampanii „Nasza Firma – Wspólną 

Szansą”, której celem jest zbudowanie 
patriotyzmu konsumenckiego wśród 
mieszkańców gminy Nowogard, 
promocja podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych i działających na 
jej terenie oraz wspieranie gminnej 
gospodarki i lokalnego rynku pracy. 
Zwycięskie logo już wkrótce będzie 
widoczne na wielu punktach usługo-
wo-handlowych a także w  kolejnych 

nr Dziennika 
Nowogardz-
kiego, patrona 
medialnego 
przedsięwzię-
cia. Szerzej o 
kampanii w 
k o l e j n y c h 
w y d a n i a c h 
gazety. 

Warto nad-
m i e n i ć ,  ż e 
konkurs stał 
się podwaliną 
do kolejnych 
p o m y s ł ó w 
i działań, a  
w yróżnieni 

autorzy okazali się prawdziwymi 
osobowościami, które już wkrótce 
będziemy prezentować na łamach 
DN. 

Stowarzyszenie Forum Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi Nowogardz-
kiej Gratuluje zwycięzcy i wyróżnio-
nym, dziękując jednocześnie wszyst-
kim autorom za udział w konkursie. 

Stowarzyszenie Forum Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi Nowo-

gardzkiej Marcin Rynkiewicz - 4 wyróżnienie

Katarzyna Barszcz - 2 wyróżnienie

Paweł Stelmaszak - 3 wyróżnienie

Patryk Mitłosz - 1 wyróżnienie

Uwaga Wędkarze
Koło M-G PZW w Nowogardzie organizuje w dniu 

26.09.2009 r. zawody wędkarskie spinigowe z łodzi i 
spławikowe z brzegu na jeziorze Nowogard.

Spotkanie zawodników koło Neptuna o godz. 7.00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 25.09.09. 
Startowe – seniorzy 5 zł . Juniorzy do lat 16 bez opłaty.

Zarząd
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

BIURO 
RACHUNKOWE 

„BILANS”
mgr Lidia Konopińska

Oferuje usługi:
- prowadzenie ksiąg handlowych
- prowadzenie ksiąg przych. i rozch.
- prowadzenie ewidencji ryczałto-

wej
- ewid. i rozl. podatku VAT
- sporządz. deklaracji podatkowych 

i ZUS
Tel. 604 552 032

mail: bilans@smj.pl

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc 
do sprzedaży kwiatów i zniczy 

w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie
Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 234 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 września 
2009 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w 
Nowogardzie ogłasza się, co następuje:

1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu 
cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 14 października 
2009 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej o godzinie 900. 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed rozpoczęciem prze-
targu wadium w wysokości 100 zł (sto złotych). 

3. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 
388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. 
Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata. 

4. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce ustala się na kwotę 
50,00 złotych.

5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umowę, we-

dług wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić wylicyto-
wany czynsz powiększony o 22 % podatek VAT. 

8. Umowa uprawnia do handlu od dnia 26 października do dnia 3 listopada 2009 r. 
9. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wadium, należy 

wpłacić do dnia 16 października 2009 r. Czynsz należy wnieść na rachunek Gminy 
Nowogard w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przed-
miot, za który wnoszona jest opłata. 

10. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9 powoduje utratę prawa 
do handlu oraz utratę wadium. 

11. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wygrania dwóch miejsc 
do sprzedaży kwiatów i zniczy. 

12. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje miejsce za czynsz 
niższy niż wpłacone wadium zostanie ono zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

„Strzelewo 
sprzątało świat”

W dniu 18 września Szkoła Podstawowa w Strzelewie, tak jak większośc 
szkół naszego regionu, brała udział w akcji Sprzątanie Świata. Przed wyjściem 
uczniowie zostali podzielenie na dwie grupy: klasy I-III i klasy IV-VI. Młodsi 
uczniowie sprzątali teren wioski, a starsi udali się na sprzątanie pobliskiego 
lasu. Łącznie zebraliśmy dwadzieścia worków śmieci, z czego aż 15 pochodziło 
z lasu! Po ciężkiej pracy uczniowie naszej szkoły piekli  przy ognisku kiełbaski, 
które ufundował nam pan Andrzej Grygowski, za co składamu mu wszyscy 
serdeczne podziękowania!!!

mk
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W obiektywie  Jana korneluka   - Czego się Jaś nie nauczy...

35 zarzutów dla nieletniego! 
15-latek przez kilka miesięcy kradł i włamywał się na terenie całego Powiatu 

Goleniowskiego. Po podliczeniu okazało się , że popełnił on 35 czynów karal-
nych. O losie nieletniego zadecyduje Sąd Rodzinny w Goleniowie.

W okresie minionych kilku miesięcy do goleniowskiej policji wpływało 
coraz więcej zgłoszeń o kradzieży damskich torebek. Policjanci drobiazgowo 
sprawdzali każdy przypadek. Sprawą zajeli się policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego oraz Specjalista do spraw nieletnich. Po kilku tygodniach żmudnego 
dochodzenia ustalono i zatrzymano  podejrzanego o dokonanie tych kradzieży. 
Okazał nim się 15-letni Mateusz Z, mieszkaniec gminy Goleniów. Przyznał 
się miedzy innymi do kradzieży   torebek damskich z terenu cmentarza w 
Goleniowie. Torebki ukradł także przy ulicy Szczecińskiej, Kościuszki, Spor-
towej,  Konopnickiej i Przestrzennej w Goleniowie oraz jedną w miejscowości 
Dębice Gm. Maszewo.

W trakcie prowadzonego dochodzenia w tej sprawie udowodniono nie-
letniemu wiele innych  przestępstw. Nieletni miedzy innymi ukradł z Domu 
Dziecka w Mostach sejf, który  w okolicznych zaroślach ‘ rozpruł’ i z wnętrza 
zabrał znajdujące się tam pieniądze w kwocie około 500 zł. W Mostach pod-
palił również stolarnię powodując straty rzędu 70 tys zł a także włamał się 
do  kilku piwnic i altanek w tej miejscowości. W Maszewie przy ul. Polnej i 
Iwaszkiewicza włamał się do 3 samochodów skąd ukradł radioodtwarzacze i 
elektronarzędzia. Nieletni ma też na swoim koncie kradzież biżuterii z miesz-
kania w Goleniowie, gdzie dostał się poprzez uchylone okno, a także sprzedaż 
do  skupu złomu  pociętych karoserii od 3 samochodów.

Opiekował się 1.5 roczną córką 
mając ponad 4 promile!

Goleniowscy policjanci na cmentarzu zatrzymali 33-letniego mężczyznę. 
Opiekował się siedzącą w wózku 1.5 roczną córeczką. Alkomat wykazał w 
jego organizmie ponad 4 promile alkoholu.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 18-teju. Dyżurny goleniowskiej 
policji otrzymał telefoniczną informację  o kompletnie pijanym mężczyźnie, 
który na cmentarzu przebywa z małym dzieckiem w wózku. Na miejsce na-
tychmiast udał się patrol . Okazało się, że faktycznie przebywa tam  mężczyzna 
‘słaniający’ się na nogach  i‘ opiekuje’ się małym dzieckiem siedzącym w wóz-
ku.  Alkomat wykazał u  taty 1.5 rocznej dziewczynki 4.12 promila alkoholu w 
organizmie. Zdzisław K. lat 33 był wulgarny i agresywny, nawet w obecności 
córki nie zaprzestawał używać słów  obelżywych. Na miejsce przyjechała matka 
dziewczynki i zabrała ją do domu, natomiast ‘tatę’ dowieziono do Komendy 
Policji.  Po wykonaniu wszystkich czynności procesowych  oddano go pod 
opiekę konkubiny. Sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Goleniowie, który   
zadecyduje  o jego dalszym sprawowaniu opieki rodzicielskiej.

Nadkopm. Wiesław Ziemba

Część skradzionych rzeczy odzyskano i przekazano pokrzywdzonym. Spra-
wa jest rozwojowa. Nie wykluczamy , że w tej sprawie przedstawimy zarzuty 
innym osobom.

O dalszym losie nieletniego zadecyduje Sąd Rodzinny w Goleniowie.
 Nadkom. Wiesław Ziemba



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 m - Nr 73 (1810)

Rozmowa z Markiem Leśnia-
kiem, pochodzącym z Nowogardu 
byłym reprezentantem Polski 

Marek Leśniak – Piłkarz. Wycho-
wanek Pomorzanina Nowogard, w 
którym grał dwa lata. Przeszedł do 
Pogoni Szczecin. W 1987 r. z Portow-
cami zdobył wicemistrzostwo Polski 
i został królem strzelców naszej ligi. 
W 1988 r. uciekł do Niemiec. Tam 
grał m.in. w Bayerze Leverkusen, czy 
TSV 1860 Monachium. 20-krotny 
reprezentant Polski. Po zakończeniu 
kariery piłkarskiej trener niemieckich 
drużyn regionalnych. Odkrywca talen-
tu reprezentanta Niemiec - Bastiana 
Schweinsteigera.

Marcin Nieradka: Co u Pana 
słychać?

Marek Leśniak: Nadal mieszkam w 
Niemczech. Obecnie trenuje klub z pią-
tej ligi – SSVg Velbert. Prowadziłem, 
go już kilka lat temu. Wtedy graliśmy 
w czwartej lidze. Po reorganizacji 
spadliśmy do piątej. Klub objąłem w 
kwietniu tego roku.

Nosi pan jeszcze słynne wąsy?
- Nie. Zgoliłem kilka lat temu. Mam 

już na karku 45 lat. Na głowie coraz 
więcej siwych włosów. By wyglądać 
młodziej pozbyłem się wąsów. 

Kiedy ostatni raz był pan w No-
wogardzie? 

- W tym roku jeszcze nie byłem. Na 
pewno pojawię się przed jego końcem, 
albo na początku nowego. Nie mam 
zbyt wiele czasu by odwiedzać rodzin-
ne strony. Ci, którzy interesują się piłką 
wiedzą ile wyrzeczeń wymaga praca 
przy niej. Nasza liga kończy się dopiero 
w grudniu. Jedyny okres, w którym 
można odwiedzić rodzinny dom, to 
przerwa świąteczna. Tu w Niemczech 
mam też swoją rodzinę. Teraz każdy 
ciągnie w swoją stronę. Kiedyś, gdy 
rodzice byli młodsi, odwiedzali mnie 
często. Teraz też, już nie chce się im 
ruszać w Nowogardu.

A na stadionie Pomorzanina, 
kiedy pan był?

- Oj, bardzo dawno temu. Grałem 
wtedy jeszcze w Bundeslidze. Pamię-
tam, że obiekt odwiedziliśmy razem 
z ojcem. W internecie widziałem, że 
od tamtego czasu nie wiele się na nim 
zmieniło. Jeden pozytyw to chyba 
plastikowe krzesełka. Czasem spraw-
dzam wyniki Pomorzanina. Wiem, 
że gra teraz w piątej lidze. Słyszałem 
o rekordowych porażkach, chyba z 
przed dwóch lat. Nie wiem, jaki klub 
ma teraz budżet i co się dzieje w klu-
bie. Jak na Nowogard to mogłoby być 
trochę lepiej.

Jakie ma pan wspomnienia z gry 
w Pomorzaninie?

- Bardzo dobre. Grałem w nim 
jednak krótko, bo tylko dwa lata. 
Najmilej wspominam grę w zespole 
juniorskim. Pamiętam, że graliśmy 
w bardzo wysokiej lidze. Na nasze 
mecze przychodziło więcej ludzi niż na 
seniorów. Prowadził na trener Czesław 
Sowa. Działa jeszcze w klubie?

Nie.
- Dlaczego? Wielka szkoda, bo to 

był świetny trener, a i człowiek bardzo 
symaptyczny. Proszę przekazać ser-
deczne pozdrowienia. Z działaczami 
Pomorzanina kontaktu nie mam. Na 
stadion jednak bym trafił.

Trenuje pan klub w V-lidze nie-
mieckiej. Pomorzanin też gra w 
V-tej, ale polskiej. Można porównać 
te ligi?

- Lepiej tego nie robić, by nikogo 
nie urazić. Niedawno pierwszoligowa 
Pogoń Szczecin grała sparing przy-
gotowawczy z czwartoligowcem z 
Magdeburga. Przegrała przecież 4:1. 
W Niemczech na sport idzie więcej 
pieniędzy. Baza sportowa jest niepo-
równywalnie lepsza. W klubach regio-
nalnych mamy do dyspozycji sztuczne 
boiska, a i trawiastych jest mnóstwo. 
Stadiony klubów z II ligi spełniają już 
międzynarodowe wymogi. Sportem w 
najniższych nawet klasach zajmują się 
profesjonaliści. W Polsce wszystko jest 
„ z doskoku”. Lepiej o tym nie rozma-
wiać, bo porównywać nie ma czego.

Dogonimy kiedyś zachód?
- Musielibyśmy zdobyć dwa razy 

mistrzostwo świata. Może wtedy po-
prawiłaby się koniunktura. Marzę o 
tym by polska piłka poszła do przodu. 
Wtedy piłkarze nie musieliby się tułać 
po świecie. 

W 2012 organizujemy Euro. Co o 
tej imprezie mówi się w Niemczech?

- Te mistrzostwa na pewno roz-

winą u nas piłkę. Będzie to tylko 
jednak kilka stadionów, kilka baz. 
Do osiągnięcia sukcesu potrzeba jest 
wiele więcej. Potrzeba równych boisk 
i profesjonalnej pracy z młodzieżą. 
W Niemczech o Euro 2012 mówi się 
niewiele. Był okres, w którym mówiło 
się, że impreza zostanie odebrana 
Ukrainie. Niemcy byli nawet chętni 
organizować mistrzostwa wspólnie z 
nami. Teraz temat ucichł. Na pewno 
wróci wraz z rozpoczęciem eliminacji 
do turnieju. 

Chciałby pan wrócić do Polski? 
- Tak. Mógłbym trenować jakiś klub. 

Stawiam jednak wysokie wymagania. 
Organizacja musi być profesjonalna. 
W ciemno zawsze pójdę tylko do 
Pogoni Szczecin. Mam 23-letniego 
syna. Chłopak nieźle gra w piłkę. Jest 
środkowym pomocnikiem. Chciał-
bym, by swoim sił spróbował w Polsce. 
Najpierw w jakiejś niższej lidze.

Przed sezonem mówiło się, że 
poprowadzi pan Tur Turek.

- Trenować nie pozwolił mi PZPN. 
Nie mam papierów I-szej klasy tre-
nerskiej. Zadecydowały formalności. 
Nie chcę zbyt wiele rozmawiać na 
ten temat.

To dobrze, że PZPN pozbawił Leo 
Beenhakkera posady selekcjonera?

- Nie wiem. Leo to profesjonalista. 
Chyba nie chciał iść na żaden kompro-
mis z władzami związku. Leo ma wiel-
kie zasługi za wprowadzenie kadry na 
Euro 2008 r. W Polsce panuje dziwna 
mentalność. Jak jesteś na szczycie 
wszyscy cię kochają, a jak tylko się 
potkniesz, to zmieszają cię z błotem. 
Leo nie potrzebnie jednak obrażał 
działaczy. Engel, czy Piechniczek, też 
mieli w piłce duże osiągnięcia. Teraz 
trenerem został Stefan Majewski. 
Powodzenia. Może odniesie sukces. 
Potrzebna jest mu jednak grupa pro-
fesjonalnych doradców. 

Wielokrotnie ma łamach prasy 
oferował pan swoją pomoc w ścią-
ganiu do naszej kadry talentów 
polskiego pochodzenia grających 
w Niemczech. Ktoś z PZPN się 
kontaktował?

- Nie. Wiem, że związek robi coś w 
tej sprawie, ale do mnie nikt nie za-
dzwonił. Szkoda, bo mógłbym pomóc. 
Utalentowanych chłopców z polskim 
pochodzeniem jest tu bardzo wielu. 
Trzeba jednak z nimi rozmawiać, 
oferować grę. Na pewno po niemiec-
kich boiskach biegają jeszcze młodzi 
„Podolscy”.

Rozmawiał Marcin Nieradka

Marek Leśniak: 

Na stadion bym trafił

Śmieciogard
Tutaj świata nie sprzątano

nadesłał Jerzy J.
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Nadchodzi sezon grypowy. Cz.II

I. Profilaktyka grypy w szkole
Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie przebywają w bliskiej odległości, 

dlatego choroby szerzące się drogą kropelkową, mogą przenosić się szczególnie 
łatwo. Chorzy uczniowie mogą też stanowić źródło zakażenia dla członków 
swoich rodzin oraz innych osób, z którymi kontaktują się w życiu codziennym.

Skuteczność zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem grypy wśród 
uczniów zależy w dużym stopniu od dobrej współpracy środowiska szkolnego 
z rodzicami oraz z dziećmi i młodzieżą. Koordynatorami tych działań powinni 
być dyrektorzy szkół, którzy współdziałają w tym zakresie z lokalną służbą 
zdrowia, stacją sanitarno-epidemiologiczną, szkolną pielęgniarką.

Przygotowania do działań profilaktycznych, w tym zaopatrzenie szkół 
w środki czystości oraz przeprowadzenie edukacji rodziców, uczniów oraz 
personelu szkół powinno być wykonane jak najwcześniej, na początku sezonu 
grypowego.

Co powinni pracownicy szkół
· dla uczniów, rodziców oraz personelu szkoły zorganizować spotkania edu-

kacyjne dotyczące podstawowych metod zapobiegania szerzeniu się zakażeń 
wirusem grypy sezonowej lub nowej grypy A(H1N1);

· sprawdzić kanały łączności szkoły z rodzicami i możliwości szybkiego ich
powiadamiania;
· prowadzić cykliczną edukację dot. zapobiegania zakażeniom poprzez 

dostarczanie materiałów informacyjnych na temat zachowania się w szkole, 
w domu i innych miejscach przebywania w czasie wolnym oraz promować 
wszelkie zachowania zmniejszające prawdopodobieństwo zakażenia;

· zachęcać do szczepień przeciw grypie sezonowej oraz nowej grypie 
A(H1N1) (w momencie pojawienia się szczepionki).

Wskazane może być, uzgodnione z lokalną służbą zdrowia, zorganizowanie 
akcji szczepień dla uczniów. Finansowanie tego przedsięwzięcia przez lokalny 
samorząd byłoby bardzo pożądane.

Materiały z konferencji 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie 

opr.LMM

Ile kosztuje grypa
W ubiegłym roku na szczepienia przeciwko grypie Polacy wydali oko-

ło 100 mln złotych. Epidemia może nas kosztować ponad dziewięćdzie-
siąt razy więcej. Ile co roku wynoszą koszty związane z sezonową grypą? 
Nie wiadomo, choć ostrzeżenia przed tegorocznym sezonem zachorowań 
pojawiają się od dawna. W Polsce nikt nie zbiera i nie opracowuje tego 
typu danych. Odpowiedzi próżno szukać w Ministerstwie Zdrowia, które 
odsyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego PZH. Obie te instytucje również jednak bezradnie 
rozkładają ręce.

Być może czujność uśpił fakt, że od ponad sześciu lat roczna liczba przy-
padków grypy w Polsce nie przekracza miliona, choć nawet raporty PZH 
otwarcie mówią, że oficjalne dane są mocno niedoszacowane. Wynika to 
- zdaniem prof. Brydak - między innymi z niedoskonałego sposobu zgła-
szania zachorowań. Jednak nawet z tych - niedoskonałych jak się okazu-
je - wyliczeń wynika, że ten rok będzie pod względem liczby zachorowań 
najgorszy od lat.

Brak jakichkolwiek zbiorczych danych jest o tyle zaskakujący, że samo Mi-
nisterstwo Zdrowia bierze pod uwagę możliwość wystąpienia nawet trwają-
cej dwa lata pandemii, a grypa i schorzenia grypopodobne to - jak twierdzi 
WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia - jedne z najbardziej kosztow-
nych chorób, obciążających budżety państw, przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych. Tezę potwierdzają również szacunki Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Wynika z nich, że od 20 do 25 procent wszystkich zwolnień lekar-
skich w skali roku spowodowanych jest grypą lub przeziębieniem!

Tymczasem jedyne opublikowane badania, jakie przeprowadzono w na-
szym kraju miały miejsce prawie 14 lat temu. Na przełomie 1995 i 1996 roku, 
na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy analizowana była opłacalność 
szczepień ochronnych. Ich wniosek:

Koszty akcji szczepień poniesione przez pracodawcę są o 35 procent niż-
sze od strat powodowanych przez grypę, czyli absencji w pracy i niższej pro-
duktywności przed i po chorobie.

Wyniki tych badań, które stawiają tezę, że koszt grypy u osób czynnych 
zawodowo jest dla pracodawcy od 2 do 4 razy wyższy niż wykonanie szcze-
pienia na grypę, cytowane są w publikacjach na temat grypy do dzisiaj.

Okazuje się jednak, że koszt walki z grypą da się policzyć. Oczywiście 
w dużym przybliżeniu. Z tegorocznego raportu Komisji Europejskiej, do-
tyczącego tematyki szczepień przeciwko tzw. grypie sezonowej wynika, że w 
krajach uprzemysłowionych całkowite skutki ewentualnej epidemii grypy 
będą kosztować średnio 56,7 miliona euro na każdy milion mieszkańców.

W przypadku Polski oznacza to ponad 2,15 miliarda euro. Czyli niemal 
9 miliardów złotych.

Możliwe do oszacowania - choć również orientacyjnie - są też koszty pro-
filaktyki. W sezonie 2007/2008 przeciwko grypie zaszczepiło się 5,6 procent 
Polaków. Jeśli za średni koszt szczepionki uznamy 50 złotych, da to kwotę 
około 100 milionów złotych, jakie wydaliśmy na zabezpieczenie się przed 
chorobą.

Światowa Organizacja Zdrowia ocenia jednak, że do uzyskania odporno-
ści całego społeczeństwa potrzebne jest regularne szczepienie 70-80 pro-
cent mieszkańców naszego kraju. Taka skala oznaczałaby łączny wydatek 
rzędu 1,3-1,5 miliarda złotych.

Dotychczasowe wydatki to 2,5 mln złotych, które rząd przeznaczył na 
doposażenie laboratoriów, które w razie epidemii będą badać próbki na wy-
stępowanie wirusa A/H1N1 

 Materiał opracowany i publikowany przez money.pl. podał LMM
 

     MAMO , TATO !

     Jeśli chcesz abym był zdrowy :

 nie zabieraj mnie do znajomych, 

    którzy są przeziębieni,

 zadbaj o to, abym zawsze miał 

przy sobie chusteczkę do nosa i 

zakrywał nos i usta przy kichaniu, 

a gdybym jej nie miał 

 naucz mnie jak zakrywać nos i 

usta rękawem powyżej łokcia

                              

 pamiętaj : abym często mył ręce 

wodą z mydłem,  unikał dotykania 

rękami oczu nosa i ust

 jeżeli kicham, kaszlę pozostaw mnie w 

domu i wezwij lekarza.

   

Projekt i opracowanie : Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w Dobrej 
Nowogardzkiej, ul. Traugutta 3 a. 
Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w ka-
mienicy na parterze, po generalnym 
remoncie, ogrzewanie gazowe, ko-
minek  pomieszczenia gospodarcze, 
tel. 501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
66 m kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 601 92 75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką 50 arową w 
Sikorkach gm. Nowogard. Tel. 48660 
331 886.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw w centrum Nowogar-
du. Tel. 609 093 100.

• Do wynajęcia mieszkanie samo-
dzielne wolnostojące umeblowane 
z ogrodem, po remoncie. 609 24 58 
16.

• Szczecin - os. kasztanowe – sprze-
dam mieszkanie 3 pokojowe, 60 m 
kw, wysoki standard, cena 248 tys. 
Tel. 600 214 332.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na os. Bema, wspólnota mieszkanio-
wa. 888 354 289.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 68 m kw (3 pokoje, okna PCV, 
panele podłogowe, nowe co w 
miedzi, łazienka wysoki standard) 
w Wierzbięcinie. Cena 165 tys. do 
uzgodnienia. Tel. 607 398 428.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 
pokojowe. Tel. 691 145 787.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe 58 m kw w Nowogardzie 
przy ul. Zacisznej. 091 39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, I 
piętro. 728 323 434.

• Sprzedam 30 arów w Kikorzy, cena 
do uzgodnienia. Tel. 781 873 398.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
55 m kw, 2 pokojowe, III piętro. Tel. 
668 927 296.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin 
– Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we z dużą kuchnią w centrum No-
wogardu. Tel. 601 56 27 43.

• Wynajmę lokal 80 m kw na gabinet, 
zakład, biuro. 606 703 451.

• Sprzedam kawalerkę 38 m kw, bez-
czynszową, ul. Żeromskiego, cena 
110 tys. Tel. 784 206 525, 784 470 519.

• Sprzedam dom ul. Nadtorowa 7B.

• Pół domu – Błądkowo 100 m 
kw zamienię lub sprzedam. Tel. 
608 292 861.

• Mieszkanie 2 pokojowe 40 m kw 
bezczynszowe na wsi Węgorza koło 
Nowogardu, 75 tys. Tel. 501 307 666.

• Strzelewo uroczo położone gospo-
darstwo 15 ha z domem 180 m kw, 
bud. gosp. do remontu, 360 tys. Tel. 
783 534 677.

• Działka 25 arów przy trasie 5 km od 
Nowogardu pod budowę 45 tys. Tel. 
725 899 426.

• Jasiel k/Golczewa – 10 ha dział-
ka uroczo położona ze stawem 
przy lesie, media, idealna pod ko-
nie, hodowlę, okazja 145 tys. Tel. 
502 103 432.

• Ziemię rolną 2 ha i 6,30 ha blisko No-
wogardu. Tel. 889 133 882.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 
55 R16; stan bdb.Cena 690 zł Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 
155 x 80 firmy KUMHO + nowa opo-
na letnia gratis. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 
1999 r., pierwszy właściciel, kupiony 
w polskim salonie, skrzynia biegów 
manualna, benzyna, złoty metal-
lic, ABS, el. szyby, centralny zamek, 
autoalarm, poduszka powietrzna, 
wspomaganie kierownicy, immo-
biliser, welur. tapicerka, światła 
przeciwmgielne + kmpl. opon zimo-
wych. Cena 9900 zł. Tel. 502 649 241.

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T 
Avangarda, benzyna, combi, 240 ps, 
2002 r., przebieg 181  000, metalik 
ciemny granat, wyposażenie – skóra, 
8 poduszek, klimatyzacja, szyber-
dach, podgrzew. siedzenia, telefon, 
CD radio, cena 33 tys. Tel. 0049 30 11 
24 55 dzwonić po 20.00.

• Sprzedam Daewoo Nexia, 1996 r., + 
gaz. Tel. 696 854 704.

• Sprzedam Ford Escort, 1991 r., 
poj. 1,6 benzyna, cena 1300 zł. Tel. 
502 941 784.

• Sprzedam Renault 19 Chamade 
1991 r., benzyna + gaz, przegląd do 
VIII 2010, sprawny + 4 koła z opona-
mi zimowymi, cena do uzgodnienia. 
Tel. 519 103 838 po 15.00.

• Sprzedam silnik Leyland SW 400 Tur-
bo. Tel. 603 285 438.

• Sprzedam Cinquecento, 1996 r., poj. 
700, OC + przegląd – ważny. Cena 
1900 zł. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam Daewoo Tico 1998, stan 
bardzo dobry. Tel. 783 974 961.

• Sprzedam Skoda Favorit 1991, 1,4 + 
gaz, cena 1700 zł do uzgodnienia. 
Tel. 781 864 879.

• Sprzedam samochód Kia poj. 1800, 
1997 r., 2500 zł, ubezpieczenie i prze-
gląd – ważny oraz Mercedes Vito 
9-osobowy, 2,3 TD, 1997 r., 14500 zł, 
ubezpieczenie i przegląd – ważny. 
Tel. 603 198 104.

• Sprzedam skuter Kymco KB 50, 2001 
r., zarejestrowany, 1500 zł do uzgod-
nienia. Tel. 697 119 238.

rOlNICTWO

• Sprzedam miód z własnej pasieki 
oraz malinę. Tel. 500 553 190.

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 zł/ 
kg. 667 146 797, 091 39 784 81.

• Sprzedam gołębie tiplery górno-
lotne. Tel. 512 335 172.

• Gorczycę sprzedam. Strzelewo. 
502 853 573.

• Pszenżyto ozime do siewu sprze-
dam. 502 853 573.

• Sprzedam owies. 091 41 87 596.

• Sprzedam kaczki francuskie skuba-
ne, ziemniaki jadalne i słomę preso-
waną w kostkach. 664 969 584.

• Sprzedam ciągnik MTZ 80, cena 
11 500 zł. Tel. 0502 56 23 78.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 17 909.

• Sprzedaż części do maszyn rolni-
czych polskich i zachodnich. Brojce. 
Tel. 091 38 610 11.

• Sprzedam ciągnik C-360, zarejestro-
wany, ubezpieczony, stan idealny, 
przyczepa, pług dwu- i trzyskibowy, 
sadzarka, lejek do nawozu, redło-
opyłacz, kosiarka rotacyjna – duń-
ska, brony. Cena 32 tys. za całość. Tel. 
603 198 104.

• Sprzedam obornik koński. 091 39 
17 602.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25  969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy, podłogi. 
Tel. 600 626 268.

• remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Transport, przeprowadzki, kraj – za-
granica. 696 138 406, 696 854 591.

• Usługi ogólnobudowlane – kon-
kurencyjne ceny. 880  690  659 lub 
722 374 709.

• Videofilmowanie na różne okazje, 
profesjonalnie. Tel. 600 653 124.

• Angielski.0501 350 107.

• Usługi ciesielsko – dekarskie. Tel. 
661 234 090.

• Usługi ładowarko – koparką. Tel. 
0604 588 488.

• Docieplenia 30 zł/ m kw, polbruk 
25 zł/ m kw, dekarstwo 35 zł. 
785 931 513, 091 39 111 53.

• Dachy, kominy i usługi ogólnobu-
dowlane. Tel. 796 517 107.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.
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SAMOCHODY NA ZAMÓWIENIE
Pomoc i doradztwo  

w zakupie samochodu za granicą

Tel. 605 276 271

LOKALE DO WYNAJĘCIA

NOWOGARD- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                                       cena:        1100 zł/msc
NOWOGARD- lokal handlowo- usługowy o powierzchni 164 m2                    cena:  8000 netto/msc

mIeSZkaNIa 1- 2 POkOJOWe

BIaŁUŃ- kawalerka o powierzchni 24 m2, parter                                                     cena:    73 000 zł
reSkO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
DOBRA- 2 pokoje o powierzchni 40 m2, I piętro                                                       cena:    74 000 zł
reSkO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
reSkO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro cena:  140 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                           cena:  141 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                          cena:  150 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                           cena:  161 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                            cena:  165 000 zł
NOWOGARD- 2pokoje o powierzchni 40 m2, III piętro                                             cena:  175 000 zł
NOWOGARD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                             cena:  200 000 zł
NOWOGARD – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                        cena:   250 000 zł
PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2      cena:  341 600 zł

mIeSZkaNIe 3 POkOJOWe

ŁOBeZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NOWOGARD-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro cena:  160 000 zł
NOWOGARD-  okolica 3 pokoje o pow. 68 m2, parter                                              cena:  165 000 zł
NOWOGARD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                      cena:  208 000 zł
NOWOGARD-  (3 poziomowe)3 pokoje o pow 100 m2, II piętro + 2 garaże     cena:  210 000 zł
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 

mIeSZkaNIe 4 POkOJOWe

PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
RADOWO MAŁE – 4 pokoje o powierzchni 80 m2, III piętro                                    cena:  125 000 zł
reSkO – 4 pokoje o powierzchni 64 m2, II piętro                                                    cena:  130 000 zł
NOWOGARD – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena:  167 000 zł
DOBRA – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o pow. 67 m2, I piętro                                                         cena:  207 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                             cena:  240 000 zł 

          UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

• J.angielski – tłumaczenia. kon-
takt: tlumaczenia-24@o2.pl

• Wypożyczalnia maszyn i urządzeń 
budowlanych, zagęszczarek, mło-
tów, młotowiertarek. Nowogard, 
ul. rossevelta 6. Tel. 889 098 253.

• HARRY – MED Masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Dozorowany parking dla ciężaró-
wek, busów i dostawczaków (daw-
ny POm). 511 267 991.

• Nadzory budowlane. 504 595 424.

• Usługi budowlane i ogrodzenia. 
Fachowo i solidnie. 665  963  449, 
607 251 246.

• Prace wykończeniowe budynków w 
zakresie: sufity podwieszane, zabu-
dowy z kartonoregipsu, gładzie gip-
sowe, malowanie, układanie glazury, 
terakoty, paneli. Tel. 516 838 105.

• Przewóz osób do Niemiec pod wska-
zany adres. Tel. 796 367 792.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Remonty kompleksowe. 
727 303 097.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Przyjmę do pracy geodetę. 091 39 
25 900, 886 339 035.

• Praca dla kobiet i mężczyzn od 
25.09.2009 r. – sortowanie rozsa-
dy – akord, dobre zarobki, miejsce 
pracy – Nowogard, ul. Bema 4. Za-
pisy tel. 504 004 344.

• Przyjmę do pracy geodetę/ geo-
detkę do prac kameralnych. 0608 
622 920..

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Zatrudnię kierowcę kat. B w firmie 
kurierskiej. Podstawowy niemiecki. 
Kontakt: vertrieb.dtm@fastwayco-
uriers.de

• Zaopiekuję się dzieckiem we wła-
snym domu. Tel. 698 873 185.

• Zatrudnię fryzjera damsko – męskie-
go lub męskiego. Tel. 091 39 25 027, 
607 647 240.

• Przyjmę do pracy z prawem jazdy 
kat. B na kuriera dorywczo lub na 
cały etat. Tel. 723 695 719.

• Poszukuję doświadczonej opiekunki 
do małego dziecka. Tel. 506 250 969.

• Przyjmę do pracy w ogrodzie i obej-
ściu. Kościuszki. Tel. 508 211 575.

INNe

• PODGRZEWACZ wody bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia to 

komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

• PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18 i 21 kw z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

• JUNkerS gazowy do łazienki, 
kuchni, wiszący, do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 450 zł gwa-
rancja. Tel. 0691 686 772.

• BOJler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o., 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typVIII 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; 
telefon komórkowy, Ericson tel. 605 
522 340.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, 
wys. 1,30, głębokość 35 cm. Ul. Zie-
lona 3. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZAR-
NOZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM 
DO KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁUGO-
ŁĘKA. TEL. 504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe sosna 
odpady tartaczne pocięte w kloc-
ki 350 zł za przyczepę; nie pocięte 
w całości 250 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębino-
wą, pionową. Waga 80 kg. Wydaj-
ność 100 l na minutę. Obroty 2850. 
Tel. 091 39 20  714, Nowogard ul. 
Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Owczarki niemieckie, szczenięta, 
pieski, bardzo ładne sprzedam. Tel. 
091 39 21 828.

• Oddam ziemię ze stawu. 
695 780 299.

• Sprzedam pojedynczy nagrobek z 
granitu. Tel. 793 90 80 98.

• Sprzedam elektryczny wózek inwa-
lidzki – idealny stan. Tel. 516 838 105.

• Sprzedam 3 miesięczne szcze-
niaki rasy Syberian Husky. Tel. 
512 467 458.
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

OGŁOSZENIE
UWAGA! UCZNIOWIE  

NIEPEŁNOSPRAWNI Z TERENU WIEJSKIEGO
Urząd Miejski informuje, że do dnia 30 września 2009 r. w Wydziale Edu-

kacji, Zdrowia, Kultury i Sportu UM w Nowogardzie ul. 3 maja 6, II piętro 
przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pro-
gramu „UCZEŃ NA WSI”.

I. Kto może uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń 

niepełnosprawny, który:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgim-

nazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), 
3) mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miej-

sko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i  młodzieży do lat 18 

uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki 
w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

II. Kto nie może uzyskać dofinansowania kosztów nauki?
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się 

osoba, która:
1) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przy-

czyn leżących po jej stronie,
2) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniż-

szego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostają-
cego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, 
przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym 
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. 
Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowią-
zujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 
W 2009 roku jest to kwota 1 276,00 zł, czyli 120% wynosi 1 531,20 zł.

III. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekro-
czyć:

1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł 
w ciągu jednego roku szkolnego,

2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania 
czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uisz-
czania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkol-
nego.

Uwaga! Przyjęta w programie wysokość dofinansowania przypadającego na 
jednego ucznia niepełnosprawnego w ciągu roku szkolnego została określona 
jako maksymalna wysokość, co znaczy, że nie jest to kwota obligatoryjnie 
w całości przysługująca uczniowi i kwota faktycznego dofinansowania może 
być niższa.

IV. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z Wnioskiem?
Wymagane załączniki do Wniosku zostały określone w pkt  4 formularza 

Wniosku i są to:
1) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orze-

czenia o stopniu niepełnosprawności ucznia, 
2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na 

jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza Wniosku o dofinansowanie,

3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podsta-
wowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4) kserokopia aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego 
się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka, 

5) kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecz-
nym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza Wniosku 
o dofinansowanie 

oraz
7)oświadczenie o wysokości dochodów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do formularza Wniosku o dofinansowanie.
V. Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, 

może obejmować koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fi-

zycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)
3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament) - Wniosko-

dawca oświadcza, iż wydatków sfinansowanych ze środków PFRON na podsta-
wie umowy, nie zaliczy do wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) to jest do wydatków podlegają-
cych odliczeniu od podatku w ramach ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet.

Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu 
komputerów!

4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów języ-
kowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania 
ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwatero-
wania, wyżywienia),

5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc 

finansowa może obejmować dodatkowo koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego za-

mieszkania, w tym również wyżywienie),
3) dojazdów do szkoły.
Uwaga! Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach 

poszczególnych kategorii programu znajduje się na stronie www.pfron.org.pl 
(w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI)

V. Wnioski dostępne są w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie ul. 3 maja 6, II piętro oraz Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego a także na stronie internetowej: www.pfron.org.
pl (zakładka „Programy i zadania PFRON/Uczeń na wsi).

Pełna informacja o programie: www.pfron.org.pl
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AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działalność handlową, 

biurową lub usługową. 
91 39 20 776

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

AEROBIK
Zajęcia w SP nr 1

Wtorek od 18.00 • Czwartek od 18.00
Zapraszam instruktor 

mgr Monika Duraj

Tel. 605 856 584

Zarząd Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 
zawiadamia, że organizuje wycieczkę 

do Międzyzdrojów i okolic 
w dn. 1.10.2009 – 7.10.2009. 
Odpłatność za osobę 165 zł.

W dniu 26.09.2009 od godz. 12.00 
organizujemy piknik integracyjny nad jeziorem 
(plaża) dla wszystkich uprawnionych emerytów 

i ich rodzin. Odpłatność 5 zł.
Zarząd J. Tębłowski

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

Szkoła Języków Obcych
mgr Jolanty Uścinowicz

angielski włoski francuski szwedzkiniemiecki

ZAPRASZA

KOREPETYCJE

Plac Wolności 9, pok. 414
Czynne od pn-pt

w godz. od 15-18

tel. 661 131 860
wszystkie poziomy zaawansowania
j. , j.angielski niemiecki

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.pl1 października 2009 r. g. 16.00

reklama

Co to jest? 
Urna z prochami ? Kamień przepiłowany i ponownie sklejony ?

Foto Piotr W.
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  25.09

-LESMAR-
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Gatunek antylopy
(ze słowa Alina)

Skóra ze grzbietu woła

Stolica
Mali

Miejsce
zetknięcia

Dopływ Warty

W
archiwum

Podsu-
mowanie

Polski
król Stefan

Rozwiązania krzyżówki nr 18.09 nadesłali: Jan 
Nikicin z Włodzisławia, Andżelika Nizio z Osowa, 
Iwona Kochelska z Błotna, Krystyna Tretiak z 
Maszkowa, Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Jerzy Za-
wadzki z Orzechowa, Bogumiła Urtnowska z Kulic, 
Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa i z Nowogardu: 
Stanisława Pokorska, Sabina Frąckowiak, Marzena 
Ustyjanczuk, Franciszek Palenica, Mirosława Rut-
kowska, Zbigniew Szeremeta, Halina Szwal, Teresa 
Januszonek, Alicja Wypych, Bogumiła Czupryńska, 

Władysław Kubisz, Tadeusz Kozioł, Aneta Gre-
bielucha, Maryla Piątek, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Dominika Wojciechowska, Zdzisława 
Sosnowska.

Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:
- Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa,
- Dominika Wojciechowska z Nowogardu,
- Tadeusz Kozioł z Nowogardu.

Gratulujemy!  

klePTOmaN
Gdy go prawa ręka swędzi,
To jest pewne, że coś zwędzi!

TraFNY WYBÓr
W dal skakał, chód ćwiczył – niestety,
Daleko sam w życiu nie zaszedł!
Uwodził i... zwalczał kobiety,
A poległ gość w starciu przed czasem...
Los – sędzia jedyny – dopowie:
– Tej pani był uległ, panowie!
– Zaprosił ją raz na wideo,
Do domu wieczorem... Ech, życie!
Choć godnie się wszystko zaczęło,
To stracił chłop głowę o świcie!
–  Kiep żyzny miał zagon wolności,
Wszedł w obszar... niewoli miłości!
– Czym prędzej, kolego, się pakuj,
I nie męcz się! Po co tkwić w błędzie!
Gdy obiekt miłości, średniaku,
Jest średni, więc średnio prząść będziesz!
– Cóż, tak się zdarzyło... -
Rzekł kumplom rad nierad.
– Gdy ślepa jest miłość,
Na oślep wybiera!

UŚMIECH DZIECIŃSTWA
Kornel opowiada, że babcia czuła,
Której łagodność była gołębia,
Tak bardzo dziwne bajki im snuła,
Że zaskoczony tym Pegaz zdębiał.
Płynęła wartko za bajką bajka,
Jak cesarz wołał – Cesarski poker!
Jak rajska jabłoń rodziła jajka,
A szaman morski oswoił fokę.
Lub jak szamanka traciła siły,
Jak mała pestka życie utrudnia,
Jak zabłąkane ptaki trafiły,
Na Antypody, gdzie Krzyż Południa.
Jak noc na Kremlu spędzili chłopi,
A dziad i baba przegrali bronę,
Lub jak czerwony deszcz z nieba kropił,
I potem było wszystko czerwone.
Słuchał bajek chętnie wieczorową porą,
A wszyscy byli przy tym przejęci.
Trochę się bali, śmiali się sporo,
Uśmiech dzieciństwa pozostał w pamięci.

KRZYWDA
Że jej nie skrzywdzę zapewniłem,
I tym najbardziej ją skrzywdziłem.       
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

oFErTy PraCy PuP
NOWOGARD 10.09.2009r.

OFerTY PraCY 
PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD.
1. Murarz 
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Monter izolacji cieplnej    
6. Rob.budowlany - technolog robót 
wykończeniowych
7. Kelner
8. Diagnosta        
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy
12. Fryzjer/ka.  

OFerTY PraCY Z reJONU.
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)
4. Pracownik Działu Reklam(Goleniów)            
5. Asystent Sędziego(Goleniów)  

GDZIE  
MOŻNA  
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpowiedzi 
w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska Plac Wolności 5 pok. 
207 tel. 091 39 26 239
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Puchar Polski

Olimpia awansuje, 
Pomorzanin odpada

W środę na boisku  w Wierzbięcinie, Olimpia miała podejmować w Pucha-
rze Polski pierwszy  zespół Regi Trzebiatów który  występuje w III lidze. Nikt 
nie dawał dużych szans Olimpii  w tym  starciu ponieważ oba zespoły dzieli 
przepaść pod każdym względem. Najwidoczniej zespół który miał przyjechać 
stawia w tym  sezonie zdecydowanie na mecze ligowe mając na celu awans 
do  wyższej ligi i oddał punkty  walkowerem..

W  tym samym czasie Pomorzanin Nowogard grał z rezerwami ..Regi 
Trzebiatowie. Mecz w wykonaniu Pomorzanina był słaby, wynik 0: 3 jest i 
tak szczęśliwy - mogło paśc dużo więcej bramek. Miejmy  nadzieję ze w lidze 
pójdzie naszemu zespołowi dużo  lepiej.

KK

Olimpia  
z Iskrą Golczewo

Bardzo ważny mecz w tę sobotę o godzinie 16.00 na boisku  w Wierzbięcinie 
rozegra Olimpia Nowogard – zapewne silnym przeciwnikiem jest lider A-klasy 
Iskra Golczewo która poległa jedynie w 1 kolejce ligi  z Bizonem  Cerkwice. 
Olimpia ani  razu  nie przegrała  przed własną publicznością co  sprawia że 
zawodnicy  pod wodzą M. Miklasa nie będą chcieli tego zmienić nawet z tak 
wymagającym rywalem jak  Iskra. W poprzednim  meczu Olimpia musiała 
uznać wyższość drużyny z Cerkwicy  przegrywając po emocjonującym meczu, 
a Golczewo pokonało 2-1 Radowię Radowo Małe, ktore jest  jedną z 3 drużyn 
które najmują najwyższe lokaty  z taka samą ilością punktów. Wszystkich  
sympatyków piłki nożnej  zapraszamy na spotkanie o  mistrzostwo A-klasy.

pozostałe mecze kolejki:
26-09   Sowianka Sowno - Pionier Żarnowo  
26-09   Błękitni Trzygłów - Bizon Cerkwica 
26-09   Jantar Dziwnów - Bałtyk Międzywodzie  
26-09   Rega II Trzebiatów - Bałtyk Gostyń  
26-09   Fala Międzyzdroje - Orzeł Prusinowo  
26-09   Radowia Radowo Małe - Znicz Wysoka Kamieńska  

KK

II Edycja

amatorska liga  
Piłki Siatkowej

Jak poinformował nas Andrzej Kania Wiejskie Kluby Sportowe organizują 
rozgrywki II Edycji Amatorskiej Ligi Siatkowej. Pierwsze mecze zostaną ro-
zegrane w sobotę 17 października. Zapisy przyjmowane są do 5 października 
pod numerem telefonu 603 198 104.

Mecze rozgrywane będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. 
Bohaterów Warszawy.

LMM

NALP

II kolejka 
W najbliższą niedzielę (27.09). o godzinie 13.30  rozpocznie się druga ko-

lejka Nowogardzkiej Ligi Halowej. Mecze rozgrywane są w hali ZSO przy ul. 
Bohaterów Warszawy.

Aktualna tabela I ligi:
1. Parasol                        3    6:3 ( 0:2 )
2. Probud Wyszomierz   3    5:2 ( 1:1)
3. Budowlani                  3    3:0 ( 1:0 )
4. Golputz                      3    3:1 ( 1:0 )
5. Denver Miętno           1    2:2 ( 1:0 )
6. Bad Boys Juniors       1    2:2  ( 0:1)
7. Czarne Koszule          0    1:3 ( 0:1)
8. Seniorzy                      0    0:3 ( 0:1 )
9. Herosi                         0    2:5 ( 1:1 )
10. Tubisie                      0    3:6  ( 2:0 )
Aktualna tabela II ligi:
1. BTCH                  3   5:1  (3:0 )
2. Pampeluna           3   4:1 ( 1:1 )
3. Bosman                3   4:2  ( 0:1 )
4. Sikorki                 3   4:3 ( 3:1 )
5. Nehuera               3   3:2 ( 2:0 )
6. Czarne Chmury   0   2:3 ( 0:2 )
7. Mosty                  0   3:4  ( 1:3 )
8. FC Botiga            0   2:4 ( 1:0 )
9. Old Punks            0   1:4 ( 1:1 )
10. Jantar                 0    1:5 ( 0:3 )       
W najbliższej kolejce zagrają:
I liga :
g. 16.00  Golputz – Budowlani
g. 16.30  Herosi   - Czarne Koszule
g. 17.00  Tubisie -  Probud Wyszomierz
g. 17.30  Denver Miętno – Parasol
g. 18.00  Seniorzy – Bad Boys Juniors
II liga:
g. 13.30  Czarne Chmury – FC Botiga
g. 14.00  Mosty – Nehuera
g. 14.30  Jantar – Sikorki
g. 15.00  Old Punks – BTCH
g. 15.30  Bosman – Pampeluna
Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców piłki halowej 

Org

Motocross KM Cisy

Paweł klewicz  
z Pucharem Bałtyku?

Na ostatniej III rundzie Pucharu Bałtyku w Rosówku  20.09.2009 klub 
motocrossowy „KM Cisy” reprezentował Paweł Klewicz. Stanął na wysokości 
zadania i na bardzo dobrze przygotowanym torze zajął 3 i 2 miejsce w dwóch 
wyścigach. Po trzech eliminacjach Paweł jest na czele generalnej klasyfikacji 
z sumą punktów 89.

Inf. Wiesław S.

Gościmy  
Spartę Węgorzyno

W najbliższą sobotę o  godzinie 15.00  na stadionie w Nowogardzie zawod-
nicy  trenera Gumiennego  po raz kolejny wybiegną na boisko  aby zmierzyc 
się z drużyną Sparty  Węgorzyno które jak  na razie nie może zaliczyc tego  
sezonu  do  pozytywnych ponieważ zajmuję dopiero 15 miejsce z dorobkiem 
6pkt które pozwala wyprzedzic w tabeli  jedynie Kłosa Pełczyce.Za to  nasz 
zespół zdobył 10pkt które dają  7lokatę w V lidze,faworytem tego  spotkania 
jest zdecydowanie Pomorzanin ale jak  będzie wyglądał wynik i gra w tym 
spotkaniu?Możemy się o  tym  przekonac przychodząc na 8kolejkę Vligi 
zachodniopomorskiej.Przedmecz juniorów rozpocznie się o  godzinie 12.30

pozostałe spotkania 8 kolejkI
26-09   Świt Skolwin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój  
26-09   GKS Mierzyn - Odra Chojna  
26-09 15:00  Kluczevia Stargard - Stal Lipiany  
26-09 15:00  Arkonia Szczecin - Polonia Płoty  
26-09 15:30  Kłos Pełczyce - Woda-Piast II Rzecko  
26-09 16:30  Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Osadnik Myślibórz  
27-09 15:00  Zorza Dobrzany - Sparta Gryfice

KK
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ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

meble, dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
(piwnica Biedronki)

Tel. 091-39-25-476

Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe

Zapraszamy
od pn. - pt. od 10 - 18, sob. 10-14Transport gratis na terenie miasta

Akceptujemy karty płatnicze

GAMA—KWADRAT—
Dla wszystkichklientównowy katalog

B R W

Nowość w ofercieGaleria dodatków:pościel, poduszki, pudłalampki, kubki, koce,
itp.

nie tylko meble...

1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

28.09.2009 r. godz. 16.30

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

P.H. HURTPOL  • ul. Młynarska 1a  • Nowogard   
zatrudni PRACOWNIKA PORZĄDKOWEGO   

Wymagania: orzeczenie o grupie inwalidzkiej.
Oferujemy: umowę o pracę.

Oferty prosimy kierować na adres firmy lub kadry@hurtpol.pl
Dodatkowe inf. tel. /091/579-29-18 

Informujemy, że 

28 września 2009 r.
poniedziałek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

Sprzedam
urządzenie kosmetyczne 

wielofunkcyjne.  

Tel. 607 921 435

Sezon na 
grypę cz. III

P.H. HURTPOL  
ul. Młynarska 1a  

Nowogard   
zatrudni PRACOWNIKA 

PORZĄDKOWEGO   
Wymagania: orzeczenie o grupie 

inwalidzkiej.
Oferujemy: umowę o pracę.

Oferty prosimy kierować na adres 

firmy lub kadry@hurtpol.pl
Dodatkowe inf. 

tel. /091/579-29-18 
  foto Jan Korneluk

PRD POL-DRÓG Nowogard SA

Nowogard 
na polskich drogach s. 5
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Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
„Zdrowie”dnia 10.10.2009r.organizuje

wyjazd na badania mammograficzne 
do Centrum Radiologii i Diagnostyki

Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 tel.
091-39-21-356,oraz Lidii Bogus tel. 505-393-636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

FUTRZAK 
Salon Pielęgnacji  

Zwierząt
- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele
- czesanie
- obcinanie pazurów

OTWARCIE SALONU 
1.10.2009

ul. Boh. Warszawy 82/1
tel. 721 264 357

Zatrzymany na gorącym uczynku 
kradzieży samochodu!

24-letni Michał Ż. ukradł samochód marki Cinquecento. Został zatrzymany 
przez świadka  po tym jak w trakcie wyjeżdżania z posesji w  aucie zgasł silnik.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 21-ej w miejscowości Wierzbię-
cin gmina. Nowogard. Michał Ż. lat 24 wsiadł do zaparkowanego na terenie 
posesji samochodu marki Cinquecento, uruchomił silnik pozostawionym 
w stacyjce kluczykiem i odjechał, uszkadzając po drodze stojący pojazd. Po 
chwili samochód zgasł. Zauważył to stojący  nieopodal mężczyzna i  zatrzy-
mał sprawcę kradzieży auta. Po chwili na miejsce przybył  powiadomiony o 
zdarzeniu patrol policji i zatrzymał  ‘ pechowego’ złodzieja. Był on kompletnie 
pijany. Alkomat wykazał w jego organizmie 2.62 promila alkoholu. Osadzono 
go w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie. Zostaną mu przedstawione 
zarzuty usiłowania kradzieży pojazdu oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości. 
Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. 

 Nadkom. Wiesław Ziemba

21 września – poniedziałek
- godz. 10.35- Kolizja drogowa 

samochodów Toyota i Volkswa-
gen Golf na skrzyżowaniu 3 Maja i 
700-lecia .

- godz. 14.10- Kradzież torebki 
w której znajdowała się komórka, 
aparat cyfrowy, dokumenty.  War-
tość poniesionych strat 1500  zł

22 września – wtorek
- godz. 7.20- Włamanie do piw-

nicy na ul. 15 Lutego , kradzież 
poziomicy, kabli miedzianych i na-
rzędzi malarskich . Wartość strat 
wyniosła 350 zł.

- godz. 9.35- Ochrona sklepu 
Lidl zatrzymuje 2 złodziei. Pierw-
szy ukradł towar o wartości 80 zł 
drugi 190 zł. Obaj zostali ukarani 
mandatem porządkowym porząd-
kowym  wysokości 500 zł.

- godz. 16.15 - Zatrzymanie nie-
trzeźwego kierującego rowerem na 
terenie Osiny. Miał on 1,65 promila 
w wydychanym powietrzu

-godz. 20.30 - Włamanie do piw-
nicy w Żabowie. Skradziono 2 ro-
wery, sprawcą okazał się nieletni, a 
rowery odzyskano

- godz. 20.30- Kradzież roweru 
górskiego o wartości 150zł  w lesie 

między Warnkowem a Nowogar-
dem.

23 września – środa
- godz. 1.35- Podpalenie śmiet-

nika przy sklepie na ul. Rzeszow-
skiego. W wyniku zdarzenia pękła 
szyba i okopcona została elewacja 
budynku

- godz. 18.40- Kradzież kosza na 
śmieci o wartości 90 zł na ul. Ma-
gazynowej

- godz. 18.40- Kradzież alkoholu 
w sklepie Biedronka. Złodziej uka-
rany mandatem.

24 września- czwartek
- godz. 8.25- ul. Boh. Warszawy 

potrącenie rowerzystki przez Seata. 
Wina leżała po stronie poszkodo-
wanej, która to została ukarana 
mandatem w wysokości 200zl.

- godz. 12.00- Zatrzymanie 
dwóch poszukiwanych na terenie 
Osiny

- godz. 14.55- Kradzież w sklepie 
spirytusu. Sprawca ukarany man-
datem w wysokości 500 zł

- godz. 16.30- Uszkodzenie po-
krywy silnika, błotników i tylnych 
drzwi samochodu Opel Astra na 
terenie Osiny

- godz. 22.00- Uszkodzenie po-

włoki lakierniczej Mercedesie 
Sprinter na ul. Warszawskiej

25 września- piątek
- godz. 0.25- Kolizja drogowa na 

drodze krajowej nr 6 w pobliżu Re-
dostowa (zderzenie z dzikiem).

- godz. 10.40- Kradzież alkoho-
lu w sklepie Lidl o wartości 72 zł. 
Sprawca ukarany mandatem w wy-
sokości 500zł.

- Kradzież materiałów budowla-
nych z działki budowlanej w Olcho-
wie. Wartość strat wyniosła 3500 zł

- godz. 14.20- Kolizja drogowa 
2 pojazdów citroena i BMW na ul. 
Bankowej. Sprawca ukarany man-
datem w wysokości 300 zł

- Wyłudzenie usługi hotelarskiej 
w „Przystani” Sprawca mieszkał w 
hotelu od 12 do 21 września i nie 
uiścił opłaty za pobyt. Wartość 
strat to 2600 zł.

- godz. 9.16- Zaprószenie ognia 
w domku na drzewie w okolicy tar-
gowiska miejskiego.

- godz. 16.20- Kolizja drogowa 2 
samochodów Mercedesa Sprintera 
i Peugota na ul. Dąbrowszczaków. 
Sprawa trafiła do sądu Grodzkiego. 

26 września- sobota
- Znalezienie zwłok w cieku 

wodnym, w okolicy starej winiarni 
na ul. Kościuszki. Denat miał 66 lat 
bez stałego miejsca zameldowania 
.Sekcja zwłok wskaże prawdziwą 
przyczynę śmierci.

-godz. 12.10 - Kradzież paliwa na 
stacji HL o wartości 260zł. Kierow-
ca przemieszczał się samochodem 
Opel Corsa, tablice rejestracyjne 
nieznane

-godz. 16.50 - Kradzież tablic re-
jestracyjnych rejstracyjnych terenu 
stadionu miejskiego na ul. Wojska 
Polskiego

- Kradzież samochodu z prywat-
nej posesji w  Wierzbięcinie. Po-
jazd był nie zamknięty , kluczyki 
znajdowały się w stacyjce. Sprawca 
uciekając uszkodził pojazd stojący 
obok. Był on pod wpływem alko-
holu i został ujęty.

27 września- niedziela
- godz. 11.20- Kradzież w sklepie 

Biedronka puszki piwa o wartości 
1.77zł. Sprawca ukarany manda-
tem w wysokości 100zł.

- godz. 16.00- Zatrzymanie pija-
nego rowerzysty na ul. Mickiewi-
cza. Miał on 1,70 promila alkoholu

-godz.- 17.40 – Kradzież 0.5 li-
tra wódki w sklepie Lidl o wartości 
20zł. Sprawca ukarany mandatem 
200zł

- godz.- 21. 25 – Kolizja drogowa 
na drodze krajowej nr 6 w miej-
scowości Wojcieszyn. Nastąpiło 
dachowanie samochodu, gdyż kie-
rowca nie zapanował nad pojaz-
dem. Został on ukarany mandatem 
w wysokości 200 zł. 

Anna Bogdanowicz

Po „pijaku”  
w niedzielny poranek!

Jeden patrol goleniowskiej policji w trakcie 3 godzin służby w niedzielny 
poranek zatrzymał 5-ciu pijanych rowerzystów oraz dwóch z sądowym za-
kazem. Grozi im kara pozbawienia wolności .

Patrol goleniowskiej policji po 
objęciu służby w godzinach po-
rannych   wyjechał na ulice miasta. 
Na ulicy Mikołajczyka zauważyli 
rowerzystę, który jechał „wężykiem”. 
Po wylegitymowaniu okazało się że 
jest o Franciszek G. la 48. Alkomat 
wykazał w jego organizmie 0.81 
promila alkoholu. Chwilę później na 
ul. Kościuszki zatrzymali kolejnego 
rowerzystę Krzysztofa K. lat 37. Al-
komat wykazał u niego 0.92 promila 
alkoholu. Następnie   kolejno na ul. 
Jodłowa, Narutowicza i Lubczyńska 
zatrzymano pijanych rowerzystów 
tj. Stanisława A. lat 58- 1.33 promila, 
Mieczysława D. lat 55- 1.81 promila 
i Kazimierza W. lat 59- 0.56 promila. 
Na ulicy Kopernika i Bryg. Legionów 
policjanci zatrzymali dwóch rowerzy-
stów z sądowym zakazem kierowania. 
Jeden z nich ma zakaz do 2012 roku  a 
drugi do 2013. 

W stosunku do wszystkich za-

trzymanych   sprawy trafią do Sądu 
Rejonowego w Goleniowie. Grozi 
im kara pozbawienia wolności nawet 
do 1 roku..

Nadkom. Wiesław Ziemba
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Materiały z Sesji RM

Burmistrz informuje:
 W okresie między sesjami pod-

jąłem rozstrzygnięcia i decyzje w 
zakresie spraw gospodarki komu-
nalnej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska:

- W dniach: 11 sierpnia 2009 r. w 
miejscowości Miętno , 18 sierpnia 
2009 r. w m. Nowogard ul. Leśna i 
Bema, 3 września 2009 r. w m. Nowo-
gard ul. Roosvelta, Lipowa , Dębowa 
i 15 września 2009 r. w miejscowo-
ści Kulice  przeprowadzono kontrolę 
nieruchomości na podstawie któ-
rej ustalono osoby uchylające się od 
przestrzegania przepisów ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach z dnia 13 września 1996 r. 
(Dz. U. 132, poz. 622 z późn. Zmia-
nami). Ustawa zobowiązuje właści-
cieli do wyposażenia nieruchomości 
w urządzenia służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzy-
mania tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym  i 
technicznym. Na podstawie protoko-
łów pokontrolnych prowadzone jest 
postępowanie administracyjne w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w 
przypadku dalszego uchylania się od 
obowiązków zmierzające do nałożenia 
grzywny.

- Zawarto umowę na budowę pro-
gów zwalniających w ulicach: Roosvel-
ta, Wiejskiej i Osiedlowej. Wykonawcą 
robót jest firma AZBUD z Nowogar-
du. Koszt zadania 63.806,00zł

- Zawarto umowę na wykonanie 
projektu budowlanego na budowę 
chodników i kanalizacji deszczowej 
w Żabowie. Wykonawcą projektu jest 
Pracownia Projektowa Dróg i Mostów 
„DIM” ze Szczecina. Koszt opracowa-
nia to 63.440,00zł brutto

- Podpisano umowę z Powiatem Go-
leniowskim o partnerstwie w kosztach 
realizacji zadania pod nazwą „ przebu-
dowa części drogi z Wierzbięcina”. Na 
realizację zadania powiat przeznaczył 
315.000,00 zł 

- Podpisano umowę na dwukrot-
ne czyszczenie i konserwację rowów 
melioracyjnych  w roku 2009, Wyko-
nawcą zadania jest Zakład Usługowy 
DOMEL z Nowogardu. Koszt zadania 
to 28.900,00 zł brutto

- Podpisano umowę na wykonanie 
prac remontowych na cmentarzach 
wiejskich w Wierzbięcinie, Kołowcu, 
Sikorkach, Trzechlu. Wykonawca za-
dania do Zakład Usługowy DOMEL z 
Nowogardu . Koszt zadania 13.305,00 
zł brutto.

- Została przeprowadzona kontrola 
miasta pod kątem estetyki tj. wyglądu 

szyldów, tablic reklamowych itp. Do 
właścicieli tablic które są nieestetycz-
ne lub nieaktualne wysłano pisma z 
zaleceniem ich odnowienia lub likwi-
dacji.

- Zawarto umowę na prace remon-
towe na plaży miejskiej w Nowogar-
dzie z Zakładem Usługowym DOMEL 
z Nowogardu na kwotę 22.200,00zł 
brutto

- Zawarto umowę na bieżące utrzy-
manie i pielęgnacje plaży miejskiej 
w Nowogardzie z Zakładem Usługo-
wym DOMEL z Nowogardu na kwotę 
1.425,00zł brutto miesięcznie. 

- Zawarto umowę na dostawę i 
montaż pompy na zjeżdżalnię wodną 
na kąpielisku miejskim w Nowogar-
dzie z  Przedsiębiorstwem Produkcyj-
no Handlowym Anchem z Połczyna 
Zdroju na kwotę 9.500,00zł brutto 

- Zawarto umowę na remont zjeż-
dżalni wodnej na plaży miejskiej w 
Nowogardzie z Zakładem Usługo-
wym DOMEL z Nowogardu na kwotę 
12,714,64 zł brutto

- Wykonano remont kanalizacji 
deszczowej w ul. Gen. Bema w Nowo-
gardzie przez Zakład Instalatorstwa 
Sanitarnego STIWBUD z Nowogardu 
z kwotę 11.670,00 zł brutto

- Wykonano remont odcinka kana-
lizacji deszczowej w ul. Wojska Pol-
skiego w Nowogardzie przez Zakład 
Instalatorstwa Sanitarnego STIWBUD 
z Nowogardu za kwotę 10.200,00 zł 
brutto.

- Wykonano czyszczenie kanaliza-
cji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w 
Nowogardzie przez PUWiS Sp. z o.o. z 
Nowogardu za kwotę 2.187,13 zł brut-
to. 

- Wykonano remont odcinka kana-
lizacji deszczowej w ul. Blacharskiej w 
Nowogardzie przez Zakład Instalator-
stwa Sanitarnego STIWBUD z Nowo-
gardu za kwotę 16.188,19 zł brutto.

- Wykonano remont odcinka kana-
lizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego 
w Nowogardzie przez Zakład Instala-
torstwa Sanitarnego STIWBUD z No-
wogardu za kwotę 2.510,42zł brutto

- Wyłoniono wykonawcę na opra-
cowanie koncepcji przebudowy ka-
nalizacji polegającej na rozdziale bu-
rzówki od sanitarki i odprowadzenia 
wód deszczowych i roztopowych do 
odbiorników (jeziora, rzeki) z jedno-
czesnym ich oczyszczeniem w sepa-
ratorach . Wykonawcą koncepcji jest 
Biuro Projektów Budowlanych, Ma-
riusz Janczar z Gryfie.

Materiały z Sesji RM 
opracowała Anna Bogdanowicz. 

Będzie ściana urnowa?
W Biuletynie Informacji Publicz-

nej UM w Nowogardzie można 
przeczytać następujące obwieszcze-
nie Burmistrza:

Zawiadamiam, że w dniu 
14.09.2009r. zostało zakończone 
postępowanie na wniosek Gotyk 
Sp. z o.o. Ariel Koza, ul. Dąbrow-
skiego 28-31, 70-100 Szczecin 
działającego z upoważnienia Bur-
mistrza Nowogardu w sprawie: 

ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego polegającego na 
budowie ściany urnowej na terenie 
cmentarza komunalnego w Nowo-
gardzie, na działce o numerze geo-

dezyjnym 177 w obrębie 5 miasta 
Nowogard. 

W czasie ustawowego terminu 
nie zgłoszono od zainteresowanych 
stron protestów UM wystąpił z 
wnioskiem o pozwolenie na budo-
wę. Teraz wszystko w rękach rad-
nych – jeśli znajdą w budżecie na 
2010 rok odpowiednie środki ściana 
będzie budowana. W tym roku bę-
dzie jakby pierwszy etap – przygoto-
wanie odpowiednich ujęć wodnych 
(szczegóły w artykule „Burmistrz 
informuje”) 

LMM

Śladem naszych publikacji

Alejka już bezpieczna…

W „Dzienniku Nowogardzkim” nr 71 z dnia 18.09.2009 r. ukazała się notka 
pod tytułem „Jesień idzie przez park”. Zwróciliśmy uwagę na niebezpieczną 
dziurę tuż przy spacerowej alejce w parku przy ul. 3-Maja. Z przyjemnością 
stwierdzamy, że „pułapka” została zabezpieczona. Można spacerować bez 
obaw…  LMM 
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W obiektywie Jana korneluka   - Już działa „Lila – Róż”

Już działa „Lila – Róż”
„Sztuka życia – to cieszyć się 
małym szczęściem” 
           Phil Bosmans

W środę 23 września miała miejsce uroczysta inauguracja funkcjonowania 
Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila – Róż”. Na uro-
czystości w Sali Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie”, spotkały się zaintere-
sowane Panie oraz zaproszeni goście. 

Spotkanie otwarły przemowy za-
proszonych gości, czyli burmistrza 
Kazimierza Ziemby, nowogardzkich 
proboszczów, pań prezes stowarzy-
szenia z Goleniowa i z Nowogardu 
oraz Prezesa fundacji „Zdrowie” 
Lidii Bogus, która powiedziała tak: 
„Zdrowa kobieta to zdrowa rodzi-

na, a zdrowa rodzina to zdrowe 
społeczeństwo, więc należy o ko-
biety dbać.”  

Celem stowarzyszenia ma być 
wspieranie kobiet z problemami 
onkologicznymi, prowadzenie re-
habilitacji fizycznej i psychicznej, 
ułatwianie powrotu do aktywnego 

życia, włączanie się do wszystkich 
akcji na rzecz wczesnego wykrywa-
nia i leczenia chorób onkologicz-
nych, współpraca z władzami i wiele 
innych. W stowarzyszeniu jest w tej 
chwili wszystkich pań 27, ale już 
zgłaszają się nowe zainteresowane. 
Prezesem stowarzyszenia została 
Pani Wiesława Kuś. „Musimy się 
do siebie zbliżyć – mówi Pani Pre-
zes – Musimy nauczyć się ze sobą 
rozmawiać, otworzyć. Chcemy 
również zdobyć środki na reha-
bilitację. Bardzo ważny jest dla 
nas masaż limfatyczny. W małych 
miejscowościach trudno jest zna-
leźć masażystę tak specjalistycznie 
ukierunkowanego. Przybywa nas. 
Przerażające jest to, że proble-
my tego typu mają kobietki coraz 

młodsze, nawet takie po dwadzie-
ścia parę lat. Chcemy przełamać 
chowanie się. To, że chorujemy na 
grypę jest normalne. Rak jest na-
dal czerwoną płachtą. Ja ze swojej 
strony starałam się przeżyć swo-
ją chorobę tak, aby inni mogli się 
czegoś dowiedzieć. Żeby przeko-
nali się, że można sobie poradzić. 
Umiem śmiać się i tańczyć. Cie-
szę się życiem. Zarażam optymi-
zmem.”

Panie ze stowarzyszenia będą spo-
tykać się w każdą środę w siedzibie 
fundacji, przy nowogardzkim szpi-
talu. Być może w okresie zimowym 
raz na dwa tygodnie. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod nr 
telefonu 505 393 636.

Ewa Dziwisz 
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Nowogard na polskich drogach

Rozmowa z Krystyną Łazarz, 
prezes PRD POL-DRÓG Nowogard

- Mam bardzo nieciekawe infor-
macje – o budowie obwodnicy No-
wogardu mówi Krystyna Łazarz, 
prezes PRD POL-DRÓG Nowogard 
i prezydent Ogólnopolskiej Izby Go-
spodarczej Drogownictwa. 

Marcin Nieradka: Pani przedsię-
biorstwo przystąpiło do wstępnych 
kwalifikacji na budowę obwodnicy 
Nowogardu. Jakie są szanse na 
zwycięstwo?

Krystyna Łazarz: To bardzo trudne 
pytanie. Zostało zakwalifikowanych 
13 firm. Jesteśmy jedyną polską w tym 
towarzystwie. Spełniamy wszystkie 
normy. Posiadamy potencjał technicz-
ny, bliskość wytwórni. Papiery zostały 
już sprawdzone. Teraz czekamy na 
ogłoszenie przetargu. Później będzie-
my musieli przedstawić kosztorys. 
Wygra ten, kto zaproponuje najtańszą 
ofertę.

Jakie jest pani osobiste zdanie na 
temat lokalizacji obwodnicy?

- To wielki sukces, że ta obwodnica 
jest w fazie konkretnych przygoto-
wań. Osoby zarządzające drogami 
o koncepcji jej lokalizacji powinny 
pomyśleć o wiele wcześniej. Zdecydo-
wano się jednak uparcie na koncepcję 
„obwodnicy północnej”. Zróbmy, więc 
wszystko, by doprowadzić do jej reali-
zacji. Budowa obwodnicy Goleniowa 
wzbudzała podobne kontrowersje. In-
westycja jednak powstała i tragedii nie 
ma. W dodatku ogłoszono już przetarg 
na budowę drugiej obwodnicy Gole-
niowa. To samo może być u nas. Jeśli 
powstanie obwodnica północna, to 
powinniśmy zrobić wszystko, by za 
kilka lat powstała także południowa. 
Aktualny projekt realizowany jest już 
od 10 lat. To wtedy trzeba było podjąć 
jakieś działania, by zmienić koncepcję.

Budowa obwodnicy jest już prze-
sądzona?

- Nie. Nic nie jest jeszcze pewne. 
Jeżeli do końca roku nie zostanie ogło-
szony przetarg na budowę obwodnicy, 
to o inwestycji możemy zapomnieć. 

Ekolodzy raczej nie odpuszczą.
- Nasza firma budowała trasę bie-

gnącą przez Woliński Park Narodowy. 
Po prostu nie dało się zaszkodzić 
środowisku. Ministerstwo Ochrony 
Środowiska ciągle stało nad naszymi 
głowami i pilnowało, by spełniać 
wszystkie wymogi. Budowaliśmy 
przejścia dla żab i większej zwierzyny. 
Trasa jest odgrodzona siatkami. Prze-
nosiliśmy np. storczyki itd. Środowisko 
i to Wolińskiego Parku nie ucierpiało. 
Nie ma możliwości, by przy realizacji 
budowy naruszyć środowisko. Do te-
matu trzeba podejść rozważnie. 

Jest duże prawdopodobieństwo, 
że tak będzie?

- Tak. Pieniądze zostały przyznane 
już w ubiegłym roku. Procedura prze-
targowa trwa za długo. Wszystkie inne 
inwestycje ogłoszone w tym samym 
czasie mają już rozstrzygnięte prze-
targi. Proszę pytać władz, ale ja mam 
nieciekawe informacje. Prawdopodob-
nie szanse na budowę już straciliśmy. 

A może to projektant popełnił 
jakieś błędy?

- To nie jest wykluczone. Każdy 
projekt można jednak zmienić nawet 
w trakcie realizacji. Budowę realizuje 
się najpierw zgodnie z prawem bu-
dowlanym i innym. Jeśli projekt z nim 
koliduje, to należy go zmodyfikować.

Ilu pracowników zatrudnia firma 
kierowana przez panią?

- Około 150 osób. W okresie inten-
sywnych robót zatrudniamy także po-
dobną ilość podwykonawców. Chodzi 
np. o roboty sanitarne, czy elektryczne. 
Nie mamy swoich samochodów trans-
portowych, więc zatrudniamy około 
40 przewoźników.

Okres transformacji okazał się 
zabójczy dla wielu przedsiębiorstw 
drogowych. Jak to się stało, że po 
nowogardzkim Rejonie Dróg po-
zostało tak wiele?

- To duża zasługa całego kierownic-
twa i ludzi pracujących tu w tamtym 
czasie. W 1991 r. przeprowadzono 
reorganizację drogownictwa. Oddzie-
lono wykonawców i zarządzających. 
Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że 
przedsiębiorstwo długo się nie utrzy-
ma. Lepszych ludzi i majątek oddele-
gowaliśmy do zarządzania. Mieliśmy 
przekonanie, że sama firma upadnie. 
W śród pracowników zaczęła panować 
depresja. W wyniku reorganizacji 
firmy zaczęły się zwolnienia, odejścia 
z pracy. Sytuacja nie była ciekawa.

Moment przełomowy?

- Postawiliśmy na kolejną reorga-
nizację. Wszystkie siły z zarządzania 
i administracji przesunęliśmy na 
przedsiębiorstwo. Wtedy zaczęła się 
wielka walka na rynku. W 1991 r. 
powstało samodzielne Przedsiębior-
stwo robót drogowych. Kłopotów było 
wiele. Szczególnie z uwłaszczeniem. 
Lata były trudne. 1994 r. założona 
została Izba Gospodarcza Drogo-
wnictwa. Od dwóch kadencji jestem 
je prezydentem. Zrzesza ona 230 firm 
z całej Polski. Była nam ona wtedy 
bardzo potrzebna, by poradzić sobie 
z uwłaszczeniem i zewnętrzną kon-
kurencją. Musieliśmy zainwestować w 
nowy sprzęt. Wcześniej maszyny były 
ciągle remontowane. W połowie lat 
90-tych nie nadawały się do dobrego 
funkcjonowania. Mieliśmy wtedy w 
Nowogardzie świetną załogę. Ci ludzie 
byli gotowi do dużych poświęceń.

Wiele firm nie potrafiło poradzić 
sobie z procesem prywatyzacji.

- W 1999 r. przekształciliśmy firmę 
w pracowniczą spółkę akcyjną. Posia-
dała ona niespełna stu udziałowców. 
Przed tym jednak byliśmy zdecy-
dowani na sprzedaż zewnętrznemu 
inwestorowi. W ciągu tygodnia zmie-
niliśmy opcje. Przekonanie ludzi było 
bardzo trudne. Teraz nikt nie żałuje, 
że nie ma tu zachodniego inwestora. 

Od dwóch lat nowogardzkie PRD 
wchodzi w skład grupy kapitałowej. 

- Zrzesza ona 22 firmy. W regionie 
pomorskim, sporo także w regionie w 
wielkopolskim, lubuskim i dolnośląski.

Zalety takiej grupy?
- W niej jesteśmy po prostu silniejsi. 

Razem mamy 2,5 tys. pracowników. 
Możemy spokojnie konkurować z 
firmami zachodnimi mającymi swe 
oddziały w Polsce. Większemu łatwiej 
radzić sobie w przetargach. Wcześniej 
musieliśmy być podwykonawcami. 
Dziś możemy startować do przetargów 
na duże inwestycje.

Wielu uważa, że przez zbyt skom-
plikowaną procedurę przetargową 
w Polsce powstaje tak mało nowych 
dróg.

- Zgadzam się. Z przetargami jest 
tragedia. Wymagania są bardzo 
wygórowane. Gdyby nie powstała 
wspomniana grupa kapitałowa, to do 
większości nie moglibyśmy po prostu 
przystępować. Na początku ciężko było 
nawet grupie. Musieliśmy wykazać 
się, bowiem realizacją zadania np. na 
100 mln. Problem w tym, że jeszcze 
do niedawna w Polsce takich nie było. 
By drogownictwu było łatwiej powo-
łaliśmy właśnie Ogólnopolską Izbę 
Gospodarczą Drogownictwa. Lobbu-
jemy na jego rzecz. Staramy się pukać 

do ministerstwa, Sejmu i proponować 
różne rozwiązania. Żadne pojedyncze 
przedsiębiorstwo nie miałoby takiej 
siły przebicia.

Na zachodzie wymagania też są 
tak wysokie?

- Tak. Ale tamte firmy są doświad-
czone w realizacji wielkich zadań. 
My odpadamy, bo takich zadań nie 
realizowaliśmy.

Mówi się, że w Polsce budowa 
dróg kosztuje zbyt drogo.

- Budujemy tanio. To na prawdę mit. 
Używany szczególnie w kontekście bu-
dowy dróg na Euro 2012. Już trzy lata 
temu zorganizowaliśmy konferencję, 
na której wykazaliśmy, że plany rządu 
dotyczące ilości budowy dróg są nie-
realne. Po prostu nie mamy aż takich 
funduszy, by je zrealizować. Nie mamy 
pieniędzy, a nawet jak już się znajdą, 
to do budowy dróg brakuje procedur. 
Czasem brakuje także fachowców. 
Oprócz dróg na Euro są także inne 
drogi, o których nie wolno zapomnieć. 
My na prawdę budujemy drogi czasem 
za 50 proc. kosztorysu inwestorskiego. 

Jeżeli budujemy tanio to, dlaczego 
drogi mają zbudować Chińczycy?

- Jeszcze nie wiadomo. Na razie 
mają pierwsze miejsce w procedurach 
przetargowych. Będziemy rozmawiać 
z ministerstwem na temat uprawo-
mocnień chińskich przedsiębiorstw. 
Oni prawdopodobnie nie są dosto-
sowani do norm Unii Europejskiej. 
Prawdopodobnie Chińczycy chcą 
budować jeszcze taniej.

Jak na sytuację wpływa ogólno-
światowy kryzys? 

- My, akurat ludzi nie zwalniamy. 
Ale niestety nie inwestujemy w przed-
siębiorstwo. Mam jednak informację, 
że wiele firm tak robi. Wiele firm nie 
inwestuje, nie odnawia majątku. To 
wszystko negatywnie wpływa na ich 
stan. My akurat zainwestowaliśmy 
bardzo dużo w dziewięciu ostatnich la-
tach. Nie przejadaliśmy pieniędzy. W 
Goleniowskim Parku Przemysłowym 
wybudowaliśmy nową wytwórnie 
masy asfaltowej, a także betoniarnie. 
Możemy dzięki temu stawać do więk-
szych przetargów i przez około trzy 
lata nie inwestować.

Nasz sprzęt różni wiele od za-
chodniego?

- Absolutnie nie. Sprzęt mamy 
bardzo nowoczesny. Dwie świetne 
wytwórnie, rozściełacze, walce, kopar-
ki, frezarki itd. To sprzęt na prawdę 
najwyższej klasy. Podobnego używa 
się na całym świecie. Jako firma mamy 
bardzo duży majątek.

Rozmawiał Marcin Nieradka
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Nadchodzi sezon grypowy. Cz. III

Profilaktyka grypy w szkole
Postępowanie w przypadku wystąpienia zachorowań na grypę

Uczniom zaleca się:
· myć ręce przez 20-30 sekund mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą, także 

między palcami, wielokrotnie w ciągu dnia;
· unikać dotykania błon śluzowych ust, oczu i nosa;
· zachować odległość (1-2 metry) od innych osób podczas kichania i ka-

słania;
· zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta 

podczas kasłania, wyrzucać ją do kosza po jednokrotnym użyciu;
· umyć ręce pod bieżącą wodą po kasłaniu lub kichaniu;
· w przypadku braku jednorazowych chusteczek higienicznych kichać i 

kasłać w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie;
· unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą;
· spędzać wolny czas na świeżym powietrzu;
· wietrzyć pokój 3-4 razy dziennie, każdorazowo przez 10 minut;
· w przypadku wystąpienia objawów grypy, poinformować o swoim stanie 

zdrowia rodziców lub opiekunów, którzy skontaktują się z lekarzem rodzin-
nym.

Zalecenia dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałego szkolnego personelu
należy:
· w trakcie pobytu w szkole obserwować dzieci i młodzież pod kątem poja-

wienia się u nich objawów grypopodobnych (takich jak: gorączka, kaszel, ból 
gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka);

· w razie wystąpienia typowych objawów grypy u uczniów, poinformować 
rodziców o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem do lekarza i stosować się 
do jego zaleceń;

· w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia w szkole, nale-
ży natychmiast umieścić go w osobnym pomieszczeniu. Jeśli są to objawy o 
niewielkim nasileniu należy powiadomić rodziców o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły;

· w przypadku ciężkiego zachorowania zorganizować dla ucznia transport 
do szpitala, uzgadniając to z rodzicami/opiekunami dziecka;

· zadbać o ciągły dostęp do standardowych środków higienicznych w toa-
letach i dołożyć starań o zapewnienie optymalnych warunków higieniczno-
sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach;

· zapewnić miejsca do mycia rąk lub ich dezynfekcji odpowiednimi pre-
paratami na bazie alkoholu (≥60%) i zapewnić wyposażenie tych miejsc w 
odpowiednie środki i materiały higieniczne;

· zapewnić higienę miejsc przebywania uczniów w tym m.in. codzienne 
czyszczenie powierzchni, z którymi uczniowie mają kontakt;

· zorganizować w ramach możliwości jak najczęstszy pobyt uczniów na 
świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego;

· systematycznie wietrzyć sale lekcyjne i inne pomieszczenia (np. salę gim-
nastyczną), każdorazowo przez 10 minut.

Materiały z konferencji w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym 
opr. LMM

Rozsławiają Nowogard

Grupa Flesz Dance I
Grupa Flesz Dance I z Nowogardzkiego Domu Kultury powstała w 2008 

roku. Instruktorem i choreografem grupy jest Agata Kubiak. Skład grupy 
tworzy 12 osób w wieku 12-18 lat. Obecnie specjalizują się w następujących 
technikach tanecznych: hip hop, newstyle i disco dance. We wcześniejszych 
latach tancerze szkolili się u innych instruktorów w zakresie tańca towarzy-
skiego, klasycznego, współczesnego i ludowego. 

Do najważniejszych osiągnięć 
grupy należy:

- Tytuł Laureata  w Rejonowym 
Przeglądzie Zespołów Tanecznych 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
w 2008 r.

- Dyplom Wyróżnienia na III 
Przeglądzie Tańca Nowoczesnego u 
„Skamandrytów” w Szczecinie

- Tytuł Laureata w Rejonowym 
Przeglądzie Zespołów Tanecznych 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
w 2009 r. i udział w przeglądzie Wo-
jewódzkim.

- III miejsce na X Międzyszkolnym 
Konkursie Tańca Nowoczesnego So-
listów i Grup Tanecznych „KONTRA 
2009” W Szczecinie.

-Udział w konkursie tanecznym 
„A Teraz My” organizowanym przez 
Pałac Młodzieży Pomorskie Centrum 
Edukacji w Szczecinie.

- Udział w V i VI Nowogardzkich 
Spotkaniach Tanecznych.

-Pokaz artystyczny na I Między-
narodowych Mistrzostwach Polski 
Freestyle w Trikach Piłkarskich. 
Pyrzyce 2009.

W dniach 18-20 września br. 
tancerze wzięli udział w XIV Polsko-
Niemieckim Festiwalu Młodzieży 
w Koszalinie. Członkowie grupy 
zostali docenieni przez choreografa 
hip hop-u Krzysztofa Himkowskiego 
i wystąpili w koncercie finałowym.

Grupa tańca Flesz Dance I bierze 
także czynny udział w widowiskach 
muzyczno- teatralnych, obrzędach 
ludowych, warsztatach artystycznych, 
obozach tanecznych organizowanych 
przez Nowogardzki Dom Kultury. 

W nagrodę za osiągnięcia arty-
styczne grupa w najbliższych dniach 
wyjeżdża do Serbii aby godnie repre-
zentować gminę Nowogard.

Opr. LMM
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

KĄCIK MATURZYSTY
Zaplanuj swoje przygotowanie do egzaminu maturalnego, czyli kiedy i 

w jaki sposób będziesz się uczyć.

• Ucz się systematycznie i ze zrozumieniem, nie odkładaj nauki na ostatnią chwi-
lę.

• Systematyczność wspomaga fizjologię zapamiętywania.
• Zacznij się uczyć od zagadnień, które lubisz i które rozumiesz.
• Zaplanuj godziny nauki w ciągu tygodnia i trzymaj się ich. Dobrze by było prze-

znaczyć dwie, trzy godziny dziennie na powtarzanie.
• Podczas nauki rób sobie krótkie przerwy (5-10 min) na relaks (ćwiczenia odde-

chowe, spacer, odpoczynek dla oczu). Wypoczęty człowiek musi robić przerwy 
co 40 minut, po pewnym czasie trzeba przerwy robić częściej (co 20,30 min).

• Jeśli po powtórzeniu pewnej partii materiału uważasz, że umiesz i wiesz, jak 
odpowiedzieć na większość zadań i pytań, to nagródź siebie i zrób sobie małą 
przyjemność.

• Dostosuj pracę (naukę) do rytmu dobowego, ustal, czy skuteczniej uczysz się 
rano, po południu czy wieczorem.

• Bądź dla siebie życzliwy. Jeśli postanowiłeś, że codziennie uczyć się będziesz 4 
godziny, a pewnego dnia po 2 godzinach jesteś zmęczony – lepiej zrób prze-
rwę i odłóż naukę do następnego dnia.

• Rozwiązując jak największą liczbę zadań z powtarzanego tematu, nie tylko na-
bierzesz wprawy w rozwiązywaniu różnych typów zadań, ale także spojrzysz 
na dane zagadnienie z wielu stron.

• Najważniejsze wiadomości najlepiej powtarzać tuż przed zaśnięciem i zaraz po 
przebudzeniu.

• Z nauki o pamięci wynika, że świeżo przyswojony materiał musi być powtórzo-
ny po trzech dnia.

• Jeśli uczyłeś się systematycznie, ze zrozumieniem i powtórzyłeś cały materiał, 
na 2-3 dni przed egzaminem powtórz materiał jeszcze raz, ale tylko najważniej-
sze wiadomości/zagadnienia, a potem nie ucz się (nie powtarzaj, nie utrwalaj), 
bo wzrośnie poziom stresu. Zrelaksuj się.

• W żadnym wypadku nie ucz się w nocy przed egzaminem. Sprawność przemę-
czonego umysłu drastycznie spada.

• Myśl pozytywnie o maturze i o swojej przyszłości. Uwierz w siebie i swój sukces.

Dzień Chłopaka
Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka wszystkim Chłopcom, dużym i ma-
łym  składamy najlepsze życzenia.

Redakcja „WBREW”

Uczniowie ZSP na Warsztatach 
Międzykulturowych

Dwudziestego piątego września grupa osób z naszej szkoły uczestniczyła 
w szczecińskich warsztatach dotyczących edukacji międzykulturowej oraz 
przełamywania stereotypów i uprzedzeń: „poMIĘDZY nami czyli MIĘ-
DZYkulturami”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Magdalenę Szer-
wińską, a prowadzone przez Lidię Budziszewską. Wszyscy byli zadowoleni 
z wyjazdu. Zajęcia były bardzo interesujące. Nikt się nie nudził, każdy anga-
żował się we wspólną pracę. Niekonwencjonalna metoda prowadzenia zajęć 
bardzo nam się spodobała. Mamy nadzieję, że takich przedsięwzięć będzie 
organizowanych jeszcze więcej, a pojęcie uprzedzenia zniknie z naszej świa-
domości.  

Projekt ,,Społeczeństwo 
obywatelskie w obiektywie” 

W dniach 28.09 – 02.10. siedmiu uczniów z naszej szkoły weźmie udział w 
realizacji działań ,,Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie”. Projekt przy-
gotowała pani Patrycja Sierżant, a nasza szkoła jest jedyną szkołą z woje-
wództwa zachodniopomorskiego biorącą w nim udział.

Miniprzedsiębiorstwo 
„LEWE RĄCZKI”

W szkole działa Miniprzedsiębiorstwo „Lewe Rączki”, które w tym roku 
zaplanowało między innymi wykonanie zaproszeń na studniówkę, kartek 
walentynkowych oraz ozdób świątecznych. Uczniowie wykonują również na 
zamówienie ozdobne zeszyty okolicznościowe i wizytówki. Już teraz można 
zakupić kalendarz na rok szkolny 2009/2010, w którym zostały zamiesz-
czone najważniejsze terminy dotyczące ucznia (terminy złożenia deklaracji 
maturalnych, terminy egzaminów zawodowych, terminy praktyk zawodo-
wych) oraz, co najważniejsze,  zdjęcia wszystkich klas. Miniprzedsiębior-
stwo „Lewe Rączki” prowadzą panie Sylwia Ostrowska-Antczak i Ewa Balov.

Kącik kulinarny
Jesienna sałatka

Składniki:
1 por 
3 jajka ugotowane na twardo 
2 ugotowane ziemniaki 
kilka plastrów sera żółtego 
3 ogórki kwaszone 
2 cebule 
1 ząbek czosnku 
groszek konserwowy 
przyprawy do smaku 

Sposób przygotowania:
W osolonej zagotowanej wodzie sparzymy pokrojone w cienkie talarki 

pora i jedną cebulę. Pozostałą cebulę, ogórki, ziemniaki, jajka i ser żółty 
kroimy w kostkę. Następnie dodajemy dobrze odcedzony z zalewy groszek 
Dodajemy odcedzony groszek oraz por z cebulą. Całość dobrze mieszamy i 
przyprawiamy do smaku solą, pieprzem. Mieszamy z majonezem połączo-
nym z czosnkiem. Smacznego!

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.
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•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, II piętro w Dobrej Nowo-
gardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 
39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ 
ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605  522 
340.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w ka-
mienicy na parterze, po generalnym re-
moncie, ogrzewanie gazowe, kominek   
pomieszczenia gospodarcze, tel. 501 
692 153.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 66 m 
kw. Tel. 662 120 052.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 601 92 75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam dom wraz z budynkiem go-
spodarczym i działką 50 arową w Sikor-
kach gm. Nowogard. Tel. 48660 331 886.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw w centrum Nowogardu. 
Tel. 609 093 100.

•	 Szczecin - os. kasztanowe – sprze-
dam mieszkanie 3 pokojowe, 60 m 
kw, wysoki standard, cena 248 tys. 
Tel. 600 214 332.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
68 m kw (3 pokoje, okna PCV, pane-
le podłogowe, nowe co w miedzi, ła-
zienka wysoki standard) w Wierzbię-
cinie. Cena 165 tys. do uzgodnienia. 
Tel. 607 398 428.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 poko-
jowe. Tel. 691 145 787.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe 58 m kw w Nowogardzie przy 
ul. Zacisznej. 091 39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, I 
piętro. 728 323 434.

• Sprzedam 30 arów w Kikorzy, cena do 
uzgodnienia. Tel. 781 873 398.

•	 Poszukuję powierzchni reklamowych 
przy drodze, na budynkach (Nowo-

gard – Goleniów – Szczecin – Świno-
ujście). Tel. 605 522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe z 
dużą kuchnią w centrum Nowogardu. 
Tel. 601 56 27 43.

• Wynajmę lokal 80 m kw na gabinet, za-
kład, biuro. 606 703 451.

• Sprzedam kawalerkę 38 m kw, bezczyn-
szową, ul. Żeromskiego, cena 110 tys. 
Tel. 784 206 525, 784 470 519.

• Pół domu – Błądkowo 100 m kw zamie-
nię lub sprzedam. Tel. 600 695 546.

• Mieszkanie 2 pokojowe 40 m kw bez-
czynszowe na wsi Węgorza koło Nowo-
gardu, 75 tys. Tel. 501 307 666.

• Strzelewo uroczo położone gospo-
darstwo 15 ha z domem 180 m kw, 
bud. gosp. do remontu, 360 tys. Tel. 
783 534 677.

• Działka 25 arów przy trasie 5 km od 
Nowogardu pod budowę 45 tys. Tel. 
725 899 426.

• Jasiel k/Golczewa – 10 ha działka uro-
czo położona ze stawem przy lesie, me-
dia, idealna pod konie, hodowlę, okazja 
145 tys. Tel. 502 103 432.

• Ziemię rolną 2 ha i 6,30 ha blisko Nowo-
gardu. Tel. 889 133 882.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw w bloku 
IV p. lub zamienię na dom na wsi do 10 
km od Nowogardu. Tel. 691 399 023.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw – tanio. 
781 932 948.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w centrum Nowogardu, od zaraz. 
508 179 089.

• Sprzedam 3 działki pod zabudowę w 
okolicach Nowogardu, 30 – 40 arów. Tel. 
728 323 434.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, wy-
remontowane, II piętro na większe (3-4 
pokojowe). Tel. 091 39 20 904.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 
55 R16; stan bdb.Cena 690 zł Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 155 
x 80 firmy KUMHO + nowa opona letnia 
gratis. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 
1999 r., pierwszy właściciel, kupiony w 
polskim salonie, skrzynia biegów ma-
nualna, benzyna, złoty metallic, ABS, 
el. szyby, centralny zamek, autoalarm, 
poduszka powietrzna, wspomaganie 
kierownicy, immobiliser, welur. tapi-
cerka, światła przeciwmgielne + kmpl. 
opon zimowych. Cena 9900 zł. Tel. 
502 649 241.

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T Avan-
garda, benzyna, combi, 240 ps, 2002 
r., przebieg 181  000, metalik ciemny 
granat, wyposażenie0020– skóra, 8 po-
duszek, klimatyzacja, szyberdach, pod-
grzew. siedzenia, telefon, CD radio, cena 
33 tys. Tel. 0049 30 11 24 55 dzwonić po 
20.00.

• Sprzedam Cinquecento, 1996 r., poj. 
700, OC + przegląd – ważny. Cena 1900 
zł. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam Daewoo Tico 1998, stan bar-
dzo dobry. Tel. 783 974 961.

• Sprzedam samochód Kia poj. 1800, 
1997 r., 2500 zł, ubezpieczenie i prze-
gląd – ważny oraz Mercedes Vito 
9-osobowy, 2,3 TD, 1997 r., 14500 zł, 
ubezpieczenie i przegląd – ważny. Tel. 
603 198 104.

• Sprzedam skuter Kymco KB 50, 2001 r., 
zarejestrowany, 1500 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 697 119 238.

• Sprzedam Renault 19, 1990 r., poj. 1,7, 
benzyna + gaz, cena do uzgodnienia. 
Tel. 600 368 810.

• Sprzedam Ford Fiesta 1,6 D, rok 1988, 
cena 900 zł. Tel. 669 018 405.

•	 Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 die-
sel, 2000 r. lub zamienię na busa. Tel. 
503 045 960.

• Sprzedam Ford Escort combi, 1,4 ben-
zyna, 1992 r., stan idealny – tanio. Tel. 
605 930 161.

• Sprzedam motorower Yamaha DT50 i 
motorynkę. 600 312 250.

rOlNICTWO

• Sprzedam miód z własnej pasieki oraz 
malinę. Tel. 500 553 190.

• Sprzedam gorczycę na poplon 3 zł/ kg. 
667 146 797, 091 39 784 81.

•	 Sprzedam gołębie tiplery górnolot-
ne. Tel. 512 335 172.

• Gorczycę sprzedam. Strzelewo. 
502 853 573.

• Pszenżyto ozime do siewu sprzedam. 
502 853 573.

• Sprzedam owies. 091 41 87 596.

• Sprzedam kaczki francuskie skubane, 
ziemniaki jadalne i słomę presowaną w 
kostkach. 664 969 584.

• Sprzedaż części do maszyn rolniczych 
polskich i zachodnich. Brojce. Tel. 091 
38 610 11.

• Sprzedam ciągnik C-360, zarejestro-
wany, ubezpieczony, stan idealny, 
przyczepa, pług dwu- i trzyskibowy, 
sadzarka, lejek do nawozu, redło-
opyłacz, kosiarka rotacyjna – duń-
ska, brony. Cena 32 tys. za całość. Tel. 
603 198 104.

• Sprzedam obornik koński. 091 39 
17 602.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

•	 Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

•	 Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

•	 Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

•	 Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

•	 remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

•	 Transport – BUS MAX. 604 963 120.

•	 ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

•	 remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Usługi ogólnobudowlane – kon-
kurencyjne ceny. 880  690  659 lub 
722 374 709.

•	 BrUk-lIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• Usługi ogólnobudowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne i 
wewnętrzne, glazura i terakota, hydrau-
lika, regipsy, podłogi. Tel. 600 626 268.

•	 remonty solidnie i tanio, montaż pa-
neli podłogowych, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, tynkowanie, montaż 
okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. 
Tel. 663 349 080.

• Angielski.0501 350 107.

• Usługi ciesielsko – dekarskie. Tel. 
661 234 090.

• Usługi ładowarko – koparką. Tel. 0604 
588 488.

•	 Docieplenia 30 zł/ m kw, polbruk 
25 zł/ m kw, dekarstwo 35 zł. 
785 931 513, 091 39 111 53.

• Dachy, kominy i usługi ogólnobudowla-
ne. Tel. 796 517 107.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

1 moduł 
w środku

cena 19 zł/netto
a czasem nawet 14 zł
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 
przy ul. 15 Lutego 9C 

5 pomieszczeń 
o pow. 40 m kw każde 

oraz 5 stanowisk 
w pasażu po 9 m kw.

Pomieszczenia przeznaczone 
na działalność handlową, 

biurową lub usługową. 
91 39 20 776

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103	•	NOWOGARD

www.autopart.pl

•	 montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

•	 J.angielski – tłumaczenia. kontakt: 
tlumaczenia-24@o2.pl

•	 Wypożyczalnia maszyn i urządzeń 
budowlanych, zagęszczarek, mło-
tów, młotowiertarek. Nowogard, ul. 
rossevelta 6. Tel. 889 098 253.

• Transport, przeprowadzki, kraj – zagra-
nica. 696 138 406, 696 854 591.

•	 HarrY – meD masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

•	 Dozorowany parking dla ciężaró-
wek, busów i dostawczaków (dawny 
POm). 511 267 991.

•	 Nadzory budowlane. 504 595 424.

•	 Usługi budowlane i ogrodzenia. 
Fachowo i solidnie. 665  963  449, 
607 251 246.

• Prace wykończeniowe budynków w 
zakresie: sufity podwieszane, zabudo-
wy z kartonoregipsu, gładzie gipsowe, 
malowanie, układanie glazury, terakoty, 
paneli. Tel. 516 838 105.

•	 Przewóz osób do Niemiec pod wska-
zany adres. Tel. 796 367 792.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Remonty kompleksowe. 727 303 097.

• Czyszczenie i akrylowanie podłóg. 
607 580 172.

• Szpachlowanie, malowanie, panele, 
regipsy, ocieplenia. Tel. 506  603  565, 
511 231 102.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA-
,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OB-
SŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Przyjmę do pracy geodetę. 091 39 
25 900, 886 339 035.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisemne 
na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty.

• Zatrudnię kierowcę kat. B w firmie ku-
rierskiej. Podstawowy niemiecki. Kon-
takt: vertrieb.dtm@fastwaycouriers.de

• Zatrudnię fryzjera damsko – męskie-
go lub męskiego. Tel. 091 39 25  027, 
607 647 240.

• Poszukuję doświadczonej opiekunki do 
małego dziecka. Tel. 506 250 969.

• Przyjmę do pracy w ogrodzie i obejściu. 
Kościuszki. Tel. 508 211 575.

INNe

•	 PODGrZeWaCZ wody bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 li-
trowy, do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort ciepłej 

wody za 40 zł miesięcznie, firmy Vail-
lant z Niemiec, cena 1000 zł, gwaran-
cja. Tel. 0691 686 772.

•	 PIeCe gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 zł miesz-
kanie, domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, małe 
gabaryty, moc 18 i 21 kw z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący, do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało używa-
ny, cena 450 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

•	 BOJler – podgrzewacz wody, stoją-
cy, zasobnik z wężownicą do podłą-
czenia go z piecem c.o., gazowym lub 
węglowym, firmy Vaillant z Niemiec, 
typVIII 120 lub 150 litrowy, cena 850 
zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam radio/cd samochodowe; 
telefon komórkowy, Ericson tel. 605 
522 340.

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, wys. 
1,30, głębokość 35 cm. Ul. Zielona 3. Tel. 
091 39 20 714.

•	 SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

•	 Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe sosna od-
pady tartaczne pocięte w klocki 350 zł 
za przyczepę; nie pocięte w całości 250 
zł za przyczepę. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową, 
pionową. Waga 80 kg. Wydajność 100 
l na minutę. Obroty 2850. Tel. 091 39 
20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) le-
xmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 
- 340.

• Sprzedam pojedynczy nagrobek z gra-
nitu. Tel. 793 90 80 98.

• Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki 
– idealny stan. Tel. 516 838 105.

• Sprzedam 3 miesięczne szczeniaki rasy 
Syberian Husky. Tel. 512 467 458.

• Silniki elektryczne 13 KW sprzedam. Tel. 
604 774 854.

• Sprzedam owczarki niemieckie 3 mie-
sięczne, czarne podpalane. Tel. 091 39 
20 106.

• Sprzedam akwarium narożnikowe 200 
litrowe. 600 312 250.
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TELEFONY

oFErTy PraCy PuP

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

rozkŁad jazdy bu sów

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

rozk£ad jazdy PkP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	•	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

NOWOGARD 28.09.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Robotnik budowlany
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Magazynier    
6. Rob.budowlany 
   - technolog robót wykończeniowych
7. Ślusarz-spawacz
8. Stolarz       
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy
12. Fryzjer/ka.  
13. Pracownik zieleni

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)
4. Pracownik Działu Reklam (Goleniów)            
5. Asystent Sędziego (Goleniów)  
6. Sprzątacza (Goleniów)     
7. Pracownik gospodarczy (Goleniów)
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Pomorzanin Nowogard  
- Sparta Węgorzyno 0-0

Zagrali jak z nut!

NALP po II rundzie
W niedzielę, 27 września zawodnicy NALP rozegrali mecze II rundy o 

mistrzostwo
I i II ligi. Kolejne piękne zwycięstwo Parasola i kolejne punkty  Budow-

lanych zdobyte bez walki, bo Golputz nie wyszedł na boisko. Poraz kolejny 
kibice mogli zobaczyć tracącą punkty drużynę Seniorów.

II Edycja

Amatorska Liga Piłki Siatkowej
Jak poinformował nas Andrzej Kania Wiejskie Kluby Sportowe organizują 

rozgrywki II Edycji Amatorskiej Ligi Siatkowej. Pierwsze mecze zostaną ro-
zegrane w sobotę 17 października. Zapisy przyjmowane są do 5 października 
pod numerem telefonu 603 198 104.

Mecze rozgrywane będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. 
Bohaterów Warszawy.

LMM

Iskra – 63 lata istnienia, przed 
meczem faworyzowany lider gra-
jący kiedyś w „okręgówce”. Olim-
pia – niespełna 2 lata działalności 
i jedynie beniaminek A-klasy. Na 
boisku jednak 4:0!

W szóstej kolejce rozgrywek „A”-
klasy grupy pierwszej Olimpia Nowo-
gard podejmowała w Wierzbięcinie 
Iskrę Golczewo. Przed meczem go-
ście zajmowali pozycję lidera.

W pierwszej połowie to goście 
stworzyli groźniejsze akcje pod 
bramką Olimpii. Strzały Nowaka i 
Bekmana obronił Michał Dwojak. 
Najlepszą sytuację goście stworzyli 
po rzucie rożnym. Po mocnym do-
środkowaniu piłkarz Iskry skierował 
piłkę na poprzeczkę bramki Dwojaka.

Okazje Iskry nie świadczą jednak 
o jej miażdżącej przewadze. Zawod-
nicy Olimpii nie popełnili błędów 
w obronie, a mieli także momenty 
dużej przewagi. Groźnie pod bramką 
golczewian robiło się szczególnie przy 
stałych fragmentach gry. W pierwszej 
części bramki jednak nie padły. 

Po przerwie to Olimpia ruszyła do 
ataków. Goście jakby rozprężeni, cze-
kający na błąd Olimpii. Nic bardziej 
mylnego, bo blok obronny Olimpii 
grał bardzo solidnie. Podopieczni 
trenera Marcina Miklasa zwietrzyli 
szansę i zaczęli stwarzać bramkowe 
sytuacje. Licznie zgromadzoną pu-
bliczność aż cztery razy uszczęśliwiał 
Krzysztof Kieruzel. 

Do pierwszej bramki asystował mu 
Daniel Kubski. Napastnik Olimpii 
wyprzedził wychodzącego do piłki 
bramkarza i głową wpakował piłkę do 
siatki. Przy drugiej Kieruzel także za-
mknął dośrodkowanie, ale tym razem 
nogą. Trzeci gol to dośrodkowanie 
z kornera Kubskiego i znów strzał 
głową Kieruzela. Czwarty niewiele 
różnił się od reszty. 

A goście? Po drugiej bramce po-
wietrze uszło z nich jak z dętki. 
Zwieszone głowy, a w nich niedo-
wierzanie. Przecież przyjeżdżali tu po 
pewne zwycięstwo, by dalej masze-
rować do „okręgówki”. W rozmowie 
przed meczem nie ukrywał tego na-
wet prezes gości. Z tym marszem tak 
łatwo jednak nie będzie. W drugiej 
połowie Iskra stworzyła sobie jedną 
sytuację, w dodatku po zamieszaniu 
sprokurowanym błędem Dwojaka. 

Po zwycięstwie nad Iskrą, Olimpia 
zajmuje w tabeli trzecią lokatę. Nasi 
piłkarze mają trzy punkty straty do 
lidera. 

Olimpia Nowogard - Iskra Gol-
czewo  4:0 (0:0)

Bramki: Kieruzel – 4
Olimpia: Dwojak- Szewc, D. Sta-

chowiak, Nadzieja, Niedźwiedź – 
Kowalczyk, Wnuczyński, Kuś (Grze-
lak), Kubski (Golema) – Kieruzel 
(Piskorz), M. Stachowiak (Bagiński). 

man

Pomorzanin Nowogard zremiso-
wał na własnym stadionie po sła-
bym i bezbarwnym widowisku  w 
VIII kolejce V ligi ze Spartą Węgo-
rzyno 0:0.

Całe spotkanie gra toczyła się 
głównie w środku pola, nie brako-
wało niedokładności z jednej jak i 
z drugiej strony. Pierwszą groźną 
sytuację dla gospodarzy stworzył 
Ireneusz Kulik gdy to w 21 minucie 
oddał precyzyjny strzał na wysoko-
ści poprzeczki bramkarza przyjezd-
nych, ten jednak podniósł piłkę nad 
poprzeczką. Sparta w pierwszej po-
łowie nie stworzyła sobie jakiejś do-
godnej sytuacji do zagrożenia bram-
ki Krupskiego. Druga część gry 
zaczęła się od przewagi Pomorzani-
na, czego około 50 minuty potwier-

dzeniem był ładny strzał Marcina 
Skórniewskiego z około 13 metrów, 
jednak i tym razem piłka poszybo-
wała lekko nad poprzeczką. Pod 
koniec spotkania po zamieszaniu w 
polu karnym i niepewnej interwen-
cji bramkarza przyjezdnych, szansę 
na oddanie strzału miał Pastusiak, 
jednak i jemu zabrakło zimnej krwi.

Mecz ten na pewno nie mógł się 
podobać, dominowało w nim wiele 
niedokładnych podań, brak skład-
nych i przemyślanych akcji oraz nie-
celność przy oddawaniu strzałów. 
Pomorzanin zremisował po raz pią-
ty w tym sezonie, w tym czwarty raz 
bez bramek. 

www.pomorzanin.nd.pl
Podała KK.

Kolarstwo: 

Podium dla Chrabąszczy
Rozstrzygnięcia zapadły - 12 edycji, 8 klubów z zachodniopomorskiego oraz 

kolarzy POM Strzelce Krajeńskie i Orląt Gorzów Wlkp. walczyło o miejsca na 
podium w Kolarskiej Lidze Torowej i Szosowej. W obu rywalizacjach potrójny 
sukces odnieśli kolarze Chrabąszczy Nowogard. 

Wyniki ligi torowej kat. open: 
I. Patryk Komisarek

II. Krzysztof Antczak
III. Paweł Kolasiński 

Wyniki ligi szosowej kat. open:
I. Patryk Komisarek

II. Krzysztof Antczak
III. Paweł Kolasiński 
Kluczem do sukcesu kolarzy z Nowogardu była wysoka forma przez cały 

sezon jak również świetna współpraca i wyszkolenie samych zawodników. 
Henryk Sawicki

I liga
Golputz - Budowlani 0:3 (w.o.)
Herosi - Węgorza 4:0 (2:0),
Tubisie - Wyszomierz 2:0 (2:0),
Denver Miętno - Parasol 2:6 (2:3),
Seniorzy - Bad Boys Juniors’94 2:3 (1:0)

II liga
Czarne Chmury - FC Botiga 3:0 (w.o.),
Mosty - Nehuera 3:1 (0:0),
Jantar - Sikorki 4:3 (1:1),
Old Punks - Bóg tak chciał 0:5 (0:1),
Bosman - Pampeluna Perejros 0:4 (0:1),

Karolina Kubicka

Radość trenera i piłkarzy rezerwowych 
po zdobyciu pierwszej bramki
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Szczeciñska Szko³a Wy¿sza Collegium Balticum
zaprasza na kierunki:

Ekonomia

Informatyka

Dziennikarstwo
i komunikacja spo³eczna

studia
podyplomowe

www.stargardinum.pl

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

ul. Zielona 11
72-200 Nowogard, tel. 091 563 93 96

¥ Z O NAJ PS
DO£ C D  LE ZYCH!

www.cb.szczecin.pl

I miejsce
w regionie zachodniopomorskim
wg Rzeczpospolitej i Perspektyw

wœród uczelni niepublicznych
licencjackich w 2009 roku.

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

5.10.2009 r. godz. 16.30

reklamareklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.pl1 października 2009 r. g. 16.00

Dąbrowa Nowogardzka 

Odpust w kościele 
św. Michała Archanioła

W dniu 27 września 2009 roku w kościele w Dąbrowie odbył się odpust św. 
Michała Archanioła. Mszę św. odprawił ks. Dominik. Po mszy wysłuchaliśmy 
mini koncertu Pani Henryki Bogdanowicz ze wspaniałym „Ave Maria”. Po 
uczcie duchowej zaproponowano gościom coś dla ciała. Było ciasto, kiełbasa, 
chleb ze smalcem. Najważniejszym punktem festynu była loteria fantowa, 
gdzie zbierano fundusze na cele kościoła. Po malowaniu kościoła zostały 
odrestaurowane drzwi główne, figura, oraz zostały pomalowane ławki. Ko-
ściół jest jak nowy. 

Nic by nie mogło być zrobione 
gdyby nie ofiarność ludzi. Za wszyst-
kie przekazywane ofiary na kościół 
składamy wielkie podziękowania 
wszystkim mieszkańcom Dąbrowy i 
nie tylko. Szczególny wkład w prace 
przy malowaniu ławek wniosły Panie 
Teresa Krystkiewicz, Helena Tomana, 
Marianna Bujalska, Halina Zwierzak 
oraz Pan Piotr Czyż. Renowacji 
drzwi dokonał Pan Daniel Walczak. 

Składamy również gorące podzię-
kowania tym osobom, które piekły 
ciasto na odpust i przekazały fanty 
na loterię. Kolejny odpust już za rok, 
Zapraszamy!.

Drodzy Państwo „Nic dla ludzi 
bez ludzi”.

Sołtys ZbigniewFlorkowski

reklama
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Czytaj s. 6

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam
urządzenie kosmetyczne 

wielofunkcyjne.  

Tel. 607 921 435

Kampania ruszyła

DZIŚ

„Od złotego do euro”
Czy po wprowadzeniu nowej waluty będziemy bogatsi?

Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.
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A może to tylko „brzydkie kaczątko”

Rośnie potworek
Szybko wyłoniła się z ziemi bryła 

nowego nowogardzkiego marketu 
Inter Marche budowanego na placu 
byłego dworca PKS. To co dotych-
czas ukazało się naszym oczom 
potwierdza najgorsze obawy- ro-
śnie w centrum miasta kolejny 
architektoniczny potworek nie tylko 
nie komponujący się ze szczegól-
nym otoczeniem ale brzydki jak na 
razie sam w sobie. Jeśli na tle pustej 
niczym mur berliński ściany stanie 
jeszcze, planowana na skarpie przed 
wieżą ciśnień stacja benzynowa, to 
dziełu estetycznego barbarzyństwa 
stanie się już zadość do końca. W 
jednym z numerów DN rozmawia-
liśmy o tej kontrowersyjnej, również 
z powodów funkcjonalnych lokali-
zacji, z architekt miasta p. Elżbietą 
Szpilkowską. Twierdziła ona wtedy, 
że miasto nie miało wpływu na 
decyzje lokalizacyjną i szczegółowy 
projekt zabudowy. Śmiem poddać 
te twierdzenia w poważną wątpli-
wość. To prawda, że gmina nie wy-
dawała pozwolenia na budowę, jest 
to w tym przypadku kompetencja 

powiatu ale wydawała tzw. warunki 
zabudowy, ponadto Urząd Powia-
towy  który ostatecznie przyjmuje 
i akceptuje projekt nie znajduje się 
gdzieś na antypodach tylko w nie-
odległym Goleniowie, a nasi radni 
powiatowi którzy mają wpływ na 
politykę powiatu stanowią całkiem 
niemałą ekipę w radzie powiatowej. 
Nie tłumaczą niczego inne twier-
dzenia nowogardzkich urzędników, 
że teren należy do prywatnego 
inwestora . Po drugiej stronie ulicy 3 
Maja też rośnie obiekt (obok lodziar-
ni) na terenie prywatnego inwestora 
(p. Szulejko) i już po pierwszym 
piętrze widać, że buduje się coś 
architektonicznie interesującego. 
Także inwestorom marketów można 
narzucić rozwiązania nie burzące 
urbanistycznego ładu istniejącej za-
budowy miejskiej czego najlepszym 
przykładem jest chociażby fasada 
marketu obok targowiska Turzyn 
w Szczecinie- doskonale wkompo-
nowana w okoliczny teren i nawią-
zująca ciekawymi rozwiązaniami 
architektonicznymi i detalami do 

tradycyjnego handlowo-targowego 
charakteru tego fragmentu miasta. 
Ale żeby tak było trzeba opracować 
przynajmniej kierunkową koncep-
cję urbanistycznego rozwoju miasta 
i pilnować przy pomocy istniejących 
narzędzi prawnych i innych działań 
zgodności zamierzeń inwestorów  
z wymogami takich kierunkowych 
założeń. Czy w Nowogardzie ktoś 
tego pilnuje? Pytanie chyba re-
toryczne.  Wydawało się wielu, w 
tym mnie, że lata urbanistycznego 
koszmaru jakim było socjalistyczne 
peerelowskie budownictwo skoń-
czyły się bezpowrotnie po roku 89. 
I rzeczywiście w wielu miejscach 
rozpoczęła się w architekturze 
stosowanej nowa era. Architekci i 
urbaniści przestali masowo emigro-
wać z braku zajęcia co było normą 
w PRL-u . Zniknęły nie tylko bariery 
polityczne ale również te czysto 
techniczne,  pojawił się rynek czyli 
dostęp do materiałów, technologii 
i kapitału inwestycyjnego. Dlatego 
szare ponure i prostackie budowle 
realnego socjalizmu  znikają powoli 
w nowej nie urągającej zmysłowi 
estetycznemu zabudowie. Ten 
naturalny trend jakoś nie do końca 
zagościł jednak w Nowogardzie. Tu 
dalej nie zrobiono nic z koszmarny-
mi bryłami pawilonów handlowych 

obok kościoła czy obiektu drugiej 
Biedronki na ulicy 700 lecia, na do-
datek powstała w newralgicznym 
architektonicznie miejscu „stodoła” 
Netto. Wrażenia urbanistycznego 
nieładu w mieście  nie są wstanie za-
trzeć przykłady udanych zabiegów 
na ogół prywatnych inwestorów jak 
chociażby ta wyżej wspomniana 
inwestycja na 3 Maja, czy ładna 
adaptacja pawilonów handlowych 
przy ulicy Boh. Warszawy p  Andrze-
jewskiego (patrz artykulik „Polak 
potrafi”). Jakoś się tak składa, że 
Ci inwestorzy, którzy mieszkają w 
naszym mieście starają się nie tyl-
ko robić tutaj interes ale budują z 
dbałością o inne walory, natomiast 
zewnętrznych inwestorów Nowo-
gard i jego kształt specjalnie nie 
interesuje , jakby ważna była dla 
nich tylko zawartość portfeli i stan 
kart kredytowych mieszkańców 
miasta. Myślę, że warto się  wreszcie 
poważnie zastanowić nad tym w 
jak ukształtowanym urbanistycznie 
mieście chcemy żyć i poddaję ten 
swój głos w dyskusji pod rozwagę 
radnym naszego miasta. Być może 
Rada zajmie się  tą sprawą nim  ko-
lejny zewnętrzny inwestor zafundu-
je nam następny koszmarek. 

Marek Słomski   
foto Jan Korneluk
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FUTRZAK 
Salon Pielęgnacji Zwierząt

- strzyżenie - trymowanie - kąpiele - czesanie - obcinanie pazurów

OTWARCIE SALONU  1.10.2009
ul. Boh. Warszawy 82/1 • tel. 721 264 357

DZIEŃ FATIMSKI 
w Nowogardzie

Dnia 3 października 2009 r. ( w pierwszą 
sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki Bożej 
Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogar-
dzie  odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie w 
ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fa-
timskiej przygotowującej nas do 100 rocz-
nicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe 
przygotowania. Mamy tylko dwie parafie 
pod tym wezwaniem w naszym rejonie: w 
Nowogardzie i w Dębnie oraz jedno Sanktu-
arium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Dzień Fatimski będzie uroczystością cy-
kliczną w naszym mieście i będzie odbywał się w każdą pierwszą sobotę 
danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu; Różaniec Fatimski; Błogosła-
wieństwo; Apel Maryjny na zakończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy na-
szych Parafian, Mieszkańców Nowo-
gardu oraz okolicznych Parafii

Ks. mgr Ireneusz Kamionka
Proboszcz Parafii 

pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

Polak także potrafi
Często powtarzamy stereotypy – na Zachodzie jest lepiej, tam to potra-

fią… Oczywiście całkiem nieświadomie umniejszamy nasze możliwości, w 
podtekstach można wyczytać, że u nas to wszystko be… Czyżby kompleks 
niższości ? Twierdzę, że tak – nie potrafimy docenić naszego reklamowanego 
Dobre bo Polskie!

Prezentuję często na łamach „DN” nasze nowogardzkie obiekty, budowane 
przez rodzimych przedsiębiorców podkreślając staranność i estetykę wyko-
nania. Dzisiaj kolejny przykład – niski pawilon handlowy przy ul. Bohaterów 
Warszawy od lat „straszył” przechodniów. A dzisiaj? Widać to na zdjęciach 
– nowa elewacja, niespodziewana ścianka dekoracyjna na dachu, piękny 
dojazd do sklepów odgrodzony od chodnika cieszy wzrok i ..kusi klientów. 

Tak trzymać!
LMM

ul. Bohaterów Warszawy

ul. 3 Maja
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•

• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 5.10.br. g. 16.00

APTEKA 
„JANTAR”
ul. 700 Lecia 15

zaprasza 

na bezpłatne 
dermokonsultacje 

w dniach 
7.10.2009 i 10.11 2009 

w godzinach 
od 10.00 do 16.00

Szkoła Języków Obcych
mgr Jolanty Uścinowicz

angielski włoski francuski szwedzkiniemiecki

ZAPRASZA

KOREPETYCJE

Plac Wolności 9, pok. 414
Czynne od pn-pt

w godz. od 15-18

tel. 661 131 860
wszystkie poziomy zaawansowania
j. , j.angielski niemiecki
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W dniu 30.09.2009 roku w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło się Fo-
rum inaugurujące  gminną kampanię  pod hasłem „3 RAZY  NIE – NIE 
PIJĘ, NIE BIORĘ, NIE BIJĘ” skierowaną do młodzieży gimnazjalnej. 
Na Inaugurację powyższej kampanii zostali zaproszeni przedstawiciele 
wszystkich instytucji pomocowych, którzy na co dzień borykają się z pro-
blemami przemocy i uzależnień. 

Kampania ruszyła

W inauguracji udział wzięli za-
proszeni goście: Pan Kazimierz 
Ziemba – Burmistrz Nowogardu, 
Pan Jerzy Kaczmarski – Zastępca 
Burmistrza, Pan Krzysztof Faliń-
ski – Dyrektor Wydziału Współ-
pracy Społecznej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego, Pani Teresa Skib-
ska  - Kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie, Pan 
Leszek Nowak – Komendant Ko-

misariatu Policji w Nowogardzie, 
Pan Tadeusz Sokala – Specjali-
sta w zakresie chirurgii dziecięcej, 
Pani Elżbieta Szatanik – Specjali-
sta Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej w Szczecinie, Pani 
Bożena Kawicka – Dyrektor Spe-
cjalistycznej Poradni Terapeutycz-
nej dla Dzieci, Młodzieży  i Ich Ro-
dzin w Nowogardzie,  Pan Andrzej 
Burzyński – psycholog oraz Pan 
Tomasz Macul – Kierownik Służ-

by Kuratorskiej przy Sądzie Rejo-
nowym w Goleniowie, przedsta-
wiciele Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie, dyrektorzy i   pedagodzy 
szkół gimnazjalnych   oraz mło-
dzież współpracująca przy two-
rzeniu kampanii. Podczas konfe-
rencji zostały wręczone upominki 
dla młodzieży, która była pomy-
słodawcą oraz wykonawcą sym-
bolicznego plakatu naszej Kam-
panii. Drugim symbolem kampa-
nii są bransoletki z napisem hasła 
kampanii, które zostały zakupio-
ne dzięki wsparciu finansowemu 
przez Firmę  PUWiS z Nowogardu 
i zostaną rozdane młodzieży. Or-
ganizatorami Kampanii są: Urząd 
Miejski w Nowogardzie, Gminna  
Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Nowogar-
dzie, Zespół Interwencji Kryzyso-
wej w Nowogardzie oraz Komisa-
riat Policji w Nowogardzie. Kam-

pania będzie trwała od paździer-
nika do grudnia 2009 roku. Dzia-
łaniami towarzyszącymi ww. kam-
panii będą zajęcia prowadzone w 
szkołach gimnazjalnych przez spe-
cjalistów ds. uzależnień. Oficjalne 
rozpoczęcie odbędzie się w Nowo-
gardzkim Domu Kultury w dniu 
16 października 2009 roku, pod-
czas którego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych  odbędzie się pokaz 
tańca Breakdance  w wykonaniu 
tancerzy działających przy Cen-
trum Animacji Młodzieży w Gole-
niowie. Koordynatorem kampanii 
jest  Dorota Maślana, która będzie 
nadzorować dalsze działania pro-
wadzone w szkołach gimnazjal-
nych. 

Teresa Ziółkowska 
Koordynator Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowy w Nowogardzie 

Foto LMM

Sukces uczniów z SP4
Uczniowie naszej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Pawła II w 

Nowogardzie  odnieśli wielki sukces  w  Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym, organizowanym  przez Szefa Służby Celnej pt. „Służba Celna 
chroni granice i dba o dochody państwa”.

W  pierwszym etapie wojewódzkim, Piotr Kufta z kl. IV, lat 10 uzyskał  
I miejsce , a jego praca  została przesłana do Ministerstwa Finansów do 
drugiego etapu konkursu.

Ponadto uczennice naszej szkoły za swoje prace   otrzymały  wyróżnie-
nia:

Klaudia Kortoniuk, kl. V  lat 11 i Paulina Pawłowska, kl. V, lat 11.
Opiekunem uczniów jest nauczyciel mgr Helena Zagórska
Autorzy wszystkich prac otrzymali dyplomy i nagrody - szwajcarskie 

klocki magnetyczne „Geomag”. Uroczyste ich wręczenie odbyło się we 
wtorek 22 września br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie. Na-
grody wręczyła pani Monika Woźniak - Lewandowska, Rzecznik Praso-
wy Izby Celnej w Szczecinie  oraz  dwóch  przedstawicieli Służby Celnej 
w Szczecinie.

Po wręczeniu nagród uczniowie naszej szkoły kl. I-VI mieli możliwość 
uczestnictwa w spotkaniu z pracownikami Służby Celnej, na którym za-
poznali się z zadaniami i rolą Służby Celnej.”

Inf. własna
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Z okazji urodzin
kochanej żonie

Malwinie
moc najserdeczniejszych 

życzeń, pomyślności, 
spokoju, zrozumienia 
oraz samych trafnych 

życiowych decyzji 
składa 

mąż Mariusz

ŻYCZeNIa

35. latka z Osiny

Uroczysty apel był okazją do przy-
pomnienia historii szkoły i wszyst-
kich sukcesów osiągniętych przez 
jej uczniów. Duży wkład w obchody 
wnieśli także obecni uczniowie. Wy-
stępy chóru oraz przedstawienie te-
atralne przygotowane przez uczniów 
i nauczycieli zostały bardzo dobrze 
przyjęte przez publiczność. Piękny 
wystrój szkoły to także efekt dużego 
zaangażowania uczniów. Korytarze 
ozdabiało wiele wystaw, prezentują-
cych prace dzieci.

Po oficjalnej części obchodów 

można było posilić się smaczną gro-
chówką, zaś dzieci wzięły udział w 
rozgrywkach sportowych.

Jedną z największych atrakcji 
drugiego dnia obchodów był wy-
stęp Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
OSP w Płotach, która zaprezentowa-
ła swoje umiejętności na szkolnym 
boisku oraz podczas przemarszu 
ulicami Osiny. Dzień ten był ostat-
nim dniem obchodów święta naszej 
szkoły oraz Sesji Ekologicznej Rady 
Gminy Osina.

Inf. własna

Ostatni weekend września był wyjątkowy dla uczniów, absolwentów i 
pracowników Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego 
w Osinie. Szkoła obchodziła 35 – lecie istnienia. Obchody połączone były 
z Sesją Ekologiczną Rady Gminy Osina. Władze samorządowe i dyrekcja 
szkoły dołożyły wszelkich starań, by impreza stała na bardzo wysokim po-
ziomie. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. pan Robert Malinowski 
wraz z małżonką – brat zmarłego tragicznie patrona szkoły, znakomitego 
sportowca, mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego, pani Teresa 
Grygowska -  pierwszy dyrektor szkoły w Osinie, dawni i obecni nauczycie-
le i absolwenci.

Projekt „Z bezradności 
do aktywności” 

W związku z realizacją przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w No-
wogardzie projektu systemowego „Z 
BEZRADNOŚCI DO AKTYWNO-
ŚCI” współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w dniach 24 – 27 września b. r. 
uczestniczki projektu wzięły udział 
w wyjazdowym szkoleniu warszta-
towym do Kołobrzegu. 

W ramach aktywnej integracji 
Panie uczestniczyły w czterodnio-
wym cyklu pn. „Nie szukaj pracy! 
– warsztat rozwijający indywidu-
alne cechy ułatwiające zdobycie 
zatrudnienia dla osób, które chcą 
naprawdę pracować”. Realizatorem 
szkolenia było Zachodniopomor-
skie Centrum Szkoleń i Wspierania 

Przedsiębiorczości z Kołobrzegu. 
Część relaksacyjna obejmowała wy-
cieczkę po Kołobrzegu z przewodni-
kiem, pakiet „Relaks Spa” (różnego 
rodzaju zabiegi upiększające, relak-
sujące, pielęgnacji ciała, basen, ja-
cuzzi, łaźnia), basen przy świecach 
i muzyce relaksacyjnej, grill integra-
cyjny oraz uroczystą kolację. 

Uczestniczki projektu nabyły 
nowe umiejętności w zakresie ko-
munikacji społecznej, radzenia so-
bie ze stresem, nauki autoprezenta-
cji oraz wzmacniania samooceny.

Wrażenia po powrocie były bar-
dzo pozytywne. Zapraszamy do 
obejrzenia naszej galerii: ops.nowo-
gard.pl

Opr. Pracownik socjalny PO KL 
Anna Baran

Caritas zaprasza na 
Tydzień miłosierdzia

W najbliższą niedzielę 4 października rozpoczyna się w całym kościele 
Tydzień Miłosierdzia. Po Mszach świętych będą zbierane ofiary do puszek 
na dzieła miłosierdzia. Parafialny Zespół „Caritas” działąjący przy parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie zaprasza do wzięcia udziału w „Festynie 
Miłosierdzia”. Po Mszach o godzinie 9.30, 11.00 i 12.30 będzie można kupić 
i zjeść dobre ciasto, napić się herbaty, a także skosztować specjału ks. Pro-
boszcza:  NALEŚNIKI PROBOSZCZA.  Fundusze jakie zostaną zebrane, 
przeznaczone będą na dzieła miłosierdzia. Zapraszamy do udziału!

Parafialny Zespół CARITAS 
przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP

Spotkanie 
koła  
Diabetyków

Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej „Zdrowie” informuje: 
spotkanie Koła Diabetyków odbę-
dzie się 06.10.2009 r(wtorek) godz. 
17.00 w siedzibie Fundacji „Zdro-
wie”(budynek laboratorium szpita-
la).Serdecznie zapraszamy chorych 
na cukrzycę i ich rodziny.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Apel do posłów

Jeździcie rowerem?
Chcecie, by było bezpieczniej i wygodniej, by legalnie powstawały pasy i 

śluzy rowerowe, by można było wyprzedzać samochody stojące  w korku z 
prawej strony, by dzieci można było wozić przyczepką?

Poprzyjcie apel do posłów o zmianę przepisów ruchu drogowego!
Wyjaśnienie wszystkich proponowanych zmian dostępne jest tu:
http://www.masakrytyczna.org/CMS/news.php?readmore=61
Apel można kliknąć do końca tygodnia - potem zostanie wydrukowany i 

wysyłany do posłów!   http://www.petycje.pl/4441
Przekażcie linki zrowerowanym znajomym!

Na prośbę miastowruchu.pl
opr. LMM
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Sezon na grypę cz. IV

Dzisiejsza publikacja kończy cały cykl materiałów z konferen-
cji jaka odbyła się w dniu 16 września 2009 r. w siedzibie Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie. Przypo-
minamy, że artykuły ukazywały się w kolejnych wydaniach „DN” 
– w dniach 22, 25 i 29 września br. Warto się z nimi zapoznać. – z 
grypą żartów nie ma…

LMM

Edukacja dzieci w wieku 6-12 lat
Rola rodziców
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami mającymi wpływ na 

zachowania dzieci. Pełniąc taką rolę powinni zapewnić im ogólną edukację 
zdrowotną. Dlatego też zaangażowanie rodziców w przekazywaniu informa-
cji dzieciom na temat profilaktyki grypy jest zasadnicze. To na nich spoczy-
wa obowiązek, aby informacja dotarła do dzieci w sposób budzący zaufanie.

Wskazania dotyczące zaangażowania rodziców:
· szczególnie u małych dzieci osobisty przykład rodziców ma wpływ na 

przyswajanie przekazów dot. zapobiegania grypie;
· rodzice powinni posiadać podstawowe informacje i zalecenia oraz ak-

tywnie stosować je w życiu codziennym;
· źródłem wiedzy dla rodziców mogą być spotkania edukacyjne w szko-

łach, informacje przekazywane przez lekarzy podczas wizyt w zakładach 
opieki zdrowotnej oraz listy, ulotki przekazywane rodzicom z informacjami 
i poradami nt. zapobiegania grypie.

Edukacja skierowana do rodziców jest często oparta na trzech następują-
cych przekazach:

1. Edukuj siebie samego.
2. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem.
3. Zapewnij bezpieczeństwo/profilaktykę w domu.
Rola szkoły:
· efekty działań profilaktycznych zależą od uczestnictwa dyrektorów szkół, 

nauczycieli i autorytetów w zakresie edukacji/zdrowia. Personel szkoły po-
winien być przekonany, że edukacja w okresie poprzedzającym zachorowa-
nia oraz w okresie wystąpienia zachorowań na grypę są priorytetem;

· przekazywane treści powinny korelować ze stworzonymi warunkami w 
szkole (infrastruktura i zasoby);

· konsekwencja w edukacji uczniów, rodziców i personelu jest decydująca 
w osiągnięciu celów edukacyjnych i efektywnych zmian postaw i zachowań 
ww. grup;

· wspólnym mianownikiem wykorzystywanych metod, form i pomocy dy-
daktycznych w zakresie profilaktyki grypy, powinny być: jasność, prostota, 
niekosztowność oraz zaangażowanie przedstawicieli środowiska szkolnego, 
rodziców i partnerów lokalnych.

Wskazania metodyczne dotyczące prowadzenia edukacji zdrowotnej w 
szkole:

· należy używać więcej form wizualnych/graficznych niż tekstowych w 
przekazywaniu informacji, zwłaszcza młodszym uczniom;

· stosować w edukacji formę „pokaż i powiedz”, aby zwrócić uwagę 
uczniów;

· powiązać profilaktykę choroby z opowiadaniami, bohaterami albo inny-
mi wydarzeniami już wcześniej znanymi uczniom, by pomoc im zrozumieć 
nowe, abstrakcyjne dla nich pojęcia;

· prowadzić zajęcia aktywizujące – unikać długich wykładów;
· współpracować ze specjalistami zdrowia (lekarzami, pielęgniarkami) w 

celu zapewnienia dodatkowego autorytetu, by przekazywać informacje i 
profesjonalne odpowiedzi na pytania zarówno uczniów jak i rodziców.

Przykładowe formy i pomoce dydaktyczne, które mogą być zastosowa-
ne w prowadzeniu edukacji zdrowotnej uczniów do lat 12:

· informacje przekazywane w formie wizualnej i audiowizualnej - rysun-
ki, plakaty i filmy;

np. plakaty powinny być umiejscowione w najważniejszych miejscach w 
szkole: klasach, łazienkach, profilaktycznym gabinecie pielęgniarki;

· zajęcia aktywizujące, angażujące wszystkich uczniów w klasie/grupie 
jako droga do utrzymania ich zainteresowania;

· lekcje/prace domowe/ćwiczenia skierowane na zadania z wykorzysta-
niem małych, wizualnych kartek z ćwiczeniami do zbierania przez uczniów; 
np. kombinacja: naukowe wyjaśnienie (co to jest wirus) z praktycznym za-
stosowaniem (rysunek wirusa, dopasowanie typów mikroorganizmów do 
zwierząt, które je noszą);

· opowiadania nt. grypy z prostymi, jasnymi zdaniami i ilustracjami, po-
wiązanymi przez bezpośredni związek przyczynowo – skutkowy;

np. dwóch kolegów – jeden jako prawidłowy przykład stosowania zasad 
higieny i drugi jako nieprawidłowy przykład. Drugi zachorował i nie może 
wyjść się bawić, później odwiedza lekarza i uczy się jak być zdrowym

Materiały opracował
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 

Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia

Płacimy za błędy,  
za błędy na górze…

Eureko domaga się od Polski 35,6 mld zł odszkodowania za nie wywią-
zanie się z umowy sprzedaży większości udziałów PZU. To rekordowe rosz-
czenie. Inne spółki i poszkodowani, których sprawy są w toku, żądają od 
Skarbu Państwa w sumie 31 mld złotych – wynika z raportu portalu Mo-
ney.pl.

Energy Group Limited za zdaniem 
firmy nieprzestrzeganie przez Pol-
skę Traktatu Karty Energetycznej

- 1 mld zł - odszkodowania do-
maga się osoba fizyczna (persona-
lia utajniono) za szkody, jakie mia-
ła ponieść na skutek urzędniczych 
decyzji

- 213 mln zł - domaga się Elek-
trim Megadex za straty poniesione 
z powodu nieprawidłowych decy-
zji urzędów skarbowych

- 38,5 mln zł -   dochodzi MCI 
Management za straty poniesione 
na akcjach JTT Computer

- 36 mln zł - o tyle procesuje się 
Optimus za szkody spowodowane 
decyzjami skarbówki

Większość spraw wytoczonych 
Skarbowi Państwa udało się odda-
lić lub doprowadzić do ugody. W 
ciągu minionych trzech lat pań-
stwo przegrało jednak ponad 160 
procesów i państwo musiało wy-
płacić 100 mln zł odszkodowań. 

To stosunkowo niewielka suma 
biorąc pod uwagę wysokość pier-
wotnie żądanych odszkodowań. 

Sporą część roszczeń stanowiły 
i nadal stanowią pozwy o odszko-
dowania za utracone mienie zabu-
żańskie oraz straty poniesione w 
okresie powojennej nacjonaliza-
cji, a także na mocy tzw dekretów 
bierutowskich, dotyczące przej-
mowania nieruchomości i mająt-
ku na terenie Warszawy. Od 2006 
roku roszczenia te przekroczyły 7 
mld zł.

Kolejną stosunkowo liczną gru-
pą są roszczenia związane ze skar-
gami na przeciągające się sprawy 
sądowe, decyzje urzędów skarbo-
wych oraz nadzoru skarbowego.

Za zgodą money.pl strony http://
www.money.pl/gospodarka/ra-
porty/artykul/ponad;66;mld;zloty
ch;tyle;odszkodowan;zadamy;od;
panstwa,193,0,537537.html

opr. LMM

Z roku na rok roszczenia wobec 
Skarbu Państwa są coraz wyższe. 
Za ubiegłe trzy lata suma ich się-
gnęła już 66,6 mld złotych. 

Dotychczasowym rekordzistą, 
jeżeli chodzi o wysokość uzyska-
nego odszkodowania jest spółka 
Centrozap. Za błędy skarbówki, 
które doprowadziły do jej upad-
ku Skarb Państwa obciążono sumą 
odszkodowania sięgającą 42,5 mln 
zł. Sprawa nie jest jednak ostatecz-
nie rozstrzygnięta Skarb Państwa 
odwołał się od wyroku do sądu 

apelacyjnego. Warto dodać, że 
Centrozap żądał 100 mln złotych.

Procesowa pierwsza liga:
- 35,6 mld zł - takiej kwoty od-

szkodowania domaga się od skar-
bu państwa Eureko B.V.

- 8,1 mld zł - suma jakiej doma-
ga się Vivendi S.A. oraz Vivendi 
Telecom International S.A., zarzu-
cając niewywiązywanie się przez 
Polskę z umowy z Francją w spra-
wie popierania i wzajemnej ochro-
ny inwestycji

- 2 mld zł - domaga się Mercuria 
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski
Zdjęcia do pobrania: 
www.videoroguski.pl

Oliwier syn Maji 
i Łukasza 
ur. 29.09.09 
z Nowogardu

Filip syn Marty 
i Radosława Radawiec 
ur. 28.09.09 z Bielic

W obiektywie  Jana korneluka   - Tak było
porównaj ze stroną 2

ZAWODY WĘDKARSKIE  
SPŁAWIKOWE I SPININGOWE

W dniu 26.09.2009 r. na nowogardzkim jeziorze odbyły się zawody 
wędkarskie spławikowe i spiningowe z łodzi.

Organizatorem imprezy było Koło 
Miejsko-Gminne PZW. W zawo-
dach spławikowych wzięło udział 
16 zawodników. Mimo dobrej, sło-
necznej pogody ryba nie dopisywa-
ła. Zwycięzcą został Marek Ryma-
nowicz zdobywając 540 punktów. 

Drugie miejsce zajął Piotr Śliwiń-
ski z 460 punktami. Trzeci był Da-
riusz Kaczmarek, który uzyskał 120 
punktów. 

W zawodach spiningowych z ło-
dzi startowało 14 zawodników. Za-
notowali oni lepsze wyniki. Pierw- sze miejsce zajął Jan Muca, który 

złowił dwa szczupaki – 2360 punk-
tów. Drugi był Bogusław Rejkowski, 
który złowił szczupaka o wadze 1,32 
kg. – 1320 punktów. Trzecią lokatę 
uzyskał Aleksander Książek z 1060 
punktami. 

Zwycięzcy w zawodach spławiko-

wych i spiningowych otrzymali pu-
chary, a wszyscy sklasyfikowani za-
wodnicy otrzymali upominki w po-
staci sprzętu wędkarskiego. 

Zawody tradycyjnie kończyły 
kiełbaski z grilla. 

Henryk Szczupak
foto Tadeusz Kozioł
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W roku 2006, po wyborach sa-
morządowych, Kazimierz Ziemba 
w obecności wszystkich radnych 
koalicji PSL-PO-NFS deklarował: 
„Nie ma tematu utylizacji padliny 
w Glicku”. Było to pierwsze kłam-
stwo, które padło w tym temacie z 
ust burmistrza. Po dwóch latach, 
w czerwcu 2008 r. on sam wpro-
wadził projekt uchwały, który miał 
usunąć ostatnie przeszkody w bu-
dowie zakładu utylizacji odpadów 
zwierzęcych. Od tamtej pory co-
raz silniej okazuje się, że K. Ziem-
ba bardziej czuje się promotorem 
padliniarni niż burmistrzem No-
wogardu. A przecież na jego wy-
nagrodzenie składamy się my, oby-
watele tej gminy i podatnicy, a nie 
mieszkający w Gdańsku J. Smal, 
który chciałby na Glicku zbić inte-
res życia.

P. Smal kupił teren byłej jednost-
ki w Glicku w 2001 r. W latach 
2002-2006 K. Ziemba umorzył mu 
116362 zł podatku od nierucho-
mości. Jako podstawę podaje, że p. 
Smal „nie uzyskiwał żadnych do-
chodów z faktu bycia właścicie-
lem tej nieruchomości”. Dodatko-
wo, do dnia dzisiejszego burmistrz 
odroczył p. Smalowi zapłatę podat-
ku w wysokości 102231 zł. Czyli w 
sumie budżet naszej gminy został 
uszczuplony o 218593 zł z tytu-
łu nie zapłaconych należnych po-
datków od nieruchomości w Glic-
ku. Burmistrz Ziemba jest czło-
wiekiem z gestem. Szkoda tylko, że 
tak hojnie rozdaje nasze wspólne 
gminne pieniądze. Gdyby przyjąć, 
że przeciętna nowogardzka rodzi-
na posiadająca mieszkanko w blo-
ku płaci ok. 150 zł podatku od nie-
ruchomości rocznie, to okazuje się, 
że ponad 200 nowogardzkich ro-
dzin  musiałoby od 2002 r. przez 7 
lat nie płacić podatku  aby zrobić 
w budżecie gminy takie manko, ja-
kie zrobił K. Ziemba nie pobierając 
należnego podatku od J. Smala.

W 2002 r. koalicja SLD-PSL pod 
przywódctwem J. Jabłońskiego i K. 
Ziemby przyjęła uchwałę w spra-
wie planu miejscowego, która po-
zwalała na budowę w Glicku za-
kładu utylizacji odpadów zwie-
rzęcych. Głównym argumentem 
było mamienie utworzeniem setek 
miejsc pracy, co w ówczesnej sy-

tuacji dramatycznego bezrobocia 
miało szczególnie duży wydźwięk. 
Drugim plusem miały być wiele-
settysięczne dochody dla gminy. 
Takie bajki opowiadano aby uspra-
wiedliwić umożliwienie lokaliza-
cji w gminie Nowogard tak nie-
bezpiecznej funkcji jak utylizacja 
odpadów zwierzęcych. Dziś, po 7 
latach fakty są niezaprzeczalne - 
nie ma ani jednego miejsca pracy, 
a do budżetu nie wpływają pie-
niądze z podatku od nierucho-
mości.

Dziś główni promotorzy budo-
wy zakładu – pp. Ziemba, Bielida 
i Czapla oraz właściciel gruntów p. 
Smal mają nową bajkę, która uzu-
pełnia stare opowieści. Oprócz sta-
łego argumentu o miejscach pra-
cy (od 300 do 500 w zależności 
od okoliczności i fantazji mówcy) 
pojawiło się nowe hasło. Otóż nie 
należy już mówić o zakładzie uty-
lizacji odpadów zwierzęcych. Te-
raz w Glicku ma powstać Biotech-
nologiczne Centrum Przetwarza-
nia Odpadów Biodegradowalnych. 
Piękna nazwa prawda? Ładnie się 
kojarzy i nic konkretnego nikomu 
nie mówi. Owo centrum ma być 
chyba czymś w rodzaju kosmicz-
nej czarnej dziury. Otóż twierdzi 
się, że zakład nie będzie emitował 
żadnych zanieczyszczeń do atmos-
fery i wody. Czy ktoś o zdrowych 
zmysłach jest w stanie uwierzyć, że 
do zakładu wjedzie rocznie 200000 
ton odpadów, które ot tak nagle 
znikną - przestaną istnieć? To nie 
cyrkowe sztuczki jakiegoś magika, 
to realne zagrożenie dla naszego 
zdrowia.

Antoni Bielida twierdzi, że jest 
za późno na zmianę planu miej-
scowego. To kolejne kłamstwo. 
Rada Miejska jest konstytucyj-
ną samorządową władzą stano-
wiącą i w każdej chwili,  kierując 
się dobrem gminy i jej mieszkań-
ców, może podjąć każdą pożada-
ną uchwałę. Każdy radny powinien 
tylko otwarcie określić, czy kieru-
je się interesem gminy, czy jedynie 
dobrym interesem nikomu bliżej 
nieznanego biznesmena.

Czy zastanawiałeś się, Czytelni-
ku, czym jest 200000 ton odpadów 
rocznie? Otóż w roku jest około 
250 dni pracujących. Oznacza to, 

że każdego dnia tygodnia, od po-
niedziałku do piątku, do zakładu 
trzeba dowieźć 800 ton odpadów. 
Przy założeniu, że standardowa 
naczepa TIRa ma ładowność 24t, 
codziennie po naszych drogach do 
zakładu będą sunąć 33 TIRy wy-
pełnione rozkładającymi się od-
padami zwierzęcymi. Z pewnością 
będzie to rozkosz dla naszych no-
sów. Zwłaszcza w czasie lipcowych 
upałów.

Jednym z głównych zagrożeń 
jest to, że w Polsce nie obowiązu-
ją żadne normy dotyczące uciąż-
liwości zapachowej. Więc smród 
może rozchodzić się dowolnie – 
żadna inspekcja nie będzie w stanie 
ukarać właściciela zakładu w Glic-
ku za to, że śmierdzi. I nie nale-
ży mylić smrodku gnojowicy, któ-
ry funduje nam Poldanor z tym co 
będzie wydobywać się z zakładu w 
Glicku. Mieszkańcy okolic zakładu 
FARMUTIL w Śmiłowie (właści-
ciel H. Stokłosa) mówią o gęstym, 
słodkim, trupim odorze, który wy-
wołuje mdłości, bóle głowy, nie po-
zwala zasnąć w nocy, męczy przez 
cały rok przesycając włosy i ubra-
nia.

Oczywiście najbardziej zagro-
żeni są mieszkańcy Glicka i oko-
licznych wsi – Orzechowa, Bo-
guszyc,  Sikorek, Miętna, Błot-
na, Grabina, czy Karska. Jednak i 
nowogardzianie nie powinni mieć 
złudzeń – poczujemy padlinę i w 
naszych domach. Najgorzej będzie 
na os. Bema. Jednak dla miesz-
kańców wymienionych wsi może 
mieć to nie tylko negatywne skut-
ki zdrowotne, ale i wymierne skut-
ki ekonomiczne. Gdy padliniarnia 
zacznie działać, to wartość ich nie-
ruchomości poszybuje ostro w dół. 

Panowie Ziemba, Bielida i Cza-
pla twierdzą, że będzie to najno-
wocześniejszy zakład w Europie, 
że będzie zatrudniał setki osób, że 
zupełnie nie będzie uciążliwy dla 
środowiska. Jako argument przy-
taczają przykłady podobnych za-
kładów działających w Niemczech, 
Austrii, podobno nawet w centrach 
miast. Jednak nie zapominajmy, że 
polska rzeczywistość wciąż jeszcze 
mocno się różni od rzeczywisto-
ści niemieckiej. Zdezelowane nie-
mieckie auta, które nie mogą już 

przejść badania technicznego czę-
sto dogorywają na polskich dro-
gach. Polskie komisy wypełnione 
są rzeczami pozbieranymi na nie-
mieckich „wystawkach”.  Do Polski 
mniej lub bardziej legalnie zwo-
zi się odpady, dla których nie ma 
miejsca w krajach zachodniej Eu-
ropy. W światowym rankingu an-
tykorupcji Niemcy mają zdecydo-
wanie lepszą pozycję – są na 14 
miejscu, a Polska dopiero na 58. 
Z tego rankingu wynika niestety 
to, że wciąż względnie łatwo jest 
w naszym kraju przekupić decy-
dentów, którzy chętniej zadba-
ją o dobry interes hojnego „wuj-
ka”, niż o dobry interes społeczny. 
Stare rzymskie powiedzenie mówi 
– „pieniądze nie śmierdzą”

Wielu mieszkańców naszej gmi-
ny zdaje się uważać, że temat pa-
dliniarni w Glicku ich nie dotyczy. 
Wiadomo, że każdy ma swoje spra-
wy zawodowe, rodzinne, prywatne, 
każdemu brakuje czasu. Jednak ten 
temat jest wyjątkowy. Doskonały 
interes może zrobić na nim kilku 
cwaniaków, a straty ponosi i pono-
sić będzie cała gmina. Nowogard 
jest moją małą ojczyzną. Wykonu-
ję mój mandat radnego najlepiej 
jak potrafię. Chciałbym, aby moje 
dzieci mogły dorastać w zdrowym 
otoczeniu, abym nie musiał mar-
twić się o możliwe alergie i zatru-
cia, abym nie musiał odpowiadać 
znajomym na pytania: „A co u was 
tak śmierdzi?”. Dlatego apeluję do 
Was Czytelnicy o osobiste zaanga-
żowanie. Interesujcie się tematem, 
rozmawiajcie o nim ze znajomymi, 
czytajcie w internecie o uciążliwo-
ści zakładów utylizacyjnych, zaan-
gażujcie się w nasze działania. Je-
żeli stworzymy dużą grupę naci-
sku, to wspólnie  jesteśmy w sta-
nie raz na zawsze wykreślić temat 
utylizacji padliny z historii naszej 
gminy.

Zapraszam do współpracy 
wszystkich chętnych. Proszę o 
kontakt telefoniczny lub mailowy. 
Osoby chcące poprzeć nasze dzia-
łania zapraszam do „Naszej Kla-
sy”. Można tam dopisać się do listy 
znajomych konta „Stop padliniarni 
w Glicku”.

Rafał Szpilkowski, tel. 606 678 728
szpilkowski@poczta.fm

Glicko – śmierdzący interes
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Okiem laika

Dlaczego inwestycja  
w Glicku się ślimaczy?

Pytanie takie zadałem sobie po przywołaniu mnie przez Czytelnika, któ-
ry napisał: Szkoda, że redaktor LMM stracił wiarę w możliwość unieważnie-
nia uchwały pozwalającej na budowę spalarni w Glicku, bo prasa jest opinio-
twórcza.

Proszę więc posłuchać mojej opi-
nii na ten temat.

Po pierwsze nigdzie nie ma słowa 
„spalarnia”. Pan Korneluk (przy ca-
łym szacunku dla Jego niezwykłej 
pracowitości – niestety Syzyfowej!) 
ma obsesję na temat spalarni – wi-
dzi ją wszędzie – jak nie powstaje w 
Słajsinie to już na pewno powstanie 
w Glicku!

Teraz sama  inwestycja. Fakty są 
następujące: właściciel gruntów pan 
Jarosław Smal od 8 już lat szuka in-
westora na swoje tereny. Dziwnym 
trafem uparł się, że musi to być za-
kład związany z padliną! Czy to 
przypadek?

Szuka inwestora. Zaczyna dobrze, 
bo uzyskuje uchwałę Rady Miejskiej 
(tę z 2002 roku i potwierdzoną jej 
ważność przez Sąd Administracyj-
ny w 2005 roku). Znajduje także fir-
mę z odpowiednią technologią czy-
li WABIO z „ogromnym kapitałem” 

200 tys. złotych, który to kapitał wy-
śmiał radny Kosiński. Miał pan Ko-
siński rację – za taką kwotę to moż-
na wynająć prywatne mieszkanie na 
biuro, opłacić telefony i sfinansować 
piękny folder o „perpetum mobi-
le”. Na stronę internetową pieniędzy 
brakowało. Szukamy dalej. Kogo? 
Ano inwestora, bo koszt inwesty-
cji liczony jest na ok. 100 milionów 
euro, czyli więcej jak cena za stocz-
nie Szczecin i Gdynia razem wzięte. 
Żeby taką sumę wyłożyć to trzeba 
najpierw dokładnie sprawdzić czy to 
się opłaci. Kto ma płacić? 

Główny surowiec do przerobu to 
padlina. Jak wyliczył pan Korneluk 
to przerób rzędu 160 tysięcy ton pa-
dliny rocznie z Niemiec. Gdyby pan 
Eugeniusz miał rację to szybko li-
cząc okazuje się, że do Glicka każ-
dego dnia musiałoby przyjechać 22 
potężne TIR-y z ładunkiem 20 ton 
padliny każdy! Przecież każdy kto 

przez Niemcy przejeżdżał to wi-
dział, że już od Kołbaskowa, po obu 
stronach drogi nie leży nic tylko pa-
dlina.  Niemcy hodują zwierzęta tyl-
ko po to by je zamieniać w padlinę 
i palić w Glicku! Oczywiście każdy 
zdrowo myślący człowiek wie, że tak 
nie jest. Padlina jest i to dużo tylko, 
że trafia się na całym obszarze Nie-
miec, załóżmy, że także i w ościen-
nych państwach. Trzeba ją tylko ja-
koś zebrać, dostarczyć do punktów 
przeładunkowych, skoordynować 
DOWÓZ I PÓŹNIEJ JEJ WYWÓZ 
DO GLICKA. Jakie to jest przedsię-
wzięcie logistyczne? Trudniejsze i 
zapewne kosztowniejsze od budowy 
zakładu, który przy obecnej techno-
logii można zbudować w pół roku 
(patrz firma REM).

Wniosek jest prosty – aby uzyskać 
pieniądze na zakład w Glicku trze-
ba najpierw zbudować potężną sieć 
zbiórkową padliny w Niemczech. 
Przy tak ogromnym zapotrzebowa-
niu zbiórki padliny to potężne ma-
gazyny  - tamtejsi Kornelukowie 
będą protestować , bo nikt nie chce 
mieć pod nosem składowiska gniją-
cej i rozkładającej się padliny! Jaki 
stąd wniosek ?

Pan Korneluk przesadza – bar-
dziej jestem skłonny uwierzyć Panu 
Smalowi, Firmie WABIO i projekto-
wi jaki przedstawili – nie 160 tysię-
cy ton z Niemiec tylko możliwe do 
uzyskania ilości padliny oraz odpa-

dów poprodukcyjnych i sklepowych 
z terenu naszego i ościennych wo-
jewództw. Tylko pytanie już zadane 
pozostaje bez odpowiedzi – kto wy-
łoży pieniądze?

Zapewne pan Smal niedługo nam 
to wyjaśni.

Czy unieważnić uchwałę i nie 
dopuścić do budowy? 

Ja osobiście bym tego nie robił. 
Właściciel czyli Jarosław Smal po-
niósł zapewne ogromne koszty na 
przygotowanie całej inwestycji. Nie-
ważne, że na terenie po byłej jed-
nostce wojskowej nie inwestował. 
Są obowiązujące przepisy i tylko się 
dziwię, że burmistrz nie przedstawia 
ich radnym i społeczeństwu.

Nowogard ma przykład pod bo-
kiem – jakie odszkodowania płacić 
ma Szczecin za to tylko, ze nie do-
trzymał obietnicy sprzedaży grun-
tów pod market? Gdy będziecie 
Państwo czytać ten artykuł będzie 
już znana ugoda Rządu RP z holen-
derską firmą EUREKO – płacimy 
8,5 miliarda złotych odszkodowania 
za niedotrzymanie umowy sprzeda-
ży udziałów w PZU.  Czy Nowogard 
też ma płacić za nie do końca spraw-
dzone i przemyślane decyzje?

A może w tym wszystkim tylko o 
to chodzi!

LMM
PS. Czytajcie artykuł: Płacimy za 

błędy, za błędy na górze…

Terenowo na placu
W sobotę z nowogardzkiego Placu Wolności wystartuje rajd po bez-

drożach regionu. 

O godz. 10-tej spod Nowogardz-
kiego Domu Kultury w teren ruszy 
czterdzieści samochodów z cztero-
kołowym napędem. Imprezę orga-
nizują szczecińskie stowarzyszenia 
4x4 oraz Off-Road Faktory. Z Pla-
cu Wolności kierowcy przeniosą się 
na nowogardzki motocross. Póź-
niej wszyscy wyruszą bezdrożami 
w kierunku Gryfic. To tam odbędzie 
się pokazowy odcinek specjalny. By 
przygotować tor na Smoczaku do 
sobotniego odcinka organizatorzy 
pracują na nim od tygodnia. Jednym 
z głównych jest mieszkaniec Błotna 
Piotr Brodzki.

- Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców na plac i na motocross. Resz-
ta trasy nie była już przygotowywa-
na. Kierowcy będą jechali według 
przygotowanych map. Po prostu będą 
musieli pojawić się w poszczególnych 
punktach, by odebrać tam pieczątki, 

które to potwierdzą. To nic innego jak 
jazda na orientację – mówi Brodzki. 

Uczestnicy zostali podzieleni na 
trzy kategorie: turystyczną, wyczy-
nową i extrem. Dla pierwszej trasa 
będzie najłatwiejsza, a ostatni będą 
zmagać się już z wielkimi niedogod-
nościami terenu.

- Najwięcej uczestników będzie 
właśnie w kategorii extreme. Oni 
będą musieli zmagać się już np. z 
przeprawą przez rzekę, czy podcią-
ganiem wozu pod górę – informuje 
Brodzki. 

Wśród uczestników rajdu znala-
zły się również osoby z naszej gmi-
ny. Imprezę wsparł burmistrz Ka-
zimierz Ziemba, który ufundował 
kierowcom koszulki. Głównym jej 
sponsorem jest producent olejów i 
smarów – firma Castrol. 

Trasa będzie prowadzić aż do nad-
morskiego Rogowa. Tam imprezę 
zakończy wspólne pieczenie kiełba-
sek przez kierowców. Serdecznie za-
praszamy na Plac Wolności i moto-
cross. 

marcin Nieradka

 „CO SIĘ KOMU W DUSZY GRA...  
CZYLI PIOSENKA TO NIE WSZYSTKO”

Jesienny koncert pełen zamyślenia w wykonaniu muzyka i poety, byłego 
artysty krakowskiego kabaretu „Piwnica pod Baranami” - 

SZYMONA  ZYCHOWICZA (www.szymonzychowicz.art.pl)
Zapraszamy wszystkich tych dla których słowo poetyckie połączone z 

muzyką pełną nut wrażliwych stanowi wartość nie do przecenienia.
Spotkajmy się zatem 17 października o godzinie 18.00 w sali widowisko-

wej Goleniowskiego Domu Kultury by refleksyjnie pomyśleć o życiu we 
wszystkich jego wymiarach.

Bilety w cenie 10 złotych i 5 złotych(ulgowy) – do nabycia w Centrum In-
formacji Turystycznej, pl. Bramy Wolińskiej 1, tel. 091 418 9590 w dniach: 
pon - pt w godz. 11.00 - 17.00  oraz w dniu koncertu w galerii „Przy przy 
scenie” - godzinę przed koncertem. 

Dodatkowe informacje dotyczące koncertu - pod nr 091 418 26 88
Joanna Wojciechowska GDK
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w Dobrej 
Nowogardzkiej, ul. Traugutta 3 a. 
Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w 
kamienicy na parterze, po general-
nym remoncie, ogrzewanie gazowe, 
kominek  pomieszczenia gospodar-
cze, tel. 501 692 153.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 601 92 75 13.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokojowe. Tel. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 68 m kw (3 pokoje, okna 
PCV, panele podłogowe, nowe 
co w miedzi, łazienka wysoki 
standard) w Wierzbięcinie. Cena 
165 tys. do uzgodnienia. Tel. 
607 398 428.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 
pokojowe. Tel. 691 145 787.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Sprzedam 30 arów w Kikorzy, cena 
do uzgodnienia. Tel. 781 873 398.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin 
– Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Wynajmę lokal 80 m kw na gabinet, 
zakład, biuro. 606 703 451.

• Sprzedam kawalerkę 38 m kw, 
bezczynszową, ul. Żeromskiego, 
cena 110 tys. Tel. 784 206 525, 
784 470 519.

• Pół domu – Błądkowo 100 m kw za-
mienię lub sprzedam. Tel. 600  695 
546.

• Mieszkanie 2 pokojowe 40 m kw 
bezczynszowe na wsi Węgorza koło 
Nowogardu, 75 tys. Tel. 501 307 666.

• Strzelewo uroczo położone gospo-
darstwo 15 ha z domem 180 m kw, 
bud. gosp. do remontu, 360 tys. Tel. 
783 534 677.

• Działka 25 arów przy trasie 5 km od 
Nowogardu pod budowę 45 tys. Tel. 
725 899 426.

• Jasiel k/Golczewa – 10 ha dział-
ka uroczo położona ze stawem 

przy lesie, media, idealna pod ko-
nie, hodowlę, okazja 145 tys. Tel. 
502 103 432.

• Ziemię rolną 2 ha i 6,30 ha blisko No-
wogardu. Tel. 889 133 882.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw w 
bloku IV p. lub zamienię na dom na 
wsi do 10 km od Nowogardu. Tel. 
691 399 023.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw – ta-
nio. 781 932 948.

• Sprzedam 3 działki pod zabudowę 
w okolicach Nowogardu, 30 – 40 
arów. Tel. 728 323 434.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojo-
we, wyremontowane, II piętro na 
większe (3-4 pokojowe). Tel. 091 39 
20 904.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wy-
najęcia o pow. od 40 do 65 m kw. 
510 100 263.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
517 04 77 09.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
własnościowe, parter na większe. 91 
39 25 132.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamienię 
na trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, Nowogard, centrum. Tel. 0604 
801 811.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we ul. Boh. Warszawy 5. 698 548 788 
po 15.00.

• Sprzedam dom w centrum Nowo-
gardu, na osiedlu domków jedno-
rodzinnych, nowe budownictwo, 
pow. użytkowa 139 m kw, działka 
750 m kw. Tel. 605 548 164.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 
55 R16; stan bdb.Cena 690 zł oraz 2 
opony letnie 215x55 R 16; cena 80 zł. 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 
155 x 80 firmy KUMHO + nowa opo-
na letnia gratis. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 
1999 r., pierwszy właściciel, kupiony 
w polskim salonie, skrzynia biegów 
manualna, benzyna, złoty metal-
lic, ABS, el. szyby, centralny zamek, 
autoalarm, poduszka powietrzna, 
wspomaganie kierownicy, immo-
biliser, welur. tapicerka, światła 
przeciwmgielne + kmpl. opon zimo-
wych. Cena 9900 zł. Tel. 502 649 241.

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T 
Avangarda, benzyna, combi, 240 ps, 
2002 r., przebieg 181  000, metalik 
ciemny granat, wyposażenie0020– 
skóra, 8 poduszek, klimatyzacja, szy-
berdach, podgrzew. siedzenia, tele-
fon, CD radio, cena 33 tys. Tel. 0049 
30 11 24 55 dzwonić po 20.00.

• Sprzedam Cinquecento, 1996 r., poj. 
700, OC + przegląd – ważny. Cena 
1900 zł. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam skuter Kymco KB 50, 2001 
r., zarejestrowany, 1500 zł do uzgod-
nienia. Tel. 697 119 238.

• Sprzedam Renault 19, 1990 r., poj. 
1,7, benzyna + gaz, cena 950 zł do 
uzgodnienia. Tel. 600 368 810.

• Sprzedam Ford Fiesta 1,6 
D, rok 1988, cena 900 zł. Tel. 
669 018 405.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• Sprzedam motorower Yamaha DT50 
i motorynkę. 600 312 250.

• Różne części do VW Golfa IV, Shara-
ne, Corsy c, VW T4, blacharskie i me-
chaniczne. 514 465 224.

• Sprzedam Hondę Civic, 1996 r., 
centr. zamek, poj. 1,5, 2 poduszki. 
Tel. 603 895 622.

• Sprzedam Yamaha Virago 250, 
1993 r., cena do uzgodnienia. Tel. 
784 049 897.

• Sprzedam Seat Toledo 1992 r., 1,8. 
Tel. 0514 649 097.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie tiplery górno-
lotne. Tel. 512 335 172.

• Sprzedam owies. 091 41 87 596.

• Sprzedam kaczki francuskie skuba-
ne, ziemniaki jadalne i słomę preso-
waną w kostkach. 664 969 584.

• Sprzedam obornik koński. 091 39 
17 602.

• Pszenżyto ozime do siewu oraz bu-
raczki i marchew w większych ilo-
ściach sprzedam. 502 853 573.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. Strze-
lewo. 502 853 573.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, siano 
i żyto. Tel. 091 39 17 620 wieczorem.

• Sprzedam gołębie rasy pawik. Tel. 
603 353 789.

• Kurki nioski – sprzedaż. 091 39 106 
66.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22  783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Angielski.0501 350 107.

• Docieplenia 30 zł/ m kw, polbruk 
25 zł/ m kw, dekarstwo 35 zł. 
785 931 513, 091 39 111 53.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• J.angielski – tłumaczenia. kon-
takt: tlumaczenia-24@o2.pl

• Wypożyczalnia maszyn i urządzeń 
budowlanych, zagęszczarek, mło-
tów, młotowiertarek. Nowogard, 
ul. rossevelta 6. Tel. 889 098 253.

• Transport, przeprowadzki, kraj – za-
granica. 696 138 406, 696 854 591.

• HarrY – meD masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Dozorowany parking dla cięża-
rówek, busów i dostawczaków 
(dawny POm). 511 267 991.

• Nadzory budowlane. 504 595 424.

• Usługi budowlane i ogrodzenia. 
Fachowo i solidnie. 665  963  449, 
607 251 246.

• Prace wykończeniowe budynków w 
zakresie: sufity podwieszane, zabu-
dowy z kartonoregipsu, gładzie gip-
sowe, malowanie, układanie glazu-
ry, terakoty, paneli. Tel. 516 838 105.

• Przewóz osób do Niemiec pod 
wskazany adres. Tel. 796 367 792.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Remonty kompleksowe. 
727 303 097.
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SAMOCHODY NA ZAMÓWIENIE
Pomoc i doradztwo  

w zakupie samochodu za granicą

Tel. 605 276 271

lOkale DO WYNaJĘCIa
NOWOGarD- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                                       cena:        1100 zł/msc
NOWOGarD- lokal handlowo- usługowy o powierzchni 164 m2                    cena:  8000 netto/msc

mIeSZkaNIa 1- 2 POkOJOWe
BIaŁUŃ- kawalerka o powierzchni 24 m2, parter                                                    cena:    73 000 zł
reSkO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
DOBra- 2 pokoje o powierzchni 40 m2, I piętro                                                       cena:    74 000 zł
reSkO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
reSkO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                       cena:  140 000 zł
ŁOBeZ- 2 pokoje o powierzchni 54 m2, I piętro                                                         cena:  149 000zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                          cena:  141 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                        cena:  150 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                          cena:  161 000 zł
NOWOGarD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                           cena:  165 000 zł
NOWOGarD- 2pokoje o powierzchni 40 m2, III piętro                                           cena:  175 000 zł
NOWOGarD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                            cena:  200 000 zł
NOWOGarD – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                        cena:   250 000 zł
PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2    cena:  341 600 zł                          

mIeSZkaNIe 3 POkOJOWe
ŁOBeZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NOWOGarD-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                           cena:  160 000 zł
NOWOGarD-  okolica 3 pokoje o pow. 68 m2, parter                                             cena:  165 000 zł
NOWOGarD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                    cena:  208 000 zł
NOWOGarD-  (3 poziomowe)3 pokoje o pow 100 m2, II piętro + 2 garaże   cena:  210 000 zł
NOWOGarD- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 

mIeSZkaNIe 4 POkOJOWe
PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
raDOWO maŁe – 4 pokoje o powierzchni 80 m2, III piętro                                  cena:  125 000 zł
reSkO – 4 pokoje o powierzchni 64 m2, II piętro                                                    cena:  130 000 zł
NOWOGarD – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena:  167 000 zł
DOBra – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o pow. 67 m2, I piętro                                                         cena:  207 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000 zł
NOWOGarD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                      cena:  240 000 zł

72-200 Nowogard • ul. 3 maja 13
tel./fax 91 39 222 24

kom. 508 312 260 lub 61 • 510 170 219
72-100 Goleniów • ul. Szkolna 6

tel/fax  91 407 33 77

UBeZPIeCZeNIa HDI aSekUraCJa
kreDYTY mIeSZkaNIOWe I POŻYCZkI 

(oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kerdytu-oferta 17 banków)
WIĘCeJ OFerT ZNaJDZIeSZ Na  www.extra-dom.com.pl

• Czyszczenie i akrylowanie podłóg. 
607 580 172.

• Usługi transportowe do 3,5 tony 
pod plandeką. Tel. 514 465 224.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Zatrudnię fryzjera damsko – męskie-
go lub męskiego. Tel. 091 39 25 027, 
607 647 240.

• Poszukuję doświadczonej opiekunki 
do małego dziecka. Tel. 506 250 969.

• Potrzebna osoba do pomocy w na-
uce II gimnazjalisty. Może być liceali-
sta. Tel. 607 752 959.

INNe

• Sprzedam półkotapczan, dł. 2 m, 
wys. 1,30, głębokość 35 cm. Ul. Zie-
lona 3. Tel. 091 39 20 714.

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁU-
GOŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębino-
wą, pionową. Waga 80 kg. Wydaj-
ność 100 l na minutę. Obroty 2850. 
Tel. 091 39 20  714, Nowogard ul. 
Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Sprzedam elektryczny wózek inwa-
lidzki – idealny stan. Tel. 516 838 105.

• Sprzedam 3 miesięczne szcze-
niaki rasy Syberian Husky. Tel. 
512 467 458.

• Silniki elektryczne 13 KW sprzedam. 
Tel. 604 774 854.

• Sprzedam owczarki niemieckie 3 
miesięczne, czarne podpalane. Tel. 
091 39 20 106.

• Sprzedam akwarium narożnikowe 
200 litrowe. 600 312 250.

• Sprzedam akwarium 70 litrów z 
kompletnym wyposażeniem, cena 
150 zł. Tel. 784 049 897.

• Sprzedam pianino – tanio. 91 39 
25 132.

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, 
300 zł za przyczepę pocięte w kloc-
ki, 200 zł w całości. Tel. 514 740 538.

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE PODŁOGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia,  że kontynuuje  

zapisy na budowę mieszkań 
własnościowych w budynku wielorodzinnym.

• Lokalizacja  -  przy ul. Boh. Warszawy  („sad czereśniowy”)
• Struktura mieszkań – 1 pok, 2 pok, 
• Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy – listopad 2009
- zakończenie - listopad 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania szcze-
gółowych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 261 lub 697 
104 578.

Sprzedam dom w centrum 
Nowogardu, na osiedlu 

domków jednorodzinnych, 
nowe budownictwo, 

pow. użytkowa 139 m kw, 
działka 750 m kw. 

Tel. 605 548 164.

reklama reklama
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MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 

w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza przetarg 
pisemny nieograniczony 

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2,, 
 I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza:  182.190- zł  Wadium:  18.200,- zł
Lokal nr 2: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2,,
 II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
 Cena wywoławcza: 155.002- zł  Wadium:  15.500,- zł

Lokal nr 3: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2,, 
 IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza:  126.038,- zł  Wadium:  12.600,- zł
Składanie ofert do 08.10.2009 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 08.10.2009 

r. o godz.12.15
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 

Spółdzielni do 08.10.2009 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy 
złożyć w zamkniętej kopercie z  napisem „Przetarg na lokal nr ...”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę 
oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Wadium należy 
wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Nowogardzie nr 98 
9375 1012 4200 0202 2000 0010

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 
091-3910010.

reklama
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Nauczanie matematyki w Azji
W chińskich szkołach matematyka cieszy się 

wielką popularnością. W zasadzie nie ma tam 
uczniów słabych z tego przedmiotu. Dlaczego? 
W przeciwieństwie do Europy czy USA, w kra-
jach azjatyckich jest pełna świadomość tego, że 
rozwiązywanie zadań to nie tylko „intelektual-
na sprawa”, ważną rolę gra tu emocja. Dlatego 
też uważa się, że chcąc na serio pomóc ucznio-
wi, powinno się przede wszystkim rozbudzić w 
nim ambicje, sprawić, aby zapragnął rozwiązać 
zadanie. Rzecz jasna, nie jest to łatwe, toteż w 
Chinach wykorzystuje się wielki autorytet, jakim 
zwykle cieszą się tam nauczyciele. Dla chińskich 
uczniów nauczyciel jest synonimem mistrza, 
któremu powinni nie tylko dorównać, ale moż-
liwie jak najszybciej go prześcignąć. Z tego też 
względu w literaturze popularyzującej matema-
tykę duży nacisk kładzie się na zagadnienia, któ-
re w Chinach nie są objęte szkolnym programem 
nauczania. Szczególnie wiele miejsca poświęca 
się tam problemom, które zwykle nie są znane 
nauczycielom matematyki, po to, aby ucznia jak 
najbardziej zmotywować do nauki, wykorzystać 
tkwiące w nim atawistyczne pragnienie rywali-
zacji ze swoim mistrzem - nauczycielem. Mało 
tego, w książkach popularyzujących matematykę 
spotyka się bardzo wiele zadań, do rozwiązania 
których wykorzystywane są pewne szczególne 
pomysły, na jakie w zasadzie samodzielnie wpaść 
nie sposób. Zadania takie poprzedza się informa-
cją, że z samodzielnym jego rozwiązaniem nie 
poradziłaby sobie większość utytułowanych aka-
demickich wykładowców matematyki. Czyni się 
to w celu szczególnej mobilizacji sił intelektual-
nych, która niemożliwa jest bez silnego bodźca 
emocjonalnego.

Przeprowadzono kiedyś w Chinach pewne cie-
kawe doświadczenie. Dwóm grupom 13-letnich  
uczniów o takim samym wyrobieniu matema-
tycznym i identycznych zdolnościach dano takie 
samo zadanie z pełnym rozwiązaniem, ale dla 
jednej grupy zostało poprzedzone informacją, że 
z samodzielnym jego rozwiązaniem nie poradzi-
liby sobie utytułowani akademiccy wykładowcy 
matematyki, natomiast druga grupa uczniów nie 
miała tej informacji. Obie grupy  miały taką samą 
ilość czasu na zapoznanie się z rozwiązaniem 
zadania. Po jego upływie  zebrano kartki z roz-
wiązaniami i dano nowe, z tekstem podobnego 
zadania, które należało rozwiązać. Okazało się, 
ku wielkiemu zdumieniu przeprowadzających 
eksperyment, że w grupie uczniów, którzy mieli 
podaną wspomnianą informację aż 85% rozwią-
zało zadanie  samodzielnie, natomiast w drugiej 
grupie z rozwiązaniem poradziło sobie niespełna 
5% uczniów. Wówczas dydaktycy matematyki 
zrozumieli w pełni, jak wielką rolę, wręcz nie do 
przecenienia, w rozwiązywaniu zadań odgrywa 
mobilizacja intelektualna.

W Europie i u nas nie wykorzystuje się tych 
doświadczeń dydaktycznych, ponieważ nie 
mieszczą się w obowiązujących ramach popraw-
ności. W Chinach nauczyciele nie obrażają się, 
kiedy publicznie czyni się wzmianki sugerujące, 
że mogą czegoś nie wiedzieć. Zdają sobie bo-
wiem sprawę, że leży to w interesie ucznia moty-
wując go intelektualnie. 

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny 

„Świata Matematyki”
– pisma dla młodzieży szkolnej

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa „5”

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpi-
sać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym 
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-
rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzy-
żówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry 
znajdujące się w oznaczonych literami polach 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc 
hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe odpowiedzi, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego 
w Polsce czasopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać 
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

152-5.10.2009 r. 

Al a rmy  
o d  2 8 0  z ł !

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio
tel. 513 100 901

kUrY NIOSkI
1,5 roczne

sprzedaż
Gospodarstwo Drobiarskie  

Żabowo 13 • Tel. 091 39 106 66

Sprzedaż 
drewna  

kominkowego
Transport

Tel. 509 930 161

CHAMPION 
Salon Pielęgnacji Psów

raBaT 10% na usługi 
do końca roku

Tel. 697 380 497
ul. Boh. Warszawy 71 (były POM)

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

reklama reklama

Informujemy, że 

9 października 2009 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

DZIENNIK
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

72-200 Nowogard • ul. Zielona 1

HOTEL PRZYSTAŃ

17 AUTOMATÓW
RULETKA

BAR

Tel. 091 573 42 71
Poszukujemy osób do pracy. 

Oferty: salon.nowogard@fortunagames.pl

SALON GIER LOSOWYCH
reklama

My też sprzątaliśmy świat
No, może nie cały, tylko jego frag-

mencik. Dobrze, że jest taka akcja, bo 
chociaż skrawek Ziemi zostaje oczysz-
czony. Lepiej  byłoby, gdyby Sprzą-
tanie Świata stało się akcją zbytecz-
ną, ale skoro jest to wciąż konieczne, 
chętnie bierzemy w niej udział. Od lat 
oczyszczamy ze śmieci nasz ulubiony 
Sarni Las. I każdego roku jest to samo: 
ogromna ilość śmieci! Smutkiem na-
pawa nas fakt, że większości nie wy-
rzucają dzieci, lecz dorośli. Nasuwa 
nam się prośba: Drodzy Dorośli, nie 
zaśmiecajcie nam świata, my prze-
cież chcemy żyć w czystym środowi-
sku! Wiemy, że wywóz śmieci kosztu-
je, ale to my – dzieci musimy po was 

sprzątać. To żadna przyjemność bawić 
się i spacerować w brudnym lesie.

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Nowo-
gardzie

PS: Wysiłek dzieci został wynagro-
dzony, bo po skończonej pracy czeka-
ło na wszystkich ognisko. A jak ogni-
sko, to również kiełbaski i ziemniaki 
pieczone w popiele. Potem chwila od-
poczynku i … Jesienne Biegi Przełajo-
we zorganizowane przez nauczycieli 
wychowania fizycznego. Z frekwencją 
nie było problemu, bo każdy chętnie 
brał w nich udział. To nasza szkolna 
tradycja. Takich tradycji mamy więcej, 
ale o tym później.                M.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2-5.10.2009 r. 17

Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna
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Zarośla

PrZeGlĄDaNIe W OCZaCH
Co w mych oczach stracił,
Tego nie odzyskał.
Przejrzałem go szybko,
Aż do dna (kieliszka).

Na ZDrOWIe
Wiem, że w was mogą zdziwienie wzbudzić,
Te na początku dość smutne słowa:
Wiele jest chorób i chorych ludzi – 
To prawda, ale nie o nich mowa.
Jeden z nich właśnie mi opowiadał,
Że co dzień daje żołądka treść
Do analizy i co dzień bada
Co wolno, czego nie wolno jeść.
Akron na gardło, węgiel na kiszki,
Szałwia na zęby, syrop na krtań,
Emskie przed nocą (to od zadyszki),
A przy posiłku (obiad z trzech dań)
Zastrzyk z glukozy (przed każdym daniem),
A po zastrzyku bada swój stan.
I kiedy tylko od stołu wstanie,
Żeby się wzmocnić, wypije tran...
W nosie zakręci, w krzyżu zaboli,
W rękę się sparzy, wystąpią bąble,
Jeden raz kichnie – i już biadoli,
Już witamina – zastrzyk B-compleks.
Trochę zawiało – salipiryna,
W brzuszku zatkało – zaraz rycyna,
Piramidonek – bo szmerek w głowie,
Kłucie śledziony – już pogotowie!
I tak się skarżył ranki, wieczory,
Bez przerwy za mną łaził jak cień.
Mówił, że kona i tak jest chory,
Że prześwietlenia robił, co dzień...
A kiedy w końcu, zanim mi znikł,
Połknął sześć proszków i krzyknął: „Cześć!”
Rzekłem:
Pan musi być zdrowy jak byk,
Jeśli to wszystko potrafi pan znieść!

raZ DWa TrZY CZTerY
Pierwszego dostał wypłatę,
Dwa litry wypił z kamratem,
Trzy burdy zrobił na mieście,
Cztery miesiące spędzi w areszcie.

kOleJNOŚĆ
Z kociakami dziś szampan,
Z kociokwikiem jutro sam pan.

Rozwiązania krzyżówki nr 25.09  - TYLE 
WIEMY ILE PAMIĘTAMY - nadesłali:

Bogumiła Urtnowska z Kulic, Józef Dobrowol-
ski z Dąbrowy, Adżelika Nizio z Osowa, Agniesz-
ka Pluta z Błotna, Krystyna Tretiak z Maszkowa, 
Jerzy Zawadzki z Orzechowa, Grażyna Stefańska 
ze Strzelewa, Agata Kochelska z Błotna, oraz z No-
wogardu: Zdzisława  Sosnowska ,Bogumiła Czu-
pryńska, Magdalena Czupryńska, Andrzej Lesz-
czyński, Władysław Kubisz, Stanisława Pokorska, 
Tadeusz Kozioł, Marzena Ustyjańczuk, Franciszek 

Palenica, Krystyna Zawidzka, Alicja Wypych, Ry-
szard Gutowski, Urszula Kaczmarek, Pelagia Fe-
liksiak, Aneta Grzebielucha, Teresa Powalska, Ja-
nina Grudzińska, Szczepan Falaciński, Zbigniew 
Szeremeta, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Józef 
Górzyński, Teresa Januszonek.

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Zdzisława Sosnowska,
- Franciszek Palenica,
- Zbigniew Szeremeta.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski redaktor na
czelny, Lesław M. Marek zastępca na

czelnego, Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 
Sta ni sław Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIĄTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD jAZDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD jAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II 
dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego 
Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Go-
leniowski Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

NOWOGARD 28.09.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Robotnik budowlany
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Magazynier    
6. Rob.budowlany 
   - technolog robót wykończeniowych
7. Ślusarz-spawacz
8. Stolarz       
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy
12. Fryzjer/ka.  
13. Pracownik zieleni

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)
4. Pracownik Działu Reklam (Goleniów)            
5. Asystent Sędziego (Goleniów)  
6. Sprzątacza (Goleniów)     
7. Pracownik gospodarczy (Goleniów)
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NalP
W ubiegła niedzielę odbyła się druga kolejka Nowogardzkiej Ligi Halowej.
Tabela I ligi po drugiej kolejce: 
1. Parasol                         6     12 : 5     + 7   
2. Budowlani                   6       6 :0      + 6   
3. Bad Boys Juniors        4       5 : 4      + 1   
4. Herosi                          3      6 : 5      + 1   
5. Probud Wyszomierz    3      5 : 4      + 1   
6. Tubisie                         3      5 : 6      - 1    
7. Golputz                        3      3 : 4      - 1    
8. Denver Miętno             1      4 : 6      - 2    
9. Seniorzy                       0      2 : 6      – 4   
10. Czarne Koszule          0      1 : 7      - 6    
Tabela II ligi po drugiej kolejce:
1. BTCH                   6    10 : 1    + 9   
2. Pampeluna            6      8 : 1    + 7   
3. Czarne Chmury    3      5 : 3    + 2   
4. Mosty                   3      6 : 5    + 1   
5. Sikorki                  3      7 : 7           
6. Nehuera                3      4 : 5    - 1   
7. Bosman                3      4 : 6    - 2   
8. Jantar                    3      4 : 8    - 4    
9. FC Botiga             0      2 : 7    - 5   
10. Old Punks           0      1 : 9    - 8    
W najbliższą niedzielę 4 października odbędzie się 3 kolejka, w której 

zagrają :
II liga :
Sikorki – Old Punks
14.00    Nehuera - Jantar
14.30    FC Botiga – Mosty
15.00    Bosman – Czarne Chmury
15.30    Pampeluna – BTCH
I liga :
16.00    Probud Wyszomierz – Denver Miętno
16.30    Węgorza – Tubisie
17.00    Budowlani – Herosi
17.30    Seniorzy – Golputz
18.00    Bad Boys – Parasol
Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców piłki halowej.

Org.

Olimpia z Pogonią

Olimpia zagra  
w Wysokiej kamieńskiej

Olimpia Nowogard rozegra swój  kolejny mecz na wyjeździe - tym  razem  
nasi  zawodnicy  pod wodzą M.Miklasa pokażą sie przed publicznością w 
Wysokiej Kamieńskiej.  Miejscowy Znicz nie może zaliczyć tej  części sezo-
nu  do udanej - nie zdobył  do  tej  pory żadnego punktu i zajmuje ostatnie 
miejsce. Olimpia natomiast z meczu  na mecz  pokazuje, że jest naprawdę 
silnym zespołem, który chce awansować do ligi. Na dzień dzisiejszy nasz ze-
spół zajmuje trzecią lokatę  tracąc 3 pkt do  lidera. 

Początek spotkania o  15.30 .Zapraszamy do  Wysokiej Kamieńskiej.

Pozostałe spotkania:
03-10 14:30  Pionier Żarnowo - Radowia Radowo Małe 
03-10 16:00  Bałtyk Międzywodzie - Rega II Trzebiatów 
03-10 16:00  Iskra Golczewo - Błękitni Trzygłów  
04-10 13:30  Orzeł Prusinowo - Sowianka Sowno  
04-10 15:00  Bałtyk Gostyń - Fala Międzyzdroje  
04-10 15:00  Bizon Cerkwica - Jantar Dziwnów  

KK

Pomorzanin zagra 
z Wodą-Piast II rzecko

W najbliższą niedzielę Pomorzanin  Nowogard rozegra spotkanie na wy-
jeździe w Rzecku  z miejscową Wodą-Piast II. Zespół po 8 kolejkach zajmu-
je ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 7 pkt. Poprzednie swoje spotkanie 
nasi  przeciwnicy przegrali  z Kłosem Pełczyce 2-1, ale Pomorzanin także 
nie pokazał się z dobrej  strony remisując z dużo niżej położonym zespo-
łem Drużyna trenera Gumiennego  w ostatnich  meczach pokazuje swoją 
słabą dyspozycje, brak pomysłu na grę, liczne kontuzje i  niemoc w zdoby-
waniu bramek. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłkarskich 
na mecz do  Rzecka na godzinę 15.00. Mecz sędziują panowie Kasprowicz 
(główny) oraz Filip i Beczko.

Pozostałe mecze 9 kolejki:    
03-10 15:00  Sparta Węgorzyno - Kluczevia Stargard  
03-10 15:00  Osadnik Myślibórz - Świt Skolwin  
03-10 15:00  Sparta Gryfice - Iskierka Szczecin-Śmierdnica  
03-10 16:00  Polonia Płoty - Kłos Pełczyce  
03-10 16:00  Odra Chojna - Arkonia Szczecin  
03-10 16:00  Stal Lipiany - Zorza Dobrzany  ‚
04-10 15:00  Orzeł Trzcińsko-Zdrój - GKS Mierzyn 

KK

II Edycja

amatorska liga Piłki 
Siatkowej

Jak poinformował nas Andrzej Kania Wiejskie Kluby Sportowe organizują 
rozgrywki II Edycji Amatorskiej Ligi Siatkowej. Pierwsze mecze zostaną ro-
zegrane w sobotę 17 października. Zapisy przyjmowane są do 5 października 
pod numerem telefonu 603 198 104.

Mecze rozgrywane będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. 
Bohaterów Warszawy.

LMM

W środę grupa dzieci z Wierz-
bięcina i okolicznych wiosek gości-
ła na meczu szczecińskiej Pogoni z 
ŁKS-em Łódź (I liga).

Wyjazd grupy 30 osobowej grupy 
zorganizował klub Olimpia Nowo-
gard. Warto dodać, że spora część tej 
grupy to zawodnicy drużyny tramp-
karzy prowadzonej przez Gracjana 
Golemę. Dojazd na mecz sfinanso-
wany został z środków klubowych, 
przeznaczonych na zajęcia pozalek-
cyjne. Za sprawą wiceprezesa Pogo-
ni Dariusza Adamczuka wejście na 
stadion wszyscy mieli jednak dar-
mowe. Opiekunami grupy dzieci 
było trzech piłkarzy drużyny senior-
skiej Olimpii. 

Dzieci po raz pierwszy miały oka-
zję zobaczyć tak duży stadion i mecz 
przy sztucznym oświetleniu. W 

pierwszych minutach pobytu skupi-
ły się na robieniu fotografii. W dru-
giej połowie meczu przyłączyły się 
nawet do dopingu i razem z resztą 
kibiców zagrzewały Portowców do 
walki. Szkoda tylko, że zawiedli pił-
karze Pogoni, którzy ze słabym ŁKS-
em przegrali 0:2. 

Po zakończeniu meczu dzieci od-
wiedziły szczecińskie KFC. Wy-
cieczka sprawiła im dużo radości. 
Środowy wyjazd na mecz to dopiero 
początek współpracy małej Olimpii 
z wielką Pogonią. W przyszłości pla-
nowane jest zorganizowanie wspól-
nego turnieju drużyn młodzieżo-
wych. Być może spełnią się także 
marzenia o rozegraniu sparingu ze-
społów seniorskich. 

man
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ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

meble, dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
(piwnica Biedronki)

Tel. 091-39-25-476

Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe

Zapraszamy
od pn. - pt. od 10 - 18, sob. 10-14Transport gratis na terenie miasta

Akceptujemy karty płatnicze

GAMA—KWADRAT—
Dla wszystkichklientównowy katalog

B R W

Nowość w ofercieGaleria dodatków:pościel, poduszki, pudłalampki, kubki, koce,
itp.

nie tylko meble...

1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

 5.10.2009 r. godz. 16.30

P.H. HURTPOL  • ul. Młynarska 1a  • Nowogard   
zatrudni PRACOWNIKA PORZĄDKOWEGO   

Wymagania: orzeczenie o grupie inwalidzkiej.
Oferujemy: umowę o pracę.

Oferty prosimy kierować na adres firmy lub kadry@hurtpol.pl
Dodatkowe inf. tel. /091/579-29-18 

P.H. HURTPOL • ul.Młynarska 1a • Nowogard 

zatrudni magazyniera   
Wymagania: - wykształcenie  średnie, - doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

Sprzedam
urządzenie kosmetyczne 

wielofunkcyjne.  

Tel. 607 921 435

Rajd „Daleko 
od szosy”

P.H. HURTPOL • ul.Młynarska 1a • Nowogard 

zatrudni magazyniera   
Wymagania: - wykształcenie  średnie, - doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18

s. 4 i 12
  foto Jan Korneluk

czytaj s. 2

czytaj s. 3

Płaskorzeźba 
Jana Pawła II  
w kościele 
pw. WNMP

Jarosław Smal

O Glicku 

Sukces Patryka 
Komisarka

Eugeniusz Korneluk

Głośne czy 
słabe NIE, 
dla spalarni 
padliny  
w Glicku?!



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2 Nr 76 (1793)

Płaskorzeźba Jana Pawła II  
w naszym kościele

Wielka Nowenna Fatimska 

Inauguracja Nowenny 
na Osiedlu BemaNasza parafia związana jest z Ja-

nem Pawłem II. Mamy na to szereg 
dowodów. Jednym z nich jest msza 
św. papieska – czyli msza św. odpra-
wiana o godz. 21.00 drugiego dnia 
każdego miesiąca. W czasie tej mszy 
św. modlimy się o beatyfikację i kano-
nizację Sługi Bożego Jana Pawła II. W 
miniony piątek, czyli 2 października  
msza św. papieska była odprawiana 
po raz 54. Innym dowodem naszego 
związania się z Janem Pawłem II 
są nasze pielgrzymki Śladami Jana 
Pawła II. Odbyliśmy już kilka takich 
pielgrzymek w ostatnich latach. 

Podczas ostatniej mszy św. pa-
pieskiej został w naszym kościele 
odsłonięty i poświęcony wizerunek 

Jana Pawła II. Jest to płaskorzeźba 
umieszczona w miejscu już od dłuż-
szego czasu na to przygotowanym. 
W ten sposób przybył nam kolejny 
namacalny dowód naszego związa-
nia się z Janem Pawłem II. Mamy 
nadzieję, że na długo pozostanie po 
nas w naszym kościele. Przed tym 
wizerunkiem będziemy modlić się 
o beatyfikację i kanonizację Ojca 
Świętego a kiedy to już się dokona, 
to za Jego pośrednictwem będziemy 
kierować do Boga nasze prośby i bła-
gania. Płaskorzeźbę wykonała artyst-
ka ze Szczecina p. Monika Szpener. 
Wymiary płaskorzeźby: wysokość 
210 cm, szerokość 105 cm.

 W 2017 r. przypada setna rocznica 
objawień fatimskich. Do tej rocznicy 
ma nas przygotować wielka, trwającą 
dziewięć lat Nowenna, która rozpo-
częła się 13 maja 2009 r., a kończy 13 
maja 2017. 

Poszczególne lata zostały podzie-
lone według najważniejszych treści 
orędzia fatimskiego. W ramach No-
wenny będziemy rozważać naglące 
apele, jakie przez Serce Niepokalanej 
Maryi kieruje do nas Bóg. Przez 
dziewięć kolejnych lat sześć mie-
sięcy fatimskich (maj-październik) 
będzie okazją do podejmowania 
szczegółowych wątków związanych 
z przewodnim hasłem roku.

Wielka Nowenna Fatimska, wypeł-
niona modlitwą, refleksją i katechezą, 
stanie się dla wielu ludzi pomocą w 
odnalezieniu drogi, która prowadzi 
ku „nowemu, lepszemu światu” (Jan 

Paweł II): ku osobistemu nawróceniu 
i nadejściu godziny tryumfu Niepo-
kalanego Serca Maryi.

Wielka Nowenna rozpoczęła się 
już 13 maja bieżącego roku ale w 
naszej archidiecezji jej inauguracja 
dokonała się w dniu wczorajszym 
– w pierwsza sobotę października. 
Miała miejsce w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej, które znajduje się 
na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Znajdujemy się w szczęśliwym 
położeniu, bo w naszym mieście 
najmłodsza parafia na Osiedlu Bema 
ma za swoją patronkę Matkę Bożą 
Fatimską. Inauguracja Nowenny w 
naszym mieście i naszym dekanacie 
dokonała się właśnie w tej parafii w 
dniu wczorajszym. Rozpoczęła się o 
godz. 12.00 modlitwą Anioł Pański a 
następnie  uczestniczyliśmy we Mszy 
św. Fatimskiej, adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, odmawialiśmy 
różaniec i na koniec odśpiewaliśmy 
Apel Maryjny. 

Duszpasterz parafii ks. Ireneusz 
Kamionka zaprasza na kolejne Dni 
Fatimskie, które będą miały miejsce 
w tej parafii w każdą pierwszą sobo-
tę miesiąca i rozpoczynać się będą 
o godz. 12.00. Jest szansa dla nas, 
byśmy uczestnicząc w tych Dniach 
Fatimskich poznali nie tylko histo-
rię objawień fatimskich ale przede 
wszystkim przesłanie, jakie Matka 
Boża w Fatimie skierowała do świata.

(z biuletynu duszpasterskiego)

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

Piątek  09.10.2009 8:00 – 15:00
Sobota 09.10.2009 8:00 – 15:00 

Zapraszam do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym 
skierowaniem z OPS, wpisaną  ilością osób w rodzinie i dokumentem toż-
samości.

Pastor Cezary Komisarz



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

36-8.10.2009 r. 

reklama

O Glicku  
właściciel terenu

Przedstawiamy Czytelnikom pełną treść listu jaki otrzymaliśmy od pana 
Jarosława  Smala w związku z ożywającym tematem budowy zakładu uty-
lizacji na terenach po byłej jednostce wojskowej w Glicku.

wiązanie na najwyższym światowym 
poziomie biotechnologicznym speł-
niającym wszystkie wymogi ochrony 
środowiska, emisji substancji szko-
dliwych itp., itd. przy równoczesnej 
realizacji oczekiwań urzędów odpo-
wiedzialnych za higieniczną utyliza-
cję odpadów jak i producentów rolno-
spożywczych. Dla tych ostatnich to 
duża szansa rozwoju, gdyż bez legal-
nej, zgodnej z prawem polskim i eu-
ropejskim, bezpiecznej na przyszłość 
utylizacji odpadów poubojowych 
lub poprodukcyjnych muszą się oni 
liczyć z ograniczeniem sprzedaży 
swoich produktów na rynkach UE.

W trakcie licznych prezentacji na 
forum Urzędu Wojewódzkiego, Urzę-
du Marszałkowskiego, jak również na 
sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie 
w czerwcu ubiegłego roku, informo-
waliśmy w szczegółowy sposób o 
swoich zamierzeniach. Przekazali-
śmy również informacje o poziomie 
zaangażowania środków finanso-
wych niezbędnych na realizacje Bio-
Centrum w Glicku. Jest to rząd wiel-
kości kilkuset milionów złotych!

W kompleksie pracę znajdzie do-
celowo od 350 do 500 osób z czego 
połowę stanowić będzie zatrudnienie 
przy pracach rolnych w 15-to hekta-
rowym kompleksie szklarniowym za-
silanym energią skojarzoną z odzysku 
procesowego.

Prowokowany przez te osoby pu-
bliczny sposób debatowania nad zło-
żoną problematyką przedsięwzięcia 

w trakcie przygotowania tak dużej 
inwestycji jest nie do przyjęcia.

Ogrom spraw bieżących, jak też 
czekające nas procedury w ramach 
uzyskania pozwolenia na budowę 
wymagają pełnego zaangażowania 
naszego zespołu, a jednym z etapów 
tej procedury będzie zapoznanie 
społeczeństwa z technologią, którą 
zamierzamy zastosować.

Wobec powyższego proszę zain-
teresowanych mieszkańców gminy 
Nowogard, jak też Radnych Gminy 
do uznania naszego prawa do dzia-
łania przemyślanego, w ramach, któ-
rego nie ma miejsca na „masowe” 
informacje, które mogłyby zaszko-
dzić projektowi z punktu widzenia 
biznesowego.

Jednocześnie, zgodnie z deklara-
cją, którą złożyliśmy wespół z Pre-
zesem Zarządu Spółki BioCentrum 
Sp. z o.o, Panem Jackiem Stępniem, 
podczas rozmowy z Redaktorem 
Naczelnym Dziennika Nowogardz-
kiego informuję, iż z chwilą rozpo-
częcia procedur środowiskowych i 
administracyjnych na bieżąco infor-
mować będziemy za pośrednictwem 
DN o przebiegu realizacji projektu. 
Zwracam się z uprzejma prośbą do 
redakcji o wiarygodne, zgodne ze 
stanem faktycznym przekazanie 
informacji odnośnie inwestycji w 
Glicku.

Z poważaniem 
Jarosław Smal

W odpowiedzi na systematycz-
nie poruszany temat realizacji in-
westycji w Glicku, przekaz akcji 
protestacyjnej z dnia 23.09 pod 
tytułem „STOP PADLINIE”, opi-
sanej w Dzienniku Nowogardzkim 
z dnia 25.09 oraz zapotrzebowanie 
wynikające z rozmów z mieszkań-
cami Gminy Nowogard jak i z jej 
przedstawicielami - Radnymi Rady 
Miejskiej w Nowogardzie chciałbym 
odnieść się do spraw dotyczących 
przygotowywanego przez firmę Bio-
Centrum Glicko spółka z.o.o projek-
tu pt: „ Budowa Bioenergetycznego 
Centrum Przetwarzania Odpadów 
Biodegradowalnych w Glicku k. No-
wogardu” .

Rozpoczęcie  ww. inwestycji na 
terenie byłej jw. w Glicku datuję się 
na rok 2002 kiedy to Rada Miejska w 
Nowogardzie podjęła uchwałę o za-
twierdzeniu zmian planu pod funk-
cję: „Przemysłową i Przetwórczą 
związana z przetwórstwem rolno- 
spożywczym w tym Zakład Utyliza-
cji Odpadów Zwierzęcych” .

Kolejnym etapem był wybór od-

powiedniej technologii spełniającej 
ówczesne i przyszłe wymogi prawa 
polskiego jak i europejskiego.

Wybór padł na technologię fir-
my WABIO, umożliwiającą prze-
mysłowe przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych, w tym również 
ubocznych odpadów pozwierzęcych 
bazując nie na spalaniu czy suszeniu 
masy biogennej jak to było i nadal 
jest praktykowane we wszystkich 
działających na terenie kraju zakła-
dach, a na procesach ich bioche-
micznej fermentacji.

Rozwiązanie to, to w prostym opi-
sie ekonomiczne i ekologicznie, prze-
prowadzane w sposób kontrolowany 
w szczelnych instalacjach do fer-
mentacji metanowej, przetworzenie 
odpadów biogennych i/lub roślin-
nej biomasy energetycznej na biogaz 
umożliwiający jego energetyczne wy-
korzystanie ( produkcja energii elek-
trycznej i cieplnej).

Idea ta leży u podstaw aktualnie 
wdrażanego przez Rząd programu 
budowy 2000 biogazowni w Polsce.

Przygotowywany projekt to roz-

Chodniki upiększają…
Niebawem zostaną oddane do użytku nowe chodniki realizowane przy 

budynkach Warszawska 10 i Warszawska 11 będących we władaniu Wspólnot 
Mieszkaniowych. W budżecie przeznaczono na ten cel 127 tysięcy złotych.

LMM

Zaprosili nas…
Dom Pomocy Społecznej  w Nowogardzie, ul. Smużyny 2  

obchodzi 35 – lecie istnienia.
Uroczystości z tej okazji odbędą się w dniu 7 października. 

Początek Początek godz. 11.00
Dziękujemy za zaproszenie
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Na zdjęciu od lewej: Sławomir Skubij i Sławomir Chlebicki – szefowie WOPR po-
przednich kadencji, Henryk Szczupak (obecnie za sterami) oraz ratownik Konrad 
Mościński.

Z okazji „okrągłych” 
urodzin kochanej 

Halinie Sadłowskiej 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, zdrowia, 
pomyślności, 

spełnienia marzeń oraz 
zadowolenia i uśmiechu 

na co dzień 
składają 

córki z rodzinami

ŻYCZeNIa

W dniu 3 października Nowogard 
gościł uczestników I Edycji Rajdu 
„Daleko od szosy” organizowanego 
przez Stowarzyszenia OFF-ROAD 
FACTORY i JEEP ADVENTURE

Na Plac Wolności zjechało 36 
załóg głównie z województwa za-
chodniopomorskiego . Byli także 
kierowcy z województw dalekich – 
dolnośląskiego i śląskiego. Rajd roz-
grywany w trzech kategoriach – tu-
rystycznej, wyczynowej i extremal-
nej. Stąd różnorodność pojazdów co 
bardzo interesowało widzów.

Uczestników Rajdu przywitał 
burmistrz Kazimierz Ziemba wy-
rażając zadowolenie, że nasze mia-
sto, 700-letni gród  weszło na mapę 
rajdów i życzył powodzenia  - na 
pamiątkę zachował koszulkę z logo 
rajdu.

Po załatwieniu spraw organiza-
cyjnych  uczestnicy udali się na tor 
motocrossowy na Smoczku by roze-
grać pierwszą konkurencję.

Tradycyjnie zawody na Smoczku 
odbywają się w deszczu  - tak było i 
tym razem. Rajdowcy to uwielbiają, 
byli więc szczególnie zadowoleni!

Konkurencja okazała się niezwy-
kle trudna – dwa pojazdy nie spro-
stały wymaganiom toru i w wyniku 
awarii musiały się z przygodą poże-
gnać.

Klasy turystyczna i wyczynowa po 
zaliczeniu wzniesień toru udały się 
w dalszą drogę według otrzymanych 
map. Natomiast klasa extremalna po 
zjeździe z toru pokonywała jeszcze 
bardzo trudne podjazdy pod dwie 
góry.

Dla ścisłości na terenie naszej 
gminy trasa prowadziła przez Woj-
cieszyn, Lestkowo, Miętno, Dąbro-
wę, Grabin i Szczytniki. Były to dro-
gi publiczne, używane na codzień. 
Tylko „extrema” miała utrudnione 
odcinki. Na całej trasie umieszczo-
no punkty kontrolne – uczestnik 

musiał potwierdzić swój pobyt odci-
skiem pieczątki. Trzeba wiedzieć, że 
pieczątki są umieszczane w skrytych 
miejscach – aby je odcisnąć trzeba 
bardzo dokładnie „odczytać” z mapy 
i podjechać w odpowiednie miejsce 
(pieczątka jest przymocowana na 
odpowiedniej lince o określonej dłu-
gości).

Dalsza trasa była podobna i pro-
wadziła bocznymi drogami – pierw-
sze pojazdy z zaliczeniem pełnej tra-

sy dotarły do Rogowa późną nocą. 
Trzeba tutaj nadmienić, że niektórzy 
zrezygnowali z nocnej jazdy i pozo-
stawili część trasy na dzień wracając 
na nią po noclegu.

Przygód (czytaj raczej awarii) na 
trasie było sporo – jedna z załóg ko-
rzystała nawet z pomocy kowala! To 
co wyróżnia taką imprezę to niezwy-
kła solidarność i gotowość niesienia 
pomocy – rywalizacja i zwycięstwo 
nie jest najważniejsze.

W rajdzie startowała także załoga 
z Nowogardu – w klasie turystycznej 
najlepsza okazała się załoga jeepa 
grand cheeroke  kierowca Jarosław 

Rajd „Daleko od szosy”

Piotr Brodzki z małżonką

Baran i pilot Michał Warkalewicz. 
Nasze gratulacje!

Ciekawostki: 
- najmłodszy pilot miał lat 9. Był 

autentycznym pilotem – prowadził 
ojca kierowcę dokładnie według 
mapy!

- drugi nowogardzki akcent – na 
rajd po raz pierwszy wybrał się 
Mikołaj Kubiak i Łukasz Domaga-
ła najmniejszym w stawce samo-
chodem  „mitsubishi  pinin” –  do 

mety nie dojechali, ale radzili sobie 
bardzo dobrze budząc zdziwienie u 
starych wyjadaczy.

Nad przebiegiem rajdu czuwa-
li członkowie Stowarzyszeń Piotr 
Brodzki i Janusz Kalinowski.

Uroczyste zakończenie to wrę-
czenie nagród w trzech kategoriach 
oraz tradycyjnie kiełbaski i gro-
chówka. Uczestnicy byli zadowole-
ni – podobała się atmosfera i trasa 
– wyrażali chęć uczestnictwa w dru-
giej edycji tego rajdu.

Relację notował LMM

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy pomogli w pracach, a 
szczególnie:

Gminie Nowogard, Gminie Trze-
biatów, Fundacji „Fort Rogowo”, 
Klubowi Motorowemu „CISY”, 
Sekcji Krav-Maga z Nowogardu, 
Firmie Finans-Bud z Nowogardu, 
Firmie Castrol Polska, Firmie Kaj-
tur z Trzebiatowa, Firmie HPRe-
klama ze Szczecina,  Szczecińskiej 
Agencji Reklamowej SAR, Walde-
marowi Mowczanowi z Białogardu.  

W klasie turystycznej najlepsza okazała się załoga jeepa grand cheeroke  
kierowca Jarosław Baran i pilot Michał Warkalewicz

WOPR Podsumowanie sezonu

Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe zakończyło sezon. Z tej 
okazji spotkali się ludzie, którzy spo-
łecznie pracowali i pracują na wodzie. 
Zostali zaproszeni także przedstawi-
ciele władz z burmistrzem Kazimie-
rzem Ziembą i Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Markiem Krzywanią 
oraz  przedsiębiorcy, którzy myślą o 
… właściwym wykorzystaniu jezio-
ra z pożytkiem dla mieszkańców, a 
szczególnie młodzieży. O szczegółach 
jeszcze zbyt wcześnie mówić, ale tro-
chę optymizmu, że idzie ku lepszemu  
mogę przekazać. I to czynię…

LMM
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Zmuszony zostałem odnieść się do 
materiałów ukazanych w prasie na te-
mat naszej pikiety w Nowogardzie – z 
23 września b.r.. przed U.M. gdyż pa-
dły pewne oszczerstwa na nasz temat. 
W nagłówku Gazety Goleniowskiej z 
25 września napisano: „niezbyt liczna 
ale za to głośna demonstracja … itd.”. 
W Dzienniku Nowogardzkim też z 25 
września czytamy ”Słabo słyszalne stop 
padlinie”, dalej na str. 3 D.N. czytamy: 
„w środowe południe przed miejskim 
ratuszem kilkanaście osób protestowało 
przeciwko budowie zakładu utylizacji 
padliny w Glicku.” autorem jest Marcin 
Nieradka, młody dziennikarz D.N. i dzi-
wię się, że umieścił materiał nie obiek-
tywny, a wręcz tendencyjny! Panie Nie-
radka, nie poznaję Pana! Nie kilkanaście 
jak Pan to napisał, ale kilkadziesiąt osób 
uczestniczyło w naszej pikiecie przeciw 
„padliniarni ze spalarnią w Glicku”. Do-
słownie cały przekrój społeczeństwa no-
wogardzkiej gminy! Byli sołtysi i przed-
stawiciele kilku okolicznych wiosek na 
których prawie 100% było przeciwnych 
budowie utylizacji padliny już w 2002 
r. - setki osób wpisało się na listy sprze-
ciwu. W naszej pikiecie wzięli udział: 
przedstawiciele nowogardzkich lekarzy, 
nauczycieli, biznesmenów i mieszkań-
cy miasta. Kiedyś było nas kilkunastu, 
teraz już znacznie więcej, a niebawem 
będą setki ludzi przeciwnych, którzy od-
ważą się stanąć na Placu Wolności. Bo 
wielu jest takich, którzy mówią o tym 
niepublicznie, ale popierają nasze dzia-
łania i obiecali okazać swój sprzeciw w 
najbliższych wyborach nie głosując na 
obecnego burmistrza i niektórych rad-
nych. Przeciw budowie zebraliśmy po-
nad cztery i pół tysiąca podpisów! Zdzi-
wiła nas ignorancja burmistrza, nikt do 
nas nawet nie wyszedł. Gdy podobną 
pikietę przeciw utylizacji w Glicku ro-
biliśmy przed Urzędem Wojewódzkim 
w Szczecinie parę lat wstecz, wyszedł do 
nas przedstawiciel Wojewody - Dr. Ko-
byliński,  (obecny Prezes spółki biopaliw 
w Nowogardzie) by nas wysłuchać. W 
proteście wówczas brał udział obecny 
przewodniczący R.M. Marek Krzywania 
i raczył już o tym zapomnieć? Bo nawet 
nie dopuścił nas do głosu na sesji – 23 
września b.r. o co bardzo prosiliśmy a 
chcieliśmy złożyć wniosek o wejście „pa-
dliniarskiej” uchwały w porządek obrad, 
by ją w efekcie radni unieważnili.

Za budową???
Był też na pikiecie przedstawiciel 

zwolenników budowy – Pan Kopyciń-
ski, który zademonstrował swoją nie-
wiedzę na temat protestu i oddał praw-
dziwą skalę – kilku procent tych, którzy 
widzą dobro w tej inwestycji – miejsca 
pracy, podatki dla gminy i że nie będzie 
szkodzić - nie mając pojęcia o skali za-
grożenia jakie tego typu zakłady niosą! 
Odpowiem Panu Kopycińskiemu, który 
zapewne nie czyta D.N. gdyż wiedział 
by, że od 10 lat reprezentujemy upoważ-

nieni na piśmie przez sołectwa, i miesz-
kańców Nowogardu, właścicieli firm do 
reprezentowania ich przed urzędami i 
WSA w Szczecinie na stosownych listach 
wyrazili swój sprzeciw, przeciw budowie 
tej inwestycji a o jej szkodliwości już od 
wielu lat pisaliśmy na łamach prasy. (Ra-
port mówi o 36 specjalistach – fizykach, 
chemikach, informatykach w zakładzie) 
a nie jak głosi siana obecnie propagan-
da - 300, 500, nawet 1000 miejsc pracy 
dla ludzi z terenu! Zakład zwolniony też 
by był na 15 lat z podatków – sam bur-
mistrz to mówił.

Gdyby Pan Kopyciński studiował 
współczesną historię Polski, to dowie-
dział by się, że zakłady tego typu są 
bardzo uciążliwe dla ludzi i środowiska. 
Polecam Panu Kopycińskiemu i innym 
niedowiarkom wycieczkę w okolice m. 
Przewrotne w Małopolsce, gdzie funk-
cjonuje zakład Rethmanna – Niemcy, do 
Uśnic koło Sztumu – na Mazurach do 
Narkow koło Tczewa, Śmiłowa i wielu 
innych, gdzie funkcjonują tam te same 
metody utylizacji jakie chce nam się za-
fundować. Tam ludzie płaczą, chorują, o 
grilu zapomnij, bo mdłości i na wymioty 
im się zbiera od smrodliwych wyziewów 
z fabryki. 

Tylko tam, po interwencji miesz-
kańców Narkow, tczewcy radni wraz z 
burmistrzem pojechali sprawdzić czy 
rzeczywiście śmierdzi. Za parę miesięcy, 
zakład w Narkowach został zamknię-
ty. U nas odwrotnie, na siłę chce się 
wybudować to, co gdzie indziej zamy-
ka się, tylko dlaczego? Szczególnie, że 
na potrzeby inwestora niemieckiego! 
Z odpowiedzi Wicemarszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego -An-
drzeja Mucka na interpelacje Sylwestra 
Chruszcza z Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego – z 5 maja 
2003 r. dowiadujemy się że z terenu 
Województwa Zachodniopomorskie-
go odpady poubojowe i padlinę zabiera 
do utylizacji aż - 12 zakładów! Po co 
budować 13 w Glicku? W dodatku pra-
wie wszystkie koszty utylizacji padliny 
pokrywa państwo. Polecam zafundować                                                                                                                                      
z gminnych pieniędzy wycieczkę dla 

Nie chce słyszeć o żadnej pikiecie pro-
testacyjnej! Chce wybudować zakład 
utylizacji niemieckiej padliny w Glic-
ku!! Obecny Burmistrz Nowogardu – 
Kazimierz Ziemba!!!

Głośne? czy słabe NIE,  
dla spalarni padliny w Glicku?!

tych radnych, którzy są za budową za-
kładu utylizacji na czele z Panem Bur-
mistrzem Ziembą i w/w nauczycielem, 
tylko trasa do w/w zakładów, niech 
wiedzie przez ul. Zabraniecką w War-
szawie, gdzie od paru lat funkcjonuje 
nowoczesna spalarnia odpadów a ludzie 
w okolicy mają gehennę i wręcz błagają 
nas - nie pozwólcie sobie wybudować w 
okolicy spalarni!!! Tylko nie do Milchen 
w Niemczech, gdzie zawieziono już kilka 
lat wstecz radnych Czaplę i innych, któ-
rzy teraz głosują za! Tam jest szkolny do 
celów dydaktyki, sterylny zakład gdzie 
utylizuje się przeterminowane odpa-
dy po sklepowe z których wytwarza się 
karmę dla piesków i kotków, a w pobliżu 
jest basen kąpielowy a całe otoczenie jest 
pięknie wkomponowane w przyrodę – 
oszołomiło wszystkich! Wmówiono im, 
że tego samego typu będzie w Glicku, 
wycieczkę zasponsorował - oczywiście 
inwestor by przekonać do słuszności 
inwestycji, ja się tylko pytam, czy to już 
nie korupcja? I dlatego radni pod przy-
wództwem Pana Bielidy głosują za bu-
dową w Glicku? 

Panie Bielida, ta pikieta to nie, jak 
Pan to nazwał: „hucpa polityczna” tylko 
uświadomienie Panu, innym radnym 
i burmistrzowi, że igracie z ogniem, że 
na nic nie jest jeszcze za późno. Jesteśmy 
organizacją apolityczną i widząc bezsens 
planowanego zakładu utylizacji w Glicku 
nagłaśniamy, by dotarło to do waszych 
sumień, żebyście nie działali przeciwko 
sobie, swoim rodzinom i naszym. My 
chcemy spokojnie żyć, tu się urodziliśmy 
i mieszkamy, w czystym nieskażonym 
powietrzu, dociera to do Pana? Czy to 
dyshonor wycofać się ze źle obranej dro-
gi? Anulować złą, niekorzystną dla ludzi 
i środowiska „padliniarską” uchwałę 
R.M. w Now. z 11 lipca 2002r. Niech 
Pan weźmie przykład z Radnego Kosiń-
skiego, umiał 25 czerwca 2008 r. z pod-
niesionym czołem zagłosować przeciw 
rozszerzeniu uchwały w sprawie Glic-
ka, chociaż w 2002 r. głosował za. Inni 
radni z PSL-u też się wyłamali i chwała 
im za to. W tej sprawie nie powinno być 
podziałów politycznych – apelujemy o 
to, dobro ludzkie ponad wszystko! Na 
drugi dzień nasz problem z w/w budową 
której nie chcemy, został poruszony na 
obradach Sejmu w Warszawie przez Po-
słankę Renatę Zarembę – dziękujemy jej 
za to. Dziękujemy też Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w naszej pikiecie, musimy 
o tym głośno mówić - zanim nie jest za 
późno! 

Do Burmistrza Ziemby i Radnych 
R.M. w Nowogardzie.

Panie Ziemba, wyjaśniam; w mediach 
to my z tą sprawą jesteśmy już od 10 lat, 
do NSA zaskarżaliśmy uchwałę a nie 
inwestycję – (komentarz do Pana wypo-
wiedzi z D.N. z 25 września br. i - Ga-
zety Goleniowskiej z 29.09.2009) co do 
zaskarżenia uchwały, to w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym w Warszawie, 
(a nie jak to Pan napisał w Sądzie Naj-
wyższym) – podtrzymano wyrok z WSA 
w Szczecinie, odrzucający nasz wniosek 
o uchylenie w/w uchwały. Dziwne dla 
nas jest to, że wyrok WSA w Szczecinie z 

dn. 24 sierpnia 2005 r. w pt. I stwierdza, 
że: - zaskarżona uchwała w cz. obejmu-
jącej paragraf 6 ust. 2 została wydana z 
naruszeniem prawa a w uzasadnieniu 
sędziowie uznali, cyt.: „że Rada Miejska 
w Nowogardzie podejmując zaskarżoną 
uchwałę, określając w par. 6 ust. 2 stawkę 
jednorazowej opłaty (renty planistycz-
nej) w wysokości 0%, naruszyła przepis 
prawa materialnego – art. 10 ust. 3 w zw. 
z art. 36 ust. 3. ustawy o zagospodarowa-
niu przestrzennym poprzez niewłaściwą 
jego wykładnię i zastosowanie. Do istot-
nych wad skutkujących nieważnością 
uchwały organu gminy zalicza się: 

1. - naruszenie przepisów wyznacza-
jących kompetencję do podejmowania 
uchwał,

2. - podstawy prawnej podejmowania 
uchwał, 

3. - przepisów prawa ustrojowego,
4. - przepisów prawa materialnego, 

przez wadliwą ich wykładnię,
5. - oraz przepisów regulujących pro-

cedurę podejmowania uchwał.”
Mimo naruszenia prawa co wyżej 

uzasadnia wyrok WSA w Szczecinie, za-
skarżona uchwała została w mocy, mimo 
że jej 50% jest wadliwa a prawo – (KPA) 
mówi że jeśli choć część zapisu prawne-
go jest wadliwa, to cały zapis jest wadli-
wy i skutkuje jego unieważnieniem! I nie 
rozumiemy dlaczego NSA w Warszawie 
nie zastosowało tego prawa i nie skaso-
wało wyroku WSA w Szczecinie. To tak 
wygląda, jakby człowiek bez nóg uzna-
ny był przez komisję lekarską za 100% 
zdrowego. Wg. Naszej opinii, złamanie 
prawa w powyższych 5 pt. daje obecnie 
podstawę do unieważnienia „padliniar-
skiej” uchwały przez R.M. w Nowogar-
dzie. 

Uchwałę XVL/350/02 z 11 lipca 2002 
r – w program sesji R.M. o jej usunię-
cie.

Uważamy, że najwyższa pora, by 
wszyscy radni w tej sprawie solidarnie 
zjednoczyli się i naprawili błąd swoich 
poprzedników z 11 lipca 2002 r. anulu-
jąc padliniarską uchwałę XVL/350/02 z 
11 lipca 2002 r. na najbliższej sesji R.M. 
– czyniąc ten krok jako jedyny możliwy, 
by wyeliminować raz na zawsze zamiar 
budowy niebezpiecznego zakładu pod 
potrzeby niemieckiego inwestora. Niech 
Dr. Auerbach, (D.N. – wypowiedź Kazi-
mierza Ziemby – 2003 r.) który ma pi-
lotować uruchomienie i działanie nowej 
jeszcze nigdzie nie sprawdzonej tech-
nologii utylizacji niemieckiej padliny i 
odpadów (sesja R.M. 25 czerwca 2008 
r, - wystąpienie Prezesa spółki WABIO), 
prowadzi badania na niemieckiej lud-
ności a nie na nas, mieszkańcach gminy 
Nowogard. 

Bo zdrowie i życie ludzkie jest bez-
cenne o czym raczyli zapomnieć obecni 
radni którzy Projekt Radnych Szpilkow-
skiego i Szafrana nie poparli na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej. 

Dla zainteresowanych, dysponuję fil-
mem o uciążliwości w/w padliniarskich 
zakładów.    

Przedstawiciel  Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Środowiska  

– Koło w Nowogardzie 
– Eugeniusz Korneluk
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IX  Festiwal Nauki  
w Szczecinie

W dniach 21- 25 września br. uczniowie I LO skorzystali z oferty wyższych 
uczelni w Szczecinie – uczestniczyli w licznych wykładach podczas kolejne-
go Festiwalu Nauki. Najliczniej wysłuchali wykładów z literatury i języka 
polskiego (min. o świecie „Władcy Pierścieni” Tolkiena oraz roli metafory 
i frazeologii w języku). Odwiedziliśmy również Wydział Ekonomii, a także 
Pomorską Akademię Medyczną. Młodzież mogła przede wszystkim zapo-
znać się z ofertą edukacyjną uczelni i zobaczyć jaką formę mają zajęcia na 
wybranych kierunkach studiów.

W piątek, 25 września maturzyści uczestniczyli  w spotkaniu podczas 
Salonu Maturzystów w Szczecinie organizowanych przez „Perspektywy”. 
Zdobyli dodatkową wiedzę na temat egzaminu maturalnego (a to już nie-
długo...).

Inf.własna 

„To był obóz w Poddąbiu, 
gdzie słońce świeciło…”

- czyli przygody „Dziesiątki Wspaniałych” z I LO na wakacyjnym wyjeździe 
szkoleniowo-wypoczynkowym nad morzem.

Mateusz Żywiecki o Cyprze
Piątek 18-go września był dniem zaskakującym. Mimo iż lekcje odby-

wały się jak co dzień i wszystko przebiegało identycznie jak każdego dnia, 
nasz absolwent  niespodziewanie odwiedził  naszą szkołę. Chłopak uzdol-
niony, godnie reprezentujący naszą szkołę, Mateusz Żywicki, laureat ogól-
nopolskiego konkursu wiedzy o bankach, pragnął podzielić się wrażeniami 
z kursu języka angielskiego na Cyprze. Mateusz z pomocą pani Barbary 
Papuszki, nauczycielki fizyki i podstaw przedsiębiorczości, zakwalifikował 
się do drugiego etapu, który miał miejsce w Poznaniu. Atrakcją, którą prze-
widzieli organizatorzy, było losowanie nagród spośród wszystkich uczestni-
ków. Najszczęśliwszą osobą okazał się Mateusz, który otrzymał tygodnio-
wą wycieczkę na Cypr w celu edukacji i integracji europejskiej.

  Jedynka    
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Jak niektórzy zapewne wiedzą, no-
wogardzka „Jedynka” została w ubie-
głym roku szkolnym wytypowana do 
udziału w unijnym projekcie dla szkół 
ponadgimnazjalnych „Droga ku przy-
szłości”. Celem owego projektu jest po-
moc uczniom w rozwoju umiejętności z 
informatyki, przedsiębiorczości, języka 
angielskiego oraz psychologii, co ma 
pozytywnie wpłynąć na zdolności do 
ich przyszłego zatrudnienia. Projekt ma 
charakter ponadregionalny - obejmuje 
obszar 3 województw Polski Północnej: 
zachodniopomorskie, pomorskie i war-
mińsko-mazurskie.

Nagrodą za trud włożony w dodat-
kowe zajęcia był trzytygodniowy waka-
cyjny obóz. Grupę stu osób z naszego 
województwa ulokowano w małej miej-
scowości niedaleko Ustki – w Poddąbiu. 

Pierwsze wrażenie? Większość chciała 
wrócić do domu. Początkowe niezorga-
nizowanie zniechęcało nas do spędzenia 
kolejnych chwil w tym miejscu. Jednak-
że pewna grupa osób postawiła przeciw-
stawić się wszechobecnemu chaosowi i 
zaczęła się integrować. Humor powoli 
się poprawiał. 

Po rozpakowaniu walizek i rozezna-
niu się w otoczeniu młodzież zapoznała 
się z planem całego obozu. 

„Jutro wycieczka do Trójmiasta, od 
środy zajęcia psychospołeczne, a co 
później, to dowiecie się za jakiś czas...” 
- tak mniej więcej wyglądało pierwsze 
zebranie. No cóż, może wyjazd drugiego 
dnia obozu nie był zbyt dobrym pomy-
słem, ale wszyscy woleli to, niż od razu 
się uczyć. 

Ale co do uczenia się... Nie były to ta-
kie zwyczajne lekcje, lecz forma zabawy 
edukacyjnej. Dzięki zajęciom psycho-
społecznym uczestnicy projektu pozna-
wali siebie - swoje mocne i słabe strony, 
szanse i zagrożenia, pogłębiali swoje 
umiejętności z psychologii. 

Czas upływał coraz przyjemniej, po-
goda dopisywała. Popołudniowe wypa-
dy na plażę sprawiały ogromną radość. 

Wieczorami ogranizowano przeróż-
ne konkursy, zawody, dyskoteki. Grupa 
nowogardzka znacznie wyróżniała się 
spośród pozostałych. 

„Byliśmy chyba najbardziej zgrani, 
kreatywni, po prostu najlepsi” - mówią 
osoby z „Jedynki”. Rzeczywiście, na-
sza dziesiątka wywalczyła np. pierwsze 
miejsca w turnieju piłki siatkowej, w 
dwa ognie oraz w konkursie piosenki o 
obozie. 

Powoli nadchodził czas rozstania. Te-
raz już nikt nie chciał wracać do domu, 
wszyscy bardzo się ze sobą zżyli. W po-
ranek pożegnania lały się łzy, również 
niebo płakało. 

„To znak, że Poddąbie będzie za nami 
tęsknić” - słychać było takie komentarze. 

„A my za Poddąbiem...” - mówili inni.
Jendak trwamy w myśli że ... 
„za rok gdzieś tam w Polsce pewnie 

się spotkamy,
polecą nam łzy, znów się uhahamy
bez kłótni, bez sporów, bez mordobi-

cia,
bo ten obóz to przecież część naszego 

życia!” [część piosenki obozowej]
Katarzyna Jankowska 

& Katarzyna Skolimowska

D. Suska: Mateuszu, jak wyglądała 
Twoja podróż na Cypr?

M. Żywicki: Zaczęło się nieciekawie. 
Ze względu na burzę w Warszawie lot był 
opóźniony o trzy godziny, ale byłem do-
brej myśli. Lot mimo turbulencji nie był 
najgorszy, w sumie te trzy godziny lotu 
minęły całkiem szybko. Nie myślałem nad 
tym czy coś złego może się wydarzyć, po 
prostu chciałem jak najszybciej opuścić 

samolot i poczuć śródziemnomorskie cie-
pło.

D. Suska: Twoje pierwsze wrażenie po 
opuszczeniu lotniska?

M. Żywicki: Byłem w szoku. Piękna 
wyspa, roślinność nieziemska i oczywiście 
brak chmur na niebie. Upał niesamowity!

D. Suska: A jak minął Twój pierwszy 
dzień na wyspie?

M. Żywicki: Miasto, w którym miesz-

kałem nazywało się Larnaca. Pokoje były 
4-osobowe, na szczęście mieszkałem z 
trójką Polaków. Przed pójściem na plażę 
przeprowadzono test sprawdzający nasz 
poziom z języka angielskiego, aby podzie-
lić nas na grupy.

D. Suska: Test na powitanie, nieźle jak 
na wakacje. Mateuszu, a jak przebiegały 
te lekcje języka angielskiego? Możesz coś 
opowiedzieć?

M. Żywicki: Było całkiem fajnie. Od 
9 do 13 mieliśmy zajęcia w grupach. 
Oprócz Polaków  w  grupie również byli 
Rosjanie, Francuzi oraz Czesi.

D. Suska: Czy wszyscy byli w Twoim 
wieku?

M. Żywicki: Niestety nie. Uczestnicy 
kursu byli w wieku od 14 do 19 lat.

D. Suska: Jak spędzaliście czas wolny?
M. Żywicki: Głównie przesiadywali-

śmy na plaży, graliśmy w siatkówkę. Kilka 
razy zrobiliśmy sobie wypady za miasto.

D. Suska: Zobaczyłeś coś ciekawego?
M. Żywicki: Raz pojechaliśmy do daw-

nej dzielnicy tureckiej. Wrażenie na mnie 
zrobiły bogato zdobione domy, które były 
prześliczne.

D. Suska: No dobrze, zwiedzałeś. A 
zabawa?

M. Żywicki: Dyskotek i klubów noc-
nych jest mnóstwo, można się tam wyba-
wić, ale jest  bardzo drogo. Jestem szczęśli-
wy, że mogłem z tego skorzystać.

D. Suska: Tydzień minął szybko. A 
jak minął ostatni dzień na wyspie?

M. Żywicki: Ostatni dzień pobytu był 
pełen wrażeń. Czekał nas długi lot. Wcze-
śniej jednak zmagałem się z testem, aby 
uzyskać certyfikat z języka angielskiego. 
Mój wynik to 85 %. Powrót był szczęśliwy,    
a kartkę wysłałem na adres szkoły.

D. Suska: Mateuszu, dziękuję za to, 
że podzieliłeś się z nami swoimi wraże-
niami i życzę sukcesów na uczelni [p.s. 
Mateusz został studentem pierwszego 
roku na wydziale ekonomii Uniwersyte-
tu Szczecińskiego].
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

WITAMY NOWYCH 
DZIENNIKARZY

Do grupy uczniów redagujących naszą stronę dołączyły nowe koleżanki. 
Życzymy im wytrwałości i zacięcia dziennikarskiego. 

Nazywam się Aldona Maja Orzechowska, mam 16 lat, obecnie mieszkam 
w Nowogardzie. Uczęszczam do Technikum nr 1 im. Stanisława  Staszica w 
Nowogardzie.  Jestem bardzo energiczną, wesołą dziewczyną. Uwielbiam się 
śmiać. Interesuję się muzyką i sportem, a w szczególności siatkówką. Moje 
życiowe motto to:  żyj chwilą, ponieważ wykorzystuję każdą chwilę swojego 
życia i żadnej nie żałuję. Jestem bardzo towarzyską osobą, lubię poznawać 
nowych ludzi i ich życiowe historie. Dlatego właśnie chciałabym pisać arty-
kuły, które będą zamieszczane w Dzienniku Nowogardzkim.  

Uważam, że w  zawodzie dziennikarza trzeba być spostrzegawczym, 
otwartym, dociekliwym, energicznym, komunikatywnym. Mam nadzieję, 
że sprostam tym zadaniom. 

Aldona Maja Orzechowska 

Nazywam się Justyna Kieżun, mam 17 lat, mieszkam w Nowogardzie i 
uczę się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie. Interesuję się sportem, rysunkiem, a w międzyczasie również 
rozwijam swoje zainteresowania dziennikarskie. Mam już małe doświad-
czenie w pracy redakcyjnej, ponieważ uczęszczałam rok do szkoły o profilu 
dziennikarskim. Zamieszczałam swoje artykuły w Dzienniku Stargardzkim 
oraz w Dzienniku Szczecińskim,  redagowałam również gazetkę szkolną. W 
pracy dziennikarskiej kieruję się następującymi  hasłami: kieruj się intuicją, 
korzystaj z życiowego doświadczenia, liczą się tylko fakty. Swoją przyszłość 
wiążę z dziennikarstwem, moim marzeniem są studia dziennikarskie na 
Uniwersytecie Gdańskim. Chciałabym doskonalić swoje umiejętności już w 
szkole średniej, by móc wykorzystać je na studiach.  

Justyna Kieżun

Nazywam się Katarzyna Nowakowska, mam 16 lat i mieszkam w małej 
wiosce Konarzewo. Uczęszczam do Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie. Jestem bardzo zwariowaną osobą, dużo się śmieję i mam 
szalone pomysły. Wartości, które wyznaję w życiu to: szacunek, uczciwość, 
przyjaźń i uczciwość, najważniejsza zaś jest dla mnie rodzina. Interesuję się 
muzyką, książkami, hotelarstwem, dziennikarstwem, sportem, a szczególnie 
koszykówką i piłką ręczną. Chciałabym pracować jako dziennikarka, ponie-
waż lubię przyglądać się światu i poznawać światopogląd otaczających mnie 
ludzi (dzieci, młodzieży i dorosłych). 

Uważam, że zawód dziennikarza jest bardzo pasjonujący, dlatego chciała-
bym się wykazać w tej dziedzinie.

                                                                                      Nowakowska Katarzyna

KAMPANIA „3 RAZY NIE 
– NIE PIJĘ, NIE BIORĘ, NIE BIJĘ”

W naszym mieście, 30 września br. w Nowogardzkim Domu Kultury od-
było się Forum inaugurujące gminną kampanię pod hasłem: „3 RAZY NIE 
- NIE PIJĘ, NIE BIORĘ, NIE BIJĘ.” Akcja „3 RAZY NIE” kierowana jest 
głównie do młodzieży gimnazjalnej, ale również skłania osoby dorosłe do 
refleksji na temat alkoholu i przemocy w rodzinie. W kampanii uczestniczy-
li przedstawiciele instytucji pomocowych, którzy na co dzień zmagają się z 
problemami przemocy i uzależnień. Podczas Forum zostały przedstawione 
filmy, zdjęcia i dokumenty, dzięki którym można było dowiedzieć się jaki 

jest poziom spożywania alkoholu, jak i przemocy głównie wśród młodzieży 
gimnazjalnej, która coraz częściej sięga po alkohol. Przedstawiono również 
przerażające materiały ze szczecińskiego szpitala, z oddziału chirurgii dzie-
cięcej. Na przedstawionych materiałach widać było wyraźne skutki przemo-
cy w rodzinie. Jeśli jest problem, nie bójmy sie o tym rozmawiać. Pomocy 
może udzielić pedagog szkolny, wychowawca czy psycholog. Rozmowa nie 
boli, „zły dotyk” czy konsekwencje spożywania alkoholu pozostaną w czło-
wieku na długie lata.

 Wizerunkiem kampanii będzie plakat wykonany przez młodzież naszego 
miasta tj. Bartłomieja Ziółkowskiego, Krzysztofa Skrobirandę, Sarę Mitura, 
Annę Bodo, Joannę Pietruk, Arkadiusza Pruchniaka, Milenę Rutkowską, 
Magdę Janik i  Bartosza Maślany. 

Opracował Krzysztof Skrobiranda IV TI

KĄCIK MATURZYSTY
Jak wspomóc pamięć?

• Czytając tekst, podkreślaj najważniejsze zdania, rób własne notatki, 
wyłapując istotną myśl, wybieraj słowa (kluczowe terminy, pojęcia).

• Nie wkuwaj wszystkiego „na pamięć”, staraj się kojarzyć fakty, proce-
sy, szukać konkretnych przykładów.

• Dobrze jest też tworzyć mapę pojęciową danego materiału, nadać 
czytanej treści własną strukturę, wychwycić schemat rozwiązania. Sa-
modzielne opracowanie tematu zawsze wspomaga pamięć.

• Dla ważnych i trudnych tematów dobrze jest zrobić plakat z najważ-
niejszymi informacjami i powiesić go w swoim pokoju.

• Korzystaj z różnych źródeł informacji - wiedza stanie się wielowymia-
rowa, a nowe informacje łatwiej będzie połączyć w strukturę, która 
trudniej zapomnieć niż pojedynczą informację. Dodatkowe czytanie 
nawet trudniejszych opracowań ma sens, ponieważ pomaga powiązać 
informacje łatwiejsze.

• Angażuj wszystkie zmysły, powtarzaj głośno, rysuj schematyczne, 
kolorowe rysunki, umów się z kolegą/koleżanką na dyskusję (prze-
pytanie).

Wyrazy współczucia z powodu 
śmierci Matki Irenie Łukaszewicz 

składa Monika i Kuba

Wyrazy współczucia dla  
ZYGMUNTA WAWRZYNIAKA 

z powodu śmierci żony 
składa Monika i Kuba Załuska

Wyrazy współczucia z powodu  

śmierci Matki Marii Załuska 
składają  Monika, Kuba i Sławek

kONDOleNCje
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, II piętro w Dobrej Nowo-
gardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 
091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw w ka-
mienicy na parterze, po generalnym 
remoncie, ogrzewanie gazowe, komi-
nek  pomieszczenia gospodarcze, tel. 
501 692 153.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 po-
kojowe. Tel. 691 145 787.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Sprzedam 30 arów w Kikorzy, cena 
do uzgodnienia. Tel. 781 873 398.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin 
– Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Pół domu – Błądkowo 100 m kw za-
mienię lub sprzedam. Tel. 600  695 
546.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw – ta-
nio. 781 932 948.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 
wyremontowane, II piętro na większe 
(3-4 pokojowe). Tel. 091 39 20 904.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
517 04 77 09.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
własnościowe, parter na większe. 91 
39 25 132.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamienię 
na trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we, Nowogard, centrum. Tel. 0604 
801 811.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 0601 
090 079.

• Sprzedam kontener handlowy na 
targowisku miejskim w Nowogar-
dzie, cena do uzgodnienia. Tel. 
781 932 915.

• Sprzedam ziemię rolną około 70 

arów, 5 km od Nowogardu w Długo-
łęce. 794 195 579.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Nadtoro-
wej. Tel. 796 608 034.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we na ul. Racibora. Tel. 691 034 369, 
609 594 038.

• Sprzedam halę – magazyn 1100 m 
kw w tym pomieszczenia biurowe 
250 m kw, które można adaptować 
na mieszkanie, działka 7,5 tys. m kw, 
wszystkie media, 10 km od Nowogar-
du. Możliwość zamiany lub rat. Tel. 
506 534 179.

mOTOrYZaCja

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 55 
R16; stan bdb.Cena 690 zł oraz 2 opo-
ny letnie 215x55 R 16; cena 80 zł. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 
155 x 80 firmy KUMHO + nowa opona 
letnia gratis. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja XII 
1999 r., pierwszy właściciel, kupiony w 
polskim salonie, skrzynia biegów ma-
nualna, benzyna, złoty metallic, ABS, el. 
szyby, centralny zamek, autoalarm, po-
duszka powietrzna, wspomaganie kie-
rownicy, immobiliser, welur. tapicerka, 
światła przeciwmgielne + kmpl. opon zi-
mowych. Cena 9900 zł. Tel. 502 649 241.

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T 
Avangarda, benzyna, combi, 240 ps, 
2002 r., przebieg 181  000, metalik 
ciemny granat, wyposażenie0020– 
skóra, 8 poduszek, klimatyzacja, szy-
berdach, podgrzew. siedzenia, tele-
fon, CD radio, cena 33 tys. Tel. 0049 
30 11 24 55 dzwonić po 20.00.

• Sprzedam Cinquecento, 1996 r., poj. 
700, OC + przegląd – ważny. Cena 
1900 zł. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• Sprzedam motorower Yamaha DT50 i 
motorynkę. 600 312 250.

• Różne części do VW Golfa IV, Sharane, 
Corsy c, VW T4, blacharskie i mecha-
niczne. 514 465 224.

• Sprzedam Hondę Civic, 1996 r., centr. 
zamek, poj. 1,5, 2 poduszki. Tel. 
603 895 622.

• Sprzedam Yamaha Virago 250, 
1993 r., cena do uzgodnienia. Tel. 
784 049 897.

• Sprzedam Seat Toledo 1992 r., 1,8. Tel. 
0514 649 097.

• Sprzedam Seicento 2000 r., po wy-
padku. Tel. 091 39 18 006.

• Sprzedam VW Passat B3 w cało-
ści lub na części. Tel. 692  928  098, 
602 598 403.

• Sprzedam skuter ZIPP. Tel. 
663 087 272.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie tiplery górno-
lotne. Tel. 512 335 172.

• Pszenżyto ozime do siewu oraz bu-
raczki i marchew w większych ilo-
ściach sprzedam. 502 853 573.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. Strzele-
wo. 502 853 573.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, siano 
i żyto. Tel. 091 39 17 620 wieczorem.

• Sprzedam gołębie rasy pawik. Tel. 
603 353 789.

• Kurki nioski – sprzedaż. 091 39  106 
66.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 
606 500 264.

• Drzewka orzecha laskowego 2 m, 
cena 10 zł. 785 714 251.

• Sprzedam 6 letnią klacz. Czermnica. 
Tel. 091 39 18 006.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany 
„Anna”, 1990 r. Tel. 091 39 25 888.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, ogro-
dzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Angielski.0501 350 107.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• j.angielski – tłumaczenia. kontakt: 
tlumaczenia-24@o2.pl

• Transport, przeprowadzki, kraj – za-
granica. 696 138 406, 696 854 591.

• HarrY – meD masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Nadzory budowlane. 504 595 424.

• Usługi budowlane i ogrodzenia. 
Fachowo i solidnie. 665  963  449, 
607 251 246.

• Przewóz osób do Niemiec pod 
wskazany adres. Tel. 796 367 792.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Remonty kompleksowe. 727 303 097.

• Czyszczenie i akrylowanie podłóg. 
607 580 172.

• Usługi transportowe do 3,5 tony pod 
plandeką. Tel. 514 465 224.

• Usługi budowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne 
i wewnętrzne, glazura i terakota, hy-
draulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Transport – bus. Tel. 603 219 478.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Potrzebna osoba do pomocy w na-
uce II gimnazjalisty. Może być liceali-
sta. Tel. 607 752 959.

• Kierowca kat. B wraz z busem 
(chłodnia) poszukuje pracy. Tel. 
669 018 405.

• Zatrudnię pracowników do pracy na 
fermie drobiu. Doświadczenie mile 
widziane. Tel. 091 39 103 15.
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGarD

www.autopart.pl

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

kUrY NIOSkI
1,5 roczne

sprzedaż
Gospodarstwo Drobiarskie  

Żabowo 13 • Tel. 091 39 106 66

Sprzedaż
drewna

kominkowego
Transport

Tel. 509 930 161

CHAMPION 
Salon Pielęgnacji Psów

raBaT 10% na usługi 
do końca roku

Tel. 697 380 497
ul. Boh. Warszawy 71 (były POM)

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc 
do sprzedaży kwiatów i zniczy 

w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie
Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 234 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 września 
2009 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w 
Nowogardzie ogłasza się, co następuje:

1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu 
cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 14 października 
2009 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej o godzinie 900. 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed rozpoczęciem prze-
targu wadium w wysokości 100 zł (sto złotych). 

3. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 
388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. 
Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata. 

4. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce ustala się na kwotę 
50,00 złotych.

5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umowę, we-

dług wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić wylicyto-
wany czynsz powiększony o 22 % podatek VAT. 

8. Umowa uprawnia do handlu od dnia 26 października do dnia 3 listopada 2009 r. 
9. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wadium, należy 

wpłacić do dnia 16 października 2009 r. Czynsz należy wnieść na rachunek Gminy 
Nowogard w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przed-
miot, za który wnoszona jest opłata. 

10. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9 powoduje utratę prawa 
do handlu oraz utratę wadium. 

11. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wygrania dwóch miejsc 
do sprzedaży kwiatów i zniczy. 

12. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje miejsce za czynsz 
niższy niż wpłacone wadium zostanie ono zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGO-
ŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 
2850. Przekrój 15 cm, wysokość 120. 
Sprawna nieużywana – nowa. Tel. 091 
39 20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Sprzedam akwarium narożnikowe 
200 litrowe. 600 312 250.

• Sprzedam akwarium 70 litrów z kom-
pletnym wyposażeniem, cena 150 zł. 
Tel. 784 049 897.

• Sprzedam pianino – tanio. 91 39 
25 132.

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, 
300 zł za przyczepę pocięte w klocki, 
200 zł w całości. Tel. 514 740 538.

reklama
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TELEFONY

OFERTY PRACY PuP

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROzKŁAD jAzDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROzK£AD jAzDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

NOWOGARD 28.09.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Robotnik budowlany
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Magazynier    
6. Rob.budowlany 
   - technolog robót wykończeniowych
7. Ślusarz-spawacz
8. Stolarz       
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy
12. Fryzjer/ka.  
13. Pracownik zieleni

OFerTY PraCY Z rejONU
1. Kierowca  C + E (Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafik komputerowy(Gryfice)
4. Pracownik Działu Reklam (Goleniów)            
5. Asystent Sędziego (Goleniów)  
6. Sprzątacza (Goleniów)     
7. Pracownik gospodarczy (Goleniów)



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6-8.10.2009 r. 11

Juniorzy Pomorzanina na fali...
W tym  sezonie znakomicie spisują się młodzi zawodnicy którzy są pro-

wadzeni przez  Marcina Wolnego i  podlegają pod pierwszy  zespół Pomo-
rzanina - cały czas trzymają wysokie miejsce w tabeli pokonując drużynę 
po drużynie nie dając nikomu szans. Juniorzy zajmują wysoka 2 lokatę 
ustępując jedynie Kluczevi, która ma o  2 spotkania więcej  niż nasz młody 
zespół. 

Wyniki dotychczas rozegranych spotkań:
Pomorzanin - Zorza Dobrzany 4:1
Iskierka Śmierdnica - Pomorzanin 1:5
GKS Mierzyn - Pomorzanin 1:11
Kłos Pełczyce - Pomorzanin 0:1
Pomorzanin - Kluczevia 2:1
Pomorzanin - Sparta Węgorzyno 4:0
Na listę strzelców wpisało się wielu zawodników co  świadczy o dobrej 

dyspozycji  piłkarzy. Najwięcej  jak  do  tej pory bramek dla zespołu strzelił 
Gaik - aż 11 !

Kolejni  strzelcy :
Artur Lipiński 6 bramek
Błażej Bajerski 2 bramki
Krystian Kubicki 2 bramki
Rafał Mendyk 2 bramki
Maciej Grzejszczak 1 bramka
Dawid Langner 1 bramka
Paweł Łuczak 1 bramka
Dawid Jurek 1 bramka
Jak na razie zespół trenera Marcina Wolnego zajmuje czołowe miejsce w
tabeli z kompletem punktów. „To tylko zabawa i chłopaki nie muszą spi-

nać się przed meczem, gdyż i tak powodem do dumy jest postawa na tre-
ningach na które przychodzi zawsze około 15 osób. Każdy postępuje fair 
wobec drużyny i jeżeli kogoś nie ma na zajęciach, dzień wcześniej musi 
zawiadomić i podać powód. Oczywiście to samo dotyczy meczy”. 

Tak atmosferę w drużynie skomentował trener   KK

Pomorzanin

Remis w Rzecku
Dziewiąta seria spotkań V ligi już za nami. Pomorzanin Nowogard w tej 

kolejce jechał do Rzecka by zmierzyć się tam z tamtejszymi rezerwami Wo-
dy-Piast. Spotkanie zakończyło się rezultatem 1:1. Bramkę dającą prowa-
dzenie przyjezdnym strzelił Jarosław Fijałkowski, który przelobował strza-
łem głową wychodzącego z bramki bramkarza gospodarzy. Szkoda mimo 
wszystko tego wyniku, gdyż nasi zawodnicy stracili gola dopiero w końców-
ce spotkania.

Remis ten jest już szóstym podziałem punktów naszej ekipy w tym se-
zonie, Pomorzanin z ilością 12 oczek zajmuje aktualnie siódmą pozycję w 
lidze.

V liga
1.  Kluczevia Stargard   20
2.  Arkonia Szczecin   19
3.  Polonia Płoty   15
4.  Sparta Gryfice   15
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój   14
6.  Odra Chojna             14
7.  Pomorzanin Nowogard   12
8.  Stal Lipiany   12
9.  Osadnik Myślibórz   11
10.  Świt Skolwin   9
11.  GKS Mierzyn   8
12.  Zorza Dobrzany   8
13.  Woda-Piast II Rzecko   8
14.  Iskierka Śmierdnica   8
15.  Kłos Pełczyce    8
16.  Sparta Węgorzyno   7     KK

Patryk Komisarek

Sukcesy na koniec sezonu

Patryk Komisarek jako reprezen-
tant Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
uczestniczył w dwóch wyścigach w 
dalekiej Sokółce, mieście podobnie 
jak Nowogard zakochanym w kolar-
stwie. Nasz klub otrzymał zaprosze-
nie ale niestety na tak daleką podróż 
nie było pieniędzy. Startował więc 
tylko Patryk na koszt szkoły. O No-
wogardzie było głośno -  w sobotę 26 

września Patryk zajął trzecie miejsce 
w wyścigu ze startu wspólnego przy-
prowadzając peleton. W niedzielę 
był już bezkonkurencyjny (celowo 
podaję klasyfikację punktową kry-
terium ). Życzymy równie udanych 
startów w przyszłym sezonie, a na-
szym Chrabąszczom łaskawszego 
spojrzenia ze strony władz.

XXVIII Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Kirpszy „Sokółka 
2009” pod patronatem Starosty Sokolskiego z okazji 400-lecia miasta Sokółka 
26.09.2009

1 PETRUSEVICIUS Mantas    KAUNO JSON-DSK ADRIJA KOWNO  1 33 33
2 PIASETSKI  Aliksandr GRODNO BIAŁORUŚ             1 33 33
3 KOMISAREK   Patryk    LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE – strata 44 sek. 
4 SAMOL Paweł  GRUPA KOLARSKA GLIWICE     tsc
5 PACAN Patryk   KS  SLAVIA RUDA ŚLĄSKA      tsc
6 KARGUL  Wojciech   WKS  FLOTA GDYNIA       tsc   
I Międzynarodowe Kryterium im. Józefa Gościło „Sokółka 2009” 

pod patronatem Burmistrza Sokółki  z okazji 400-lecia miasta Sokółka 
27.09.2009

Dystans 24.0 km  przec. 44,976 km/h
1 KOMISAREK  Patryk    LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE  - 29 pkt
2 PACAN   Patryk    KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA   19
3 PIASETSKI  Aliksandr GRODNO BIAŁORUŚ       17
4 WYSOCKI   Marek     KS SPOŁEM  ŁÓDŹ            12
5  SAMOL  Paweł     GRUPA KOLARSKA GLIWICE       10
6 KULPA    Tomasz    LKS GRODZISZCZANKA GRODZISKO  5
7 KIZHUK  Pavel     GRODNO BIAŁORUŚ     5
8 REKITA    Szymon    LKK STYROPOL BISKUPIEC     5                     opr. LMM
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(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

12.10.2009r.godz.16.30

reklamareklama

L

Nauka Jazdy

ABD

tel. 607890510

Zaprasza na kurs kat. B

Rozpoczęcie 15.10.2009
Godz. 17 ul. Woj. Polskiego 3 pok. 103

Cena 1100 zł
4 godz. jazdy gratis

Testy gratis

RATY

Informujemy, że 

9 października 2009 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

W obiektywie jana korneluka   - aUTOCrOSS na „smoczaku”



STUDIO FRYZJERSKIE 

„TYNA”
PROMOCJE !!!

Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15
Tel. 091 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2
Wynajmę pom. pod gab. kosm.

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Piątek 
9 października 2009 r. 
Nr 77 (1814) 
nakład 2500
Rok XVI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł MAGAZYN

MAGAZYN

REKLAMA

Dobra oferta

NOWOGARD ul. Woj. Polskiego 3

tel./fax 091 579 27 86, 091 392 08 91
kom. 0606 616 309, 791 516 309
e-mail: eurobea@interia.eu

pok. 22 (parter)

Budynek Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości

Kredyt konsolidacyjny
120 000Teraz nawet do zł netto!

- jedna niższa rata, która łączy w sobie inne Twoje raty,
- z dodatkową gotówką nawet do 60 000 zł netto,

Kredyt gotówkowy
- nawet do 60 000 zł netto / do 84 miesięcy,
- z możliwością ubezpieczenia,
- także bez zaświadczeń o zarobkach,
- dla wybranych sektorów zatrudnienia Cze

ka
m

y

na
Cie

bie
!

Kredyty hipoteczne
- waluta do wyboru USD, CHF, Euro, PLN
- na zakup nieruchomości oraz refinansowanie

Wycena
nieruchomości

Waldemar Siupik

nr upr. 4712

tel. 606 291 791

REKLAMA

Czytaj s. 6Czytaj s. 6

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam
urządzenie kosmetyczne 

wielofunkcyjne. 

Tel. 607 921 435

DZIŚ

„Od złotego do euro”„Od złotego do euro”
Czy po wprowadzeniu nowej waluty będziemy bogatsi?

Projekt jest dofi nansowany przez Narodowy Bank Polski.

Jan Paweł II -

Program obchodów IX Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego w Nowogardzie
„Jan Paweł II Papież Wolności” 8-16.2009 r.

8 10 2009 czwartek

IX Ogólnopolski

Dzień Papieski
11.10.2009 r.

PUWiS
ZAKŁAD BUDOWNICTWA

OGÓLNEGO
I UTRZYMANIA DRÓG

strona 2 i 6
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REKLAMA

Program obchodów IX 

Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego 

w Nowogardzie 

„Jan Paweł II - Papież Wolności” 

8-16.2009 r.
9.10.2009  piątek Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

g. 18.00-21.00 - Msza św. w intencji rychłej beatyfi kacji Jana Pawła II, 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i rozważania Papieskie, 
Apel Jasnogórski z Janem Pawłem II

10.10.2009  sobota Boisko „Orlik” przy ZSO Nowogard

g. 10.00-15.00  „...I Lolek grał w piłkę...” - Turniej piłki nożnej ministran-
tów i lektorów dekanatu Nowogard o puchar Proboszczów Nowogardu

11.10.2009  NIEDZIELA  - IX Ogólnopolski Dzień Papieski
Uroczyste Msze Św. w intencji rychłej beatyfi kacji Jana Pawła II w Ko-

ściołach Nowogardzkich, zbiórka pieniędzy do puszek na stypendia dla 
zdolnej młodzieży

g. 15.00  Otwarcie Festynu Papieskiego na Placu Wolności 
Występy zespołów artystycznych działających przy Domu Kultury, po-

kazy rękodzieła, pokazy taneczne, zabawy i konkursy dla dzieci, pysz-
ne ciasta i przekąski (kremówka papieska), kiełbaski, fi lmy, prezentacje, 
książki, albumy, słowa Jana Pawła II

g. 18.00  występ Zespołu „Jesienni Przyjaciele”
g. 19.00 Teatr ognia „Fan”
g. 19.30  Wspólny taniec „Polonez” dla Jana Pawła II na Placu Wolności
g. 20.00  Koncert wieczoru  „Siewcy Lednicy” dla Jana Pawła II

g. 21.37  „...Jan Paweł II błogosławi nam z nieba...”

16.10.2009  piątek - Dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Pio-

trową w Rzymie

Szkoły Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II oraz Kościół pw. MB Fatim-
skiej w Nowogardzie

g. 9.00 -  Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Patronowi  szkoły 
i przemarsz do kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej na uroczystą Mszę św. 
o rychłą beatyfi kację Jana Pawła II oraz w intencji szkoły. Uroczystości w 
szkole: konkursy, prezentacje, zabawy, poczęstunek. 

Szkoła ZSO ul. Boh. Warszawy -  Uroczystości Szkolne: Akademia i przed-
stawienie teatralne: „Kawiarniane wspomnienia o Janie Pawle II”

Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego  - młodzież z pokolenia JP2
g. 18.00  Msza św. w intencji rychłej beatyfi kacji Jana Pawła II oraz wie-

czór z Janem Pawłem II  

28 wrzesień (poniedziałek)
- godz. 12. – Kradzież tablic reje-

stracyjnych z samochodu Woldzwa-
gen Golf zaparkowanego na parkingu 
w Wierzbięcine. 

29 wrzesień (wtorek)
- godz. 10.45 – Kradzież czterech 

kół od przyczepki z terenu fi rmy przy 
ul Boh. Warszawy.

- godz. 17.25 – Na drodze Nowo-
gard – Kulice BMW potrąciło psa.

30 wrzesień (środa)
- godz. 10.45 – Kradzież w Netto. 

Sprawca uciekł samochodem marki 
Woldzwagen Passat. 

- godz. 20.50 – Wybicie szyby w 
gablocie ogłoszeniowej przy ul. Po-
niatowskiego. 

1 października (czwartek)
- godz. 11.30 – Spalenie zadaszenia 

kontenera ze złomem przy ul. Boh. 
Warszawy. 

- godz. 11.35 – Włamanie do 
zbiornika samochodu ciężarowego 
marki Scania. Sprawcy spuścili 200 
litrów paliwa. 

- godz. 15. 30 – Kolizja drogowa 
Woldzwagenów Passat i Golf na 
skrzyżowaniu ul. 15-tego Lutego i Że-
romskiego. Kierowca Golfa – sprawca 
– ukarany mandatem 300 zł.

- godz. 16. – Ochrona sklepu Lidl 
zatrzymała złodzieja alkoholu o 
wartości 15 zł. Sprawca posiadał 3,08 
promila w wydychanym powietrzu.

2 października (piątek)
- godz. 10.45 – Kolizja Volvo z 

Renault na ul. Piłsudskiego.

- godz. 12.10 – Kradzież w Lidlu. 
Kobieta przygarnęła artykuły o war-
tości 200 zł.

- godz. 17.30 – Kradzież złomu z 
kontenera przy ul. Boh. Warszawy. 
Wartość strat – 380 zł.

- godz. 19.15 – Na parkingu przy 
sklepie Lidl kierowca samochodu 
uszkodził rower. Sprawca przyznał się 
do winy i zobowiązał się do pokrycia 
strat poszkodowanemu.

- godz. 20.10 – Na trasie Wierz-
bięcin – Słajsino Citroen wjechał w 
stado dzików. 

3 października (sobota) 
- godz. 12 – Kradzież w Biedronce 

przy ul. Boh. Warszawy. Sprawca 
ukarany mandatem 500 zł. 

- godz. 21.55 – Na ul. Gen. Bema 
nietrzeźwy Krzysztof O. kierował 
skuterem. W wydychanym powietrzu 
posiadał 1,44 promila.

- godz. 22.30 – Na ul. Woj. Polskie-
go nietrzeźwy Andrzej T. kierował 
motorowerem. W wydychanym po-
wietrzu posiadał 1,92 promila.

- godz. 22.35 – Na ul. Woj. Polskie-
go motorowerem kierowała Wioletta 
R. Alkomat wykazał 2,76 promila w 
wydychanym powietrzu.

4 października (niedziela)
- godz. 12.15. Kolizja na drodze 

krajowej nr. 6. Brali w niej udział 
kierowcy samochodów Opel Astra 
i Ford Mondeo. Zawinił ten drugi.

Opr. man

Kronika policyjna 

Ofi ara na składzie
Śmiertelny wypadek na składzie węgla przy ul. 700-lecia. Operator 

koparki, który śmiertelnie ranił pracownika nie miał uprawnień.
Do wypadku doszło w poniedziałek. Właściciel składu opału praco-

wał na koparce. W pewnym momencie zorientował się, że u jej boku 
leży ranny Kazimierz C., który wcześniej przerzucał węgiel. Operator 
koparki nie potrafi ł wyjaśnić policji jak doszło do wypadku. Poszko-
dowany najpierw trafi ł do szpitala w Nowogardzie. Później został 
przetransportowany helikopterem do Szczecina. Posiadał rozległe rany. 
Mimo udzielonej pomocy zmarł o godz. 19. 

man

 

1,5 promila u 13-latka!
 
Kompletnie pijany 13-leni Artur H. kupował zupkę w jednym z goleniow-

skich marketów. Alkomat wykazał w jego organizmie 1.59 promila alkoholu.
Do zdarzenia doszło w jednym z goleniowskich marketów. Ochrona sklepu 

zauważyła zataczającego się chłopca, który   chciał kupić zupę w proszku. 
Powiadomili o tym policje. Przybyły na miejsce patrol   zbadał jego stan 
trzeźwości. Okazało się że nastolatek ma w organizmie 1.59 promila alkoholu. 
Poinformowano o tym ojca, który  zaopiekował się synem.

O zdarzeniu zostanie poinformowany Sąd Rodzinny, który podejmie decyzję 
odnośnie nieletniego.

Nadkom. Wiesław Ziemba
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

REKLAMA

REKLAMA

O co chodzi 
w tej wystawie

„Pejzaże wspólnego Pomorza” pod takim 
skądinąd niewinnym tytułem ukazała się w 
Kurierze Szczecińskim z dnia 06 19 2009 
relacja z wystawy w Sali Elżbietańskiej 
szczecińskiego zamku, na której prezento-
wano obrazy współczesnego niemieckiego 
malarza Aleksandra Dettmara- tytuł artykułu 
jest zarazem tytułem wystawy. Wszystko niby 
w porządku ale jednak niektóre treści jakie 
znajdujemy w artykule wydają sie zaiste za-
dziwiające. Otóż autorka Diana Wasilewska 
pisze....wystawa zorganizowana została przez 

reaktywowane po latach Towarzystwo Przyjaciół i Mecenasów Uni-
wersytetu Greisfaldzkiego i ma być, o czym przekonują organizatorzy 
(tutaj uwaga!) ważnym krokiem w procesie kulturowego jednoczenia 
się podzielonego Pomorza”. Dalej czytamy....jak wskazuje tytuł eks-
pozycji prezentowane prace stanowią zapis krajobrazu obu części 
Pomorza - niemieckiej (Stranslund, Greisfald) i polskiej (Szczecin, 
Trzęsacz, Trzebiatów, Nowogard)....Dettmar nawiązuje do idei roz-
dzielonego po wojnie regionu nie tylko poprzez wybór tematyki lecz 
poprzez formalną jedność tych prac...Tyle cytaty. No i robi się gorąco. 
Niby w obszarze faktografi i wiele się zgadza, Pomorze geografi cznie 
to jedna kraina, różne elementy krajobrazu zarówno po stronie pol-
skiej jak i niemieckiej maja wspólne cechy co jest oczywiste bo ten 
sam klimat, bo podobna co do stylu ingerencja człowieka w kształt 
krajobrazowych wytworów, ale po co w takim razie  te typowo ideolo-
giczne wtręty o przywracaniu rozdartej jedności. Rozumiem niemiecki 
kompleks niesłusznie podzielonego przez dziesiątki lat kraju na RFN i 
NRD, rozdzielonego nie tylko symbolicznym czy politycznym, ale jak 
najbardziej realnym murem ale Pomorze jest tylko krainą geografi czną 
i nie ma powodu  przywracać mu rzekomo utraconej jedności- wiele 
krain geografi cznych leży na terytoriach dwóch a nawet trzech państw 
no chyba że chodzi o przywracanie jedności państwowej? Ale pewno  
tego nasi niemieccy przyjaciele nie postulują! Nie tylko nie ma powodu, 
ale jest to postulat zupełnie bezprzedmiotowy, ponieważ w zakresie  
jedności kulturowej to co najwyżej można ją ukazać i to koniecznie ze 
świadomością, że kultura jest zawsze wytworem społeczności, która 
aktualnie zamieszkuje dany obszar. 

O jedności kulturowej Pomorza możemy więc mówić tylko w sensie 
historycznym, istniała ona wtedy gdy na całym obszarze Pomorza 
spełniała się społecznie, religijnie, kulturowo  społeczność niemiecka. 
Co więc rzekomo rozdarte chce przywracać organizator wystawy w 
Szczecinie?. Jak sprawdziłem to co niestety nie wynika z tekstu w 
Kurierze Towarzystwo któremu pozwolono pod takimi przesłaniami 
organizować szczecińską wystawę jest to Towarzystwo niemieckie, 
które myślę pod przykrywką prezentacji kultury próbuje głosić tanią 
propagandę i prymitywne resentymenty. Kultura polska, która od 
dziesięcioleci rozwijana jest na polskim obszarze Pomorza ma zgoła 
inny wymiar, zwłaszcza wymiar duchowy. I nawet jeśli zabytki kultury 
materialnej są podobne – np. kościół w Nowogardzie i Greisfaldzie (i 
kiedyś wytworzone przez niemiecką społeczność)  -  to to, co wypeł-
nia te kościoły czyli kultura duchowa ma zupełnie inny wymiar -  tu 
jest świątynia tam na ogół to tylko muzeum z obowiązkowa toaletą w 
środku. Nie pisze tego z satysfakcją, ale raczej z przykrością, mając 
w pamięci już niestety bardzo historyczny wkład narodu niemieckiego 
w rozwój chrześcijańskiej kultury Europy. Tak więc zarówno cel jak i 
założenie ideowe wystawy są nie tylko nietrafi one ale niosą z sobą 
zupełnie „ niekulturalną „ supozycję wobec gospodarzy miejsca, o 
której napisać wyżej w tej sytuacji byłem zmuszony. Zastrzegam, że 
nie wypowiadam się na temat wartości artystycznej samych obrazów 
p. Dettmara.            

Marek Słomski

Bałtycki Teatr Dramatyczny            
Bałtycki Teatr Dramatyczny im.Ju-

liusza Słowackiego w Koszalinie i 
Nowogardzki Dom Kultury w Nowo-
gardzie zapraszają w dniu 27.10.2009 
r.  na godz. 19,00 do Nowogardzkiego 
Domu Kultury na spektakl teatralny 
w reżyserii: Piotra Ratajczaka pt. 
„WODZIREJ’ 

Cena biletu 15,00 zł. Bilety do 
nabycia w kasie NDK codziennie 
(oprócz poniedziałków i czwartków) 
w godzinach od 14,00 do 18,00 

Obsada:
Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska
Robert Zawadzki (gościnnie)
Jacek Zdrojewski
Wojciech Rogowski
Artur Paczesny
Spektakl inspirowany fi lmem „Wo-

dzirej” Feliksa Falka 
 Serdecznie  zapraszamy

w NDK     



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4 M - Nr 77 (1814)

Rozmowa z p.o. komendanta nowo-
gardzkiej policji Leszkiem Nowakiem

Leszek Nowak – 15 lat pracy w policji. 
Od kwietnia pełni obowiązki komendan-
ta w nowogardzkim komisariace. 17-tego 
października okaże się, czy zostanie 
komendantem na stałe.

Marcin Nieradka: Chciałby pan 
zostać komendantem w Nowogardzie?

Leszek Nowak: W naszym mieście 
pracuje od maja 2006 r. Zaczynałem jako 
zastępca komendanta. Od kwietnia tego 
roku pełnię obowiązki komendanta. Spe-
cyfi ka pracy w naszym komisariacie jest 
mi dobrze znana. Jestem z Nowogardu, 
identyfi kuje się z miejscową społecznością. 
Jeśli zostaną mi powierzone obowiązki 
komendanta, to będę je pełnił najlepiej 
jak tylko potrafi ę.

Zalety i wady tej odpowiedzialnej 
funkcji?

- O wadach trudno mówić. Aczkolwiek 
obecny okres dla policji jest bardzo trudny. 
Ma to związek z ogólną kondycją państwa. 
Nikt nie mówił jednak, że będzie łatwo. W 
policji pracuję już 15 lat. Traktuje to jako 
służbę, a nie pracę. Należy liczyć się, więc 
z wyrzeczeniami i poświęceniami. I żarto-
bliwie. „Nająłeś się na psa, to szczekaj”. W 
Nowogardzie wiele na lepsze zmieniło się 
po remoncie komisariatu. Idealnie jeszcze 
nam się nie pracuje. Pewne elementy wy-
magają dopieszczenia.

Praca w policji jest atrakcyjna dla 
młodych ludzi?

- Sądząc po kolejce do przyjęcia, to wy-
daje się, że tak. Na bieżąco mamy również 
stażystów. Co najmniej połowa z nich 
przychodzi tutaj z myślą o dalszej pracy. 
Mamy już policjantów, którzy jako stażyści 
poznawali specyfi kę tej pracy. Ci ludzie 
w większości wiedzą, na co się decydują. 
Zabiegamy o jak najlepszych kandydatów.

Ilu policjantów pracuje w naszym 
komisariacie? 

- Około 40 funkcjonariuszy. Zaznaczę 
jednak, że w naszą strukturę wchodzą 
także zatrudnieni w Osinie. Do „pracy na 
ulicy” przeznaczonych jest około 15.

To raczej mało.
- Normy etatowe naliczane są odgórnie. 

Były czasy, w których w Nowogardzie było 
ponad 70 etatów. Liczba etatów spadła po 

ostatniej reformie administracyjnej. Pod 
uwagę brano położenie, dane demografi cz-
ne i specyfi kę przestępczości. Tak porostu 
naliczono.

W nocy miasto patroluje tylko jeden 
radiowóz?

- Jest to jeden patrol 07, dyżurny i poli-
cjant służby kryminalnej. Ciągłość służby 
jest zapewniona. Pracujemy całą dobę. 
Czy to mało? Jak dzieje się więcej zdarzeń, 
to faktycznie tak. Jest jednak taki czas, że 
policjanci sami muszą znaleźć robotę. Przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego korzystamy z 
dodatkowych służb własnych. Policjanci 
poza służbą obowiązkową są kierowani 
do służby dodatkowej. Z analizy stanu 
bezpieczeństwa wynika, że taka potrzeba 
jest. Najczęściej są to piątki, soboty. A także 
imprezy plenerowe, czy mecze. Przed nami 
np. „Akcja Znicz”. Policjanci w wolnym 
czasie mają możliwość dorobienia, a 
jednocześnie wspierają nas swoją służbą. 
Działamy także w ramach programu 
„Bezpieczne miasto”. Akcja organizowana 
jest przez Komendę Wojewódzką. Wtedy 
w Nowogardzie pojawiają się patrole ze 
Szczecina.

Wiele osób twierdzi, że jeden patrol 
to zdecydowanie za mało. Policjantów 
brakuje np. pod dyskotekami.

- Zawsze znajdzie się taki przypadek, 
który da świadectwo na to, że służby jest za 
mało. Choćby całe miasto było obstawione, 
to zawsze może się coś zdarzyć. Czasem 
brakuje nas pod dyskoteką, bo musimy 
interweniować np. na terenie wiejskim. Jest 
tyle patroli ile jest. Staramy się dzielić pracę 
tak, by być tam gdzie nas się oczekuje. 
Wszystkiego nie da się jednak opanować 
metodami prewencyjnymi.

Straż Miejska w Nowogardzie - to 
kiedyś popularny temat. Pańska opinia?

- Każde wsparcie działań policji jest 
działaniem pozytywnym. Dobrze byłoby 
nawet, jeżeli byłoby to dwóch strażników. 
Jest to zawsze jakieś wsparcie. Straż Miej-
ska zajęłaby się sprawami porządkowy-
mi. To nie zwalnia nas z działań w tym 
zakresie, ale zapewne odciąża. Strażnicy 
z założenia współpracują w policją. Moja 
chęć ani pragnienie niczego jednak nie 
zmieni. Wszystko zależy od samorządu. 
Jeżeli straż kiedyś powstanie, to my bę-
dziemy się cieszyć. Na razie radzimy sobie 
inaczej. W najbliższym czasie w Nowogar-
dzie pojawią się wspólne patrole policji i 
straży granicznej. Jestem po rozmowach 
z dowódcą jednostki straży granicznej 
na goleniowskim lotnisku. Będą to dwa 
czteroosobowe patrole. To powinno zdać 
egzamin.

Może warto, by gmina fi nansowała 
np. dwa etaty policyjne. Ci funkcjo-
nariusze skupialiby się na sprawach 
porządkowych. 

- Jest taka możliwość. Urząd Gminy 
może wykupić takie etaty. W innych 
gminach zastosowano takie rozwiązanie. 

Rozmowa komendanta nowogardzkiej policji Leszkiem Nowakiem

Identyfi kuję się z miejscową społecznością
Policjant na takim etacie musi realizować 
jednak zadania ogólno policyjne. Nie 
może być wydzielony do ściśle określonych 
zadań. Nie może być po prostu do dyspo-
zycji gminy. Może jedynie brać pod uwagę 
sugestie władz miasta. Nasz Urząd Miejski 
wspiera nas w inny sposób, o którym mó-
wiłem wcześniej. 

Komisariat ostatnio wypiękniał. To 
ułatwia prace?

- Niewątpliwie tak. Przed remontem 
przeciekał dach, tynk z sufi tu leciał nam 
na biurka. W Goleniowie budowano nową 
komendę. Nasza inwestycja ruszyła z 
rozpędu. Zaczęło się od zrobienia dachu 
i elewacji. Zaczęliśmy zabiegać by zrobić 
coś więcej. Powstał pomysł przebudowy 
parteru. Udało się. Później chcieliśmy, 
choć odświeżyć pomieszczenia. Tak się 
złożyło, że przy remoncie dachu zalało 
nam pokoje. Wykonawca sam zobowią-
zał się je wyremontować. Załatwiliśmy 
pieniądze na wymianę elektryki, drzwi, 
stolarki okiennej. I tak małymi kroczkami 
remont się zakończył. Remont fi nansowała 
Komenda Wojewódzka. Samorząd ułatwił 
nam przyśpieszenie pewnych procedur a 
także doposażył. 

Jak nasz komisariat wygląda w staty-
stykach, chodzi m.in. o wykrywalność 
przestępstw. 

- Od czasu rozpoczęcia tu przezemnie 
pracy jesteśmy na tym samym poziomie. 
Staramy się utrzymywać tendencje. Tam 
gdzie ma być wzrost, to mamy minimalny. 
Tam gdzie planujemy spadek, też mamy. 
Jeśli więcej złapiemy nietrzeźwych kieru-
jących, to automatycznie mamy więcej 
przestępstw. Co za tym idzie statystyki wy-
kazują, iż wzrasta zagrożenie tego typu. To 
przekłamanie. Obecny rok do łatwych nie 
należał. Pracę utrudniały nam remonty. 
Podczas robót musieliśmy przecież pra-
cować w tym budynku. Niejednokrotnie 
zdarzało się tak, że policjanci do swoich 
pokoi przechodzili pod rusztowaniem. 
Niektórzy musieli pracować na zmiany, 
bo akurat ich pokoje były w remoncie. To 
wszystko utrudniło nam pracę. Nie odsta-
jemy jednak drastycznie od poziomu z lat 
poprzednich. Jeżeli chodzi o porównanie z 
innymi jednostkami, to możemy się rów-
nać do komisariatów podobnej wielkości. 
Wyłączając oczywiście te szczecińskie, w 
których panuje inna specyfi ka pracy. 

Największy problem, z jakim musicie 
się zmagać w naszej gminie?

- Kradzieże z włamaniami i same kra-
dzieże. Dużo jest też zdarzeń drogowych. 
Wypadki z udziałem pieszych, kolizje. 
Ciężka jest także kwestia zakładu karne-
go. Na jego terenie zdarzają się wypadki. 
Trudno dotrzeć do ich wykrycia. Chodzi 
np. o narkotyki przesyłane w paczkach. 
Trudno to udowodnić. W swoim rejonie 
mamy drogę krajową nr. 6. Łączy się to 
z tranzytem. Mamy, więc wielu złodziei 
tranzytowych. Pod względem kradzieży 

samochodów Nowogard jest pierwszym 
miastem od granicy, w kierunku Gdańska. 

Narkotyki w naszych szkołach? 
- Czasem spotykam się z zarzutami, 

że dzieci o narkotykach wiedzą wszystko. 
Ja się jednak z tego cieszę. Po to właśnie 
prowadzimy działalność profi laktyczną 
w szkołach. Mamy cywilnego pracownika 
w zespole ds. patologii wśród nieletnich. 
Wspólnie z policją prowadzi działania 
w szkołach. Cieszę się, że dzieci mają 
wiedzę na temat narkotyków, a także 
problemów, jakie ze sobą niosą. Taką 
akcją jest aktualna „Nie piję, nie biorę, 
nie piję”. Ta kampania będzie trwała trzy 
miesiące. W szkołach będziemy mówić 
o używkach, przemocy i alkoholizmie. 
Nie jest jednak super. Mamy przypadki 
zażywania narkotyków i ich posiadania. 
Czasem ujawniamy takie przypadki przy 
kontroli. Ostatnio dwóch chłopców wpadło 
przy murach. Zmieszali się na widok pa-
trolu. Później okazało się, że chcieli spalić 
posiadaną działkę.

O narkotykach wszyscy wiedzą, ale 
nikt nie chce mówić. Wszelka sprzedaż, 
czy nakłanianie musi być potwierdzona 
zeznaniami. Obrosło mitem, że osoby za-
angażowane w handel są brutalne i należy 
ich się bać. Mamy, więc zmowę milczenia, 
pomniejszony dopływ informacji. Między 
innymi z tego powodu nalegałem, by przy 
remoncie powstał pokój przesłuchań z 
lustrem weneckim. Udało się i teraz ze 
wskazywaniem przestępców powinno być 
o wiele łatwiej. Podsumowując problem 
jest, ale by była jasność nie jest ogromny.

Popiera pan pomysł odstępowania 
od karania za posiadanie narkotyków 
na własny użytek?

- Taki zapis w przepisach o przeciw-
działaniu narkomani już kiedyś był. 
Pojawił się jednak problem. Ile to jest na 
potrzeby własne? Pół grama, a może pięć 
gram? Osobiście jestem przeciwnikiem 
odstępowania od karania za posiadanie 
narkotyków. 

Z czego wynika mały brak szacunku 
do policji wśród młodzieży?

- Te zachowania nie są wymyślone przez 
młodzież i dzieci. One obserwują rodzinę, 
szkołę, środowisko rówieśnicze. Później się 
socjalizują. Widzą jak to się dzieje dookoła 
i przyłączają się do niektórych trendów. 
Mamy narzędzia prawne chroniące poli-
cjanta. Zniesławienia, czy czynna napaść 
jest kierowana do sądów.

Może warto wyjść do młodzieży. 
Pokazać, że funkcjonariusz to prze 
wszystkim normalny człowiek.

- Myślę, że w ostatnim czasie można 
było to zobaczyć. Z poszanowaniem mun-
duru nie jest tak źle. Prowadzimy działa-
nia profi laktycznie. Przypadki, w których 
stwierdzamy, że stosunek do policjantów 
jest niewłaściwy są jednostkowe.

Rozmawiał Marcin Nieradka
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•
• materiały szkoleniowe GRATIS!
• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. Bkat. B 12.10.br. g. 16.00

APTEKA 
„JANTAR”
ul. 700 Lecia 15

zaprasza 

na bezpłatne 
dermokonsultacje 

w dniach 

7.10.2009 i 10.11 2009 
w godzinach 

od 10.00 do 16.00

Szkoła Języków Obcych
mgr Jolanty Uścinowicz

angielski włoski francuski szwedzkiniemiecki

ZAPRASZA

KOREPETYCJE

Plac Wolności 9, pok. 414
Czynne od pn-czw.
w godz. od 15-18
Czynne od pn-czw.
w godz. od 15-18

tel. 661 131 860
wszystkie poziomy zaawansowania
j. , j.angielski niemiecki
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Główni partnerzy

Organizator

Jan Paweł II

Papież Wolności
IX Dzień Papieski 11 października 2009

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej

Centrum Myśli
Jana Pawła II

Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP

Związek Harcerstwa
Polskiego

SHK „Zawisza” FSERuch „Światło – Życie”Kluby Inteligencji
Katolickiej

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży

Duszpasterstwa
Akademickie

Akcja KatolickaPrzymierze
Rodzin

Rodzina Szkół im.
Jana Pawła II

IX Ogólnopolski Dzień Papieski 

 11.10.2009 Nowogard  
„Jan Paweł II – Papież Wolności”

wspieramy zdolną młodzież

Corocznie, w niedzielę poprzedza-
jącą 16 października, rocznicę wy-
boru Kardynała Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, organizowany jest 
Dzień Papieski. Jest to szczególna 
forma wdzięczności Janowi Pawłowi 
II za katechezę jego życia i naucza-
nia, za chrześcijańską miłość, odwa-
gę, pokorę i mądrość, którymi dzielił 
się z ludźmi. 

Obchody Dnia Papieskiego prze-
biegają w czterech wymiarach: inte-
lektualnym (konferencje i sesje po-
święcone papieskiemu nauczaniu), 
duchowym (modlitwy w intencji 
Ojca Świętego), artystycznym (wy-
darzenia kulturalne), charytatyw-
nym (ogólnopolska zbiórka pienię-
dzy na fundusz stypendialny).

Interpretacja tegorocznego ha-
sła:

Papież Wolności! 
Losy Karola Wojtyły i późniejsze 

nauczanie Jana Pawła II dowodzą że 
wolność potrzebna jest człowiekowi, 
wcale nie mniej niż chleb, miłość czy 
pokój. Brak wolności to szczególnie 
dojmujące doświadczenie. Prowadzi 
do osłabienia siły ducha, załamania a 
nawet degradacji ludzkiej godności. 

Należy podkreślić z całą mocą że 
Kandydat na Ołtarze w swej refl ek-
sji nie ogranicza się tylko do kon-
centracji na wolności zewnętrznej 
rozumianej jako swobody obywatel-
skie. Nazywanie wolnym tego, któ-
ry realizuje swą wolność jedynie w 
sensie zewnętrznym jest poważnym 
spłyceniem zagadnienia. Więcej, 
wypaczone pojęcie wolności rozu-
mianej jako niczym nieograniczona 
samowola, nadal zagraża demokra-
cji i wolnym społeczeństwom. Istot-
ne jest również rozróżnienie na wol-
ność od i wolności do. Człowiek po-

winien nieustannie stawać się wolny 
od tego, co z zewnątrz zagraża jego 
dobru, winien wyzwalać się rów-
nież z niedojrzałości, naiwności, le-
nistwa, wad, niewierności i nałogów. 
Niemniej poczucie satysfakcji z życia 
domaga się wolności do pracy nad 
sobą i dla innych, wolności do dzia-
łań na rzecz dobra wspólnego, wol-
ności do prawdy, twórczości, ofi a-
ry, poświęcenia, wierności i miłości. 
Wolności do wielkości człowieka! 

Sługa Boży Jan Paweł II wielokrot-
nie podkreślał, że polem właściwym 
do pracy nad wolnością jest ludzkie 
sumienie - sanktuarium człowieka. 
W nim właśnie dokonują się kluczo-
we wybory. Sumienie nieustannie 
wzywa do wierności Bożym prawom 
i Ewangelii, które nie ograniczają 
jego wolności, jak dziś często się są-
dzi, lecz są jej absolutnym gwaran-
tem. Dlatego Jan Paweł stwierdza z 
całą mocą: wolność to służyć Chry-
stusowi! 

Po pierwszej pielgrzymce Naj-
większego z Rodu Polaków do swo-
jej Ojczyzny, której trzydziestolecie 
obchodzimy, dzięki wiekopomne-
mu niech zstąpi Duch Twój i odno-
wi oblicze tej ziemi Polska odzyskała 
upragnioną wolność.

Wolność jest dana i jednocześnie 
zadana. Zerwanie zewnętrznych 
więzów to dopiero początek długiej 
drogi do prawdziwej wolności du-
cha, która ma moc zaspokoić ludz-
kie pragnienia. Jan Paweł II mawiał: 
wolności nie można tylko posiadać, 
nie można jej zużywać. Trzeba ją sta-
le zdobywać i tworzyć przez prawdę. 

Zapraszamy do złożenia Deklaracji 

Wolności na stronie  
www.papiezwolnosci.pl 

Dni Papieskie w poprzednich latach: 
I Dzień Papieski 14 X 2001 Pontyfi kat Przełomów
II Dzień Papieski 13 X 2002 Jan Paweł II - Świadek Nadziei
III Dzień Papieski 12 X 2003 Jan Paweł II - Apostoł Jedności
IV Dzień Papieski 10 X 2004 Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju
V Dzień Papieski 16 X 2005 Jan Paweł II - Orędownik Prawdy
VI Dzień Papieski 15 X 2006 Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia
VII Dzień Papieski 14 X 2007 Jan Paweł II - Obrońca Godności Człowieka
VIII Dzień Papieski 12 X 2008 Jan Paweł II - Wychowawca Młodych
IX Dzień Papieski 11 X 2009 Jan Paweł II - Papież Wolności

Zbiórka charytatywna na zdolną młodzież
Informujemy, że w dniu 11.10.2009 r. (niedziela) w naszym mieście z Oka-

zji IX Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego będzie przeprowadzona zbiórka 
publiczna pieniędzy do puszek przez wyznaczonych wolontariuszy. Zbiór-
ka będzie prowadzona przy kościołach oraz w wyznaczonych miejscach 
na mieście. Wolontariusze będą mieć specjalne puszki, identyfi katory, żół-
te papieskie chusty z logo fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Prosimy o 
wsparcie tego szczytnego celu, jakim jest pomoc zdolnej młodzieży z ubo-
gich środowisk wiejskich. 

XXVIII niedziela zwykła: Czytania - Mdr 7,7-11; Ps 90,12-17; Hbr 4,12-13; Mt 5,3; Mk 10,17-30

DOBRA TEGO ŚWIATA
Co mam czynić, aby się zbawić? - zapytał Chrystusa młody człowiek - Zachowuj 

przykazania - odpowiedział Chrystus. - Zachowuję je i to od młodości - odrzekł ewan-
geliczny młodzieniec. - Skoro tak - powiedział Chrystus - to sprzedaj wszystko co masz, 
pieniądze rozdaj ubogim i pójdź za Mną. I w tym momencie skończył się tak świetnie 
rozpoczęty dialog. Młody człowiek spochmurniał, zasmucił się i odszedł, gdyż -jak za-
uważa ewangelista - miał dużo majętności. Chrystus widząc jego zachowanie, stwier-
dził: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.

Słuchając tego fragmentu Ewangelii, często wyciągamy fałszywy wniosek, że Chry-
stus potępił zasobność w dobra materialne. Chrystus niczego takiego nie zrobił, tylko 
zwrócił uwagę na to, że w życiu człowieka bywają chwile, kiedy musi wybierać: albo do-
bra materialne, albo, Chrystusa. I stało się. Bogaty młodzieniec nie zdecydował się na 
pójście za Chrys tusem, gdyż był przywiązany do swoich dóbr. Przywiązany tak dalece, 
że uczynił rzecz, której nie chciał - odszedł od Chrystusa.

Jaki stąd płynie dla nas wniosek? Nie wolno popadać w niewolę rzeczy, gdyż konse-
kwencje takiego zniewolenia bywają bardzo poważne. Gra, bowiem, toczy się o to, by 
umieć porzucać dobra materialne, gdy zajdzie potrzeba, a jeszcze lepiej umieć podzielić 
się z tymi, którym potrzebne jest nasze wsparcie.

Chodzi tutaj o wartości, których kupić nie można. Wiara i miłość z niej wypływają-
ca prowadzi na do prawdziwego szczęścia, a ostatecznie do życia wiecznego w niebie.

Vox Ecclesiae
Od tego weekendu rusza w naszej gazecie specjalny dodatek kościelny jako 

informator parafi alny o nazwie Vox Ecclesiae – Głos Kościoła, w którym będą 
zamieszczane ważniejsze informacje z życia naszych nowogardzkich parafi i, 
rozważania na niedzielę, cykle artykułów poświęcone różnym sprawom kościo-
ła. Na całością redakcji tej strony będzie czuwał ks. Tomasz Tylutki – nowy wika-
riusz z Parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego. Wszelkie sugestie i informacje moż-
na podsyłać na e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl  lub na GG:2404046.

Ze względu na nie sprzyjającą aurę pogodową występy odbędą się w Nowogardzkim Domu Kultury. Zapraszamy
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Za kwiaty, wieńce, 
znicze i Wasze 

przybycie 
podziękowania 
składa rodzina 

zmarłej 
Jadwigi 

Wawrzyniak

PODZIĘKOWANIA

PASOWANIE NA STARSZAKA 
W PRZEDSZKOLU NR 1

W dniu 7 października 2009r. w Przedszkolu nr.1 odbyło się uroczyste 
,,PASOWANIE NA STARSZAKA”. Dyrektor przedszkola Jolanta Jackowiak 
powitała zebranych rodziców oraz bohaterów uroczystości - dzieci z najstar-
szej grupy przedszkolnej. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycz-
nym po którym dzieci 6-letnie złożyły ślubowanie:

„Ślubuję być dobrym przedszkolakiem i dobrym kolegą,
Ślubuję swą wiedzą i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycie-

lom”
Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich była przysięga, którą  rodzice z 

podniesioną do góry ręką musieli złożyć swoim dzieciom:
Ślubuję być przyjacielem mojego dziecka, zawsze znaleźć czas na rozmowę 

z nim,
Ślubuję pamiętać o tym, że ma ono prawo do błędów i doceniać jego stara-

nia”
Po złożonej przysiędze nastąpiła oczekiwana chwila pasowania na starsza-

ka, której dokonała dyrektor Przedszkola Jolanta Jackowiak - ,,Uroczyście 
pasuję Cię  na dzielnego i wesołego starszaka”. Dzieci z ogromnym przeję-
ciem i dumą w kolorowych biretach odebrały dyplomy i pluszowe zabawki 
,,Zebry Zuzie” - symbol wiedzy w grupie starszaków, które wręczyły ich pa-
nie Anna Piotrowska i Jolanta Bielska.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców, którym należą się serdeczne podziękowania za zaangażo-
wanie w życie przedszkola.

Tekst powstał przy współpracy 

Karoliny Grygowskiej i Karoliny Ogiewa

Franciszek Karolewski 
zaprasza

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w środę 14 października na godzinę 
17.oo na spotkanie wspomnieniowe. Wznowiony cykl spotkań rozpoczy-
nam wspomnieniem uroczystości „40 rocznicy święceń kapłańskich dzieka-
na ks. Grzegorza Zakliki”.  

Szanowny jubilat osobiście będzie uczestniczył w naszym spotkaniu. Bę-
dzie okazja spotkać się z tym wspaniałym Nowogardzianinem i dowiedzieć 
jakie impulsy spowodowały, że został kapłanem i trafi ł do naszego grodu.

Gorąco zachęcam do udziału naszych mieszkańców, to jedyna okazja w 
rocznicę 700-lecia istnienia naszego miasta spotkać się z żywą historią trwa-
jącą na naszych oczach.

Spotkanie zostanie poprzedzone pokazem multimedialnym fotografi i z 
majowej uroczystości, któremu patronuje Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Dziennik Nowogardzki.

Franciszek Karolewski

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

Zaprasza na otwarcie wystawy
16 października br. o godz. 15.00

pt. „700-lecie Tajnej Organizacji 

Nauczycielskiej”
 przygotowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

Oddział w Nowogardzie
 Wystawa czynna od 1 - 31 października 2009 r.

(od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 11.30 do 19.00

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

Piątek  09.10.2009 8:00 – 15:00
Sobota 09.10.2009 8:00 – 15:00 
Zapraszam do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktu-
alnym skierowaniem z OPS ,wpisaną  ilością osób w rodzinie i doku-
mentem tożsamości.

Pastor Cezary Komisarz

Uwaga 

Wędkarze
Koło Miejsko-Gminne PZW 

organizuje w dniu 18.10. 2009 r.
Wędkarskie Zawody Spławiko-

we w Kamieniu Pomorskim .
Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 

Marca.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 

dnia 15.10. br. Startowe – 10.00 zł.
Zarząd Koła
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Z okazji 

25 rocznicy 

ślubu 

Wandzie 
i Zdzisławowi 
Olszewskim 
dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności oraz jeszcze 

wielu wspólnie spędzonych lat 
życzą dzieci wraz 

z wnuczką Olą

ŻYCZENIA

Afera hazardowa
Wszystkie media żyją aferą hazardową i jej skutkami. My jako gazeta lo-

kalna nie będziemy opisywać walki politycznej na najwyższych szczeblach 
władzy ani partykularnych rozgrywek partyjnych. Przedstawimy tylko to 
co naszym zdaniem jest potrzebne do lepszego zrozumienia meritum spra-
wy i to co …uderza nas po kieszeni.

LMM

O jakich pieniądzach mówimy…
Rynek gier hazardowych w Pol-

sce rośnie w tempie 40 proc. rocz-
nie. Wart jest 17 mld złotych – wy-
nika z raportu portalu Money.pl. 

Budżet państwa mógł stracić na-
wet 500 mln zł gdyby wprowadzo-
ne zostały zmiany w przepisach re-
gulujących gry hazardowe w Pol-
sce - o takiej możliwości CBA po-
informowało prezydenta, premie-
ra, władze Sejmu i Senatu. W tzw. 
aferę hazardową są zamieszani czo-
łowi politycy Platformy Obywatel-
skiej - Zbigniew Chlebowski i Mi-
rosław Drzewiecki. Mieli oni lob-
bować w interesie fi rm hazardo-
wych.

Money.pl sprawdził, ile wart jest 
rynek gier hazardowych w Polsce. 
Jego przychody za 2008 rok się-
gną 17 mld zł (według wstępnych 
danych). To o ponad 40 proc. wię-
cej niż pod koniec 2007 roku.  W 
listopadzie Ministerstwo Finan-
sów opublikuje najnowszy raport 
z danymi na koniec 2008 dotyczą-
cy rynku hazardu w Polsce (pra-
wie roczne opóźnienie wynika ko-
nieczności zebrania danych od 
fi rm hazardowych). Zapewne po-
twierdzi on obecne szacunki.

17 miliardów złotych to pienią-
dze, które gracze zostawili w kasy-
nach, salonach gier, automatach, a 
także kolekturach Totolotka. War-
tość rynku hazardu rośnie w tem-
pie kilkudziesięciu procent rocznie.

Najszybciej rosną jednoręcy 
bandyci

Jak pokazują dane z Minister-
stwa Finansów, a także Izby Go-
spodarczej Producentów i Opera-
torów Urządzeń Rozrywkowych, 
najszybciej w naszym kraju wzra-
sta liczba tzw. punktów gier na au-
tomatach o niskich wygranych. 
Najprościej mówiąc, to jednoręcy 
bandyci, czyli automaty zainstalo-
wane w pubach czy restauracjach. 
Nie może ich być więcej niż trzy w 
jednym salonie czy punkcie gastro-
nomicznym. Jeszcze w 2005 roku 
takich punktów gier było w Polsce 
9,6 tys. Dzisiaj ich liczbę szacuje się 
na ponad 24 tys., czyli ponad 2,5 
raza więcej.

Nieco wolniej rośnie liczba du-
żych salonów, które mają prawo 
wstawiać więcej niż 15 automa-
tów. Cztery lata temu ich liczba nie 
przekraczała 180. Dzisiaj jest ich 
już około 250. Nie zmienia się za to 
znacznie liczba kasyn, których od 
kilku lat jest około 30. To przede 
wszystkim rezultat przepisów, któ-
re nie pozwalają, by w miastach do 
250 tys. mieszkańców znajdowało 
się więcej niż jedno kasyno.

Jednoręcy bandyci wygrywają 
także, gdy spojrzymy na struktu-
rę przychodów rynku hazardowe-
go w Polsce. Okazuje się, że trafi a 
do nich aż ponad 40 proc. wszyst-
kich pieniędzy, jakie gracze wyda-
ją na hazard. Dopiero na drugim 
miejscu uplasowały się gry liczbo-
we. Do Totalizatora Sportowego 
trafi a mniej więcej co piąta złotów-
ka obstawiana przez graczy. Kasy-
na zgarniają około 12 proc. przy-
chodów. Resztę dzielą między sie-
bie duże salony gier (17 proc.), lo-
terie czy zakłady obstawiane pod-
czas wyścigów konnych.

Na rosnącym wśród Polaków za-
miłowaniu do hazardu korzystają 
nie tylko właściciele kasyn, czy sa-
lonów gier, ale także budżet pań-
stwa. Instytut Badań nad Gospo-
darką Rynkową szacuje, że w tym 
roku z tego tytułu do kasy pań-
stwa trafi  około 1 mld zł. To nie tyl-
ko pieniądze z podatku od gier, ale 
także wpływy z podatku CIT pła-
conego przez operatorów kasyn, 
salonów gier czy zakładów wza-
jemnych.

Jak szacuje IBnGR, najszybciej 
w najbliższych latach będą rosły 
wpływy podatkowe od właścicieli 
małych salonów z jednorękimi ban-
dytami. W tym roku wyniosą 584 
mln zł, ale w 2014 roku mogą już 
sięgnąć 3 mld zł.

Nieco wolniej będą rosły wpływy 
podatkowe od właścicieli kasyn, do 
poziomu 233 mln zł za pięć lat.

Podatki płacone przez właścicieli 
dużych salonów gier do 2014 roku 
mają być 2,5 raza wyższe niż dzi-
siaj.

 Za zgodą money.pl – opr. LMM

CBA

Ile zarabia agent 
tropiący korupcję?

W tym roku na jednego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego wydamy z budżetu państwa 118 tysięcy złotych. To o 35 tysięcy 
więcej niż na policjanta – wynika z raportu Money.pl.

Od 2006 roku - wtedy powstała 
nowa służba - Centralne Biuro An-
tykorupcyjne kosztuje podatników 
średnio około 113 mln złotych rocz-
nie. W tym roku Biuro dostanie z bu-
dżetu nieco mniej - 104,8 mln złotych. 
A w 2010 roku zaplanowano symbo-
liczne zwiększenie puli dla najmłod-
szej służby o 3 mln złotych. Dla po-
równania budżet Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego w tym roku to 
niemal 500 mln złotych. Z kolei poli-
cja, która zatrudnia około 100 tysięcy 
policjantów dysponuje kwotą 8,3 mld 
złotych. Podczas cięć których dokony-
wał rząd zmniejszono ją o około 800 
mln złotych. 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
ma dziesięć oddziałów, które pokry-
wają się z terenem działalności pro-
kuratur apelacyjnych. W sumie obec-
nie w CBA pracują 882 osoby. W tym 
roku statystycznie na jednego poli-
cjanta (wynagrodzenie, sprzęt, itp.) 
przypada 83 tysiące złotych. Funkcjo-

nariusz CBA kosztuje podatników 118 
tys. zł. Od początku działalności   nie 
brakowało chętnych do pracy w an-
tykorupcyjnym urzędzie. Na koniec 
roku 2007 liczba aplikacji chętnych do 
pracy w CBA sięgnęła blisko 12 tysię-
cy. Policja, CBŚ i ABW narzekały, że 
odchodzą od nich najlepsi specjaliści. 

Skąd takie zainteresowanie? Płace w 
CBA są wyższe niż w policji. Przykła-
dowo dzielnicowy zarabia o od 400 do 
nawet 1000 złotych mniej niż agent za-
trudniony w biurze antykorupcyjnym. 
W 2007 roku średnia płaca funkcjona-
riusza CBA wynosiła 5,9 tysiąca zło-
tych – wylicza portal Money.pl. W 
2008 roku obniżono jednak mnożnik, 
na podstawie którego wyliczana jest 
przeciętna pensja w CBA. Wskaźnik 
ten rząd obniżył z 3,69 do 3,5 (mno-
ży się przez niego kwotę bazową). W 
efekcie oznaczało to spadek płacy w 
CBA średnio o około 700 złotych.

opr. LMM

Tusk zmienia ministrów 
– my płacimy!

Jak twierdzi „Dziennik Gazeta Prawna”, dymisja wicepremiera, pięciu mi-
nistrów i jednego wiceministra, to operacja która pociągnie za sobą zwolnie-
nie kolejnych kilkudziesięciu osób i konieczność wypłacenia im odpraw. W grę 
wchodzą setki tysięcy złotych.

Zgodnie z ustawą o wynagrodze-
niach osób zajmujących kierowni-
cze stanowiska państwowe, zdymi-
sjonowany wicepremier i ministro-
wie będą dostawać pensje jeszcze 
przez dwa lub trzy miesiące, w za-
leżności od stażu pracy w rządzie. 
Przykładowo -  minister sprawiedli-
wości. Andrzej Czuma zarabiał ok. 14 
tys. zł i tyle też otrzyma przez następne 
dwa miesiące.

W  ślad za ministrami odwoływani 
są szefowie i członkowie ich gabine-
tów politycznych, asystenci i dorad-
cy - pociąga to dalsze koszty w postaci 
odpraw. Dostają oni połowę miesięcz-
nego wynagrodzenia jeśli pracowali 
krócej niż pół roku, miesięczną pensję 
jeśli zatrudnieni byli dłużej niż 6 mie-

sięcy, lub trzykrotną - w przypadku za-
trudnienia dłuższego niż trzy lata.

Opr. LMM
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Dobry dzień 
dla 12-tu rodzin

W dniu 8 października został przekazany Zarządowi Budynków Ko-
munalnych budynek mieszkalny przy ul. Cmentarnej w Nowogardzie. 
 Zasoby mieszkaniowe Gminy Nowogard powiększyły się o 12 lokali miesz-
kalnych o łącznej powierzchni użytkowej 500 m2 w tym pięć mieszkań 
2-pokojowych, sześć mieszkań 1-pokojowych (w tym 1 lokal przystosowany 
dla osoby niepełnosprawnej – szersze drzwi, odpowiednio wyposażony węzeł 
sanitarny z łazienką, nisko umocowane klamki u okien)  i jedno mieszkanie 
3-pokojowe. 

Wykonawcą był Zakład Technicz-
no-Budowlany Janusza Sienkiewi-
cza z Nowogardu. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 2.178.091 zł z 
czego 1.107.450 zł to koszt budowy 
samego budynku, pozostałe koszty 
obejmują m.in. budowę sieci ener-
getycznej, sieci wodnokanalizacyjnej 
wraz z przepompownią ścieków, ka-
nalizacji deszczowej oraz częściowe 
zagospodarowanie terenu. Ponadto 
konieczne było postawienie stacji 

transformatorowej – prace wykony-
wała ENEA S.A. oraz wybudowanie 
ok. 1,2 km sieci gazowej przez Za-
kład Dystrybucji Gazu – Oddział w 
Szczecinie.

Lokatorzy uszczęśliwieni przez Ko-
misję Mieszkaniową muszą obecnie 
podpisać umowy na dostawę energii 
elektrycznej oraz gazu i …otrzymają 
upragnione klucze. Relację z zasiedle-
nia przekażemy w „DN”.

LMM 

Mieszkania są gotowe do zamieszkania. Brak tylko mebli.. Wyposażenie kuchni i łazienek kompletne… Na zdjęciach wyposażenie dla osoby niepełnosprawnej

Burmistrz przedstawia plany budowy drugiego budynku oraz korzystny 

wpływ tej inwestycji na cały obszar. Koszt następnego budynku będzie o wiele 

niższy – gotowa jest bowiem cała infrastruktura…

Burmistrz przyjmuje budynek od wykonawcy Janusza Sienkiewicza, by natychmiast przekazać go ZBK czyli Wiesławowi Kaliszewskiemu.
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Spacerkiem po mieście

Po czereśniowym sadzie ani śladu. Za metalowym ogrodzeniem przystąpiono do kopania miejsca pod fundamenty. Pomyśleć, że jeszcze kilka lat temu prace 

miałoby tutaj kilkunastu robotników! Obecnie operator koparki i… bezrobocie.

W mieście brak parkingów. Dotkliwy brak parkingów na każdym osiedlu. Parkujemy gdzie się da, tymczasem za targowiskiem powoli zarasta trawą ogrodzony i 

utwardzony plac handlu hurtowego czyli żadnego nikt tu jeszcze niczym nie handlował! Może władza ogłosi przetarg na urządzenie tutaj parkingu strzeżonego?

Budowa marketu na dawnym dworcu PKS przewróciła ruch do góry nogami. Autobusy parkują  obok torów, pojazdy (po wyłamaniu słupka) jeżdżą na skróty w 

kierunku ul. 700-lecia, a o tłoku na ul. Rzeszowskiego nawet nie trzeba wspominać…                                                                                                                                      Tekst i foto LMM
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w Dobrej 
Nowogardzkiej, ul. Traugutta 3 
a. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 
85 ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 
608 047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw 
w kamienicy na parterze, po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie 
gazowe, kominek   pomieszczenia 
gospodarcze, tel. 501 692 153.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 
pokojowe. Tel. 691 145 787.

• Sprzedam pół domu. 091 39 
20 866.

• Poszukuję powierzchni rekla-
mowych przy drodze, na bu-
dynkach (Nowogard – Goleniów 
– Szczecin – Świnoujście). Tel. 
605 522 340.

• Pół domu – Błądkowo 100 m 
kw zamienię lub sprzedam. Tel. 
600 695 546.

• Mieszkanie 2 pokojowe 40 m 
kw, bezczynszowe na wsi Wego-
rza koło Nowogardu. 75 tys. Tel. 
501 307 666.

• Działka 25 arów przy trasie 5 km 
od Nowogardu pod budowę, 45 
tys. Tel. 725 899 426.

• Jasiel k/ Golczewa – 10 ha dział-
ka uroczo położona, ze stawem 
przy lesie, media, idealna pod ko-
nie, hodowlę, okazja 145 tys.. Tel. 
502 103 432.

• Ziemię rolną 2 ha i 6,30 ha blisko 
Nowogardu. Tel. 889 133 882.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw – 
tanio. 781 932 948.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojo-
we, wyremontowane, II piętro na 
większe (3-4 pokojowe). Tel. 091 
39 20 904.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
517 04 77 09.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
własnościowe, parter na większe. 
91 39 25 132.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie za-
mienię na trzypokojowe. 091 39 
20 113.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 0601 
090 079.

• Sprzedam ziemię rolną około 70 
arów, 5 km od Nowogardu w Dłu-
gołęce. 794 195 579.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Nadto-
rowej. Tel. 796 608 034.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe na ul. Racibora. Tel. 
691 034 369, 609 594 038.

• Sprzedam halę – magazyn 1100 m 
kw w tym pomieszczenia biurowe 
250 m kw, które można adapto-
wać na mieszkanie, działka 7,5 tys. 
m kw, wszystkie media, 10 km od 
Nowogardu. Możliwość zamiany 
lub rat. Tel. 506 534 179.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
lub zamienię na mniejsze za do-
płatą. 668 452 615, 091 39 10 120 
– wieczorem.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 68 m kw (3 pokoje, okna 
PCV, panele podłogowe, nowe 
co w miedzi, łazienka wysoki 
standard) w Wierzbięcinie. Cena 
165 tys. do uzgodnienia. Tel. 
607 398 428.

• Poszukuję kawalerki lub 2 pokojo-
wego do wynajęcia. 504 965 111.

• Sprzedam dom jednorodzinny z 
2001, pow. 85 m kw, działka 500 m 
kw, zadaszony taras 20 m kw, dwa 
garaże, ogrodzony, działka zago-
spodarowana, cena 490 tys. Tel. 
792 52 52 92.

• Sprzedam lub wynajmę 2 poko-
je w centrum. 602 630 016.

• Do wynajęcia mieszkanie w cen-
trum. 725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe na os. Bema o pow. 41,7 m 
kw, wspólnota mieszkaniowa. 
888 354 289.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 
55 R16; stan bdb.Cena 690 zł oraz 
2 opony letnie 215x55 R 16; cena 
80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, 
nowe, 155 x 80 fi rmy KUMHO 
+ nowa opona letnia gratis. Tel. 
513 164 203.

• Sprzedam Kia Clarus, I rejestracja 
XII 1999 r., pierwszy właściciel, ku-
piony w polskim salonie, skrzynia 
biegów manualna, benzyna, złoty 
metallic, ABS, el. szyby, centralny 
zamek, autoalarm, poduszka po-
wietrzna, wspomaganie kierowni-
cy, immobiliser, welur. tapicerka, 
światła przeciwmgielne + kmpl. 
opon zimowych. Cena 9900 zł. Tel. 
502 649 241.

• Sprzedam Mercedes Benz E-280T 
Avangarda, benzyna, combi, 240 
ps, 2002 r., przebieg 181 000, me-
talik ciemny granat, wyposaże-
nie0020– skóra, 8 poduszek, kli-

matyzacja, szyberdach, podgrzew. 
siedzenia, telefon, CD radio, cena 
33 tys. Tel. 0049 30 11 24 55 dzwo-
nić po 20.00.

• Sprzedam Cinquecento, 1996 r., 
poj. 700, OC + przegląd – ważny. 
Cena 1900 zł. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• Sprzedam Hondę Civic, 1996 r., 
centr. zamek, poj. 1,5, 2 poduszki. 
Tel. 603 895 622.

• Sprzedam Seat Toledo 1992 r., 1,8. 
Tel. 0514 649 097.

• Sprzedam Seicento 2000 r., po wy-
padku. Tel. 091 39 18 006.

• Sprzedam VW Passat B3 w cało-
ści lub na części. Tel. 692 928 098, 
602 598 403.

• Sprzedam skuter ZIPP. Tel. 
663 087 272.

• Tanio Renault Safrane, benzyna 3 
l, rejestracja, rocznik 1993, w do-
brym stanie. 885 693 138.

• Sprzedam Skoda favorit 1991, 1,4 
+ gaz, cena 1600 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 781 864 879.

• Sprzedam Audi 80, 1994 r., skrzy-
nia biegów automatyczna, diesel, 
k. zielony, centralny zamek, wspo-
maganie kierownicy + komplet 
opon z alufelgami, nowa pom-
pa wtryskowa. Cena 8 900. Tel. 
502 529 656.

ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Pszenżyto ozime do siewu oraz 
buraczki i marchew w większych 
ilościach sprzedam. 502 853 573.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. 
Strzelewo. 502 853 573.

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną, sia-
no i żyto. Tel. 091 39 17  620 wie-
czorem.

• Kurki nioski – sprzedaż. 091 39 106 
66.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 
606 500 264.

• Drzewka orzecha laskowego 2 m, 
cena 10 zł. 785 714 251.

• Sprzedam 6 letnią klacz. Czermni-
ca. Tel. 091 39 18 006.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany 
„Anna”, 1990 r. Tel. 091 39 25 888.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. 
091 39 25 967.

• Sprzedam gęsi i kaczki francuskie. 
091 39 501 40.

• Kupię owies. Tel. 091 39 20 264.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-

wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR
-y). Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BRUK-LIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierow-
ski. Tel. 607  083  893, www.bruk-
linnowogard.com.pl

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Angielski.0501 350 107.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• J.angielski – tłumaczenia. Kon-
takt: tlumaczenia-24@o2.pl

• Transport, przeprowadzki, 
kraj – zagranica. 696  138  406, 
696 854 591.

• HARRY – MED Masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Nadzory budowlane. 
504 595 424.

• Przewóz osób do Niemiec 
pod wskazany adres. Tel. 
796 367 792.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Remonty kompleksowe. 
727 303 097.
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SAMOCHODY NA ZAMÓWIENIE
Pomoc i doradztwo 

w zakupie samochodu za granicą

Tel. 605 276 271

72-200 Nowogard • ul. 3 Maja 13

tel./fax 91 39 222 24

kom. 508 312 260 lub 61 • 510 170 219

72-100 Goleniów • ul. Szkolna 6

tel/fax  91 407 33 77

UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI 
(oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kerdytu-oferta 17 banków)

WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA  www.extra-dom.com.pl

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

PANELE POD�OGOWE
DESKA BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 7a 

zawiadamia,  że kontynuuje 
zapisy na budowę mieszkań 

własnościowych w budynku wielorodzinnym.
• Lokalizacja  -  przy ul. Boh. Warszawy  („sad czere�niowy”)
• Struktura mieszka� – 1 pok, 2 pok, 
• Planowane terminy:
- rozpocz�cie budowy – listopad 2009
- zako�czenie - listopad 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do siedziby SM „Cisy” w celu uzyskania 
szczegó�owych informacji lub kontakt tel. pod numerem 091 39 25 261 
lub 697 104 578.

REKLAMA

 LOKALE DO WYNAJĘCIA

NOWOGARD- lokal usługowy o powierzchni 36 m2                                       cena:       1100 zł/msc

MIESZKANIA 1- 2 POKOJOWE

RESKO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł
RESKO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł
RESKO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                      cena:  140 000 zł
ŁOBEZ- 2 pokoje o powierzchni 54 m2, I piętro                                                         cena:  149 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                           cena:  141 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                    cena:  150 000 zł
GOLCZEWO- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, wysoki parter                                  cena:  160 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                          cena:  161 000 zł
NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                            cena:  165 000 zł
NOWOGARD- 2pokoje o powierzchni 40 m2, III piętro                                            cena:  175 000 zł
NOWOGARD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                           cena:  200 000 zł
NOWOGARD – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                        cena:   250 000 zł
PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2    cena:  341 600 zł

MIESZKANIE 3 POKOJOWE

ŁOBEZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     
NOWOGARD-  bezczynszowe 3 pokoje o pow. 86 m2 I piętro                          cena:  160 000 zł
NOWOGARD-  okolica 3 pokoje o pow. 68 m2, parter                                              cena:  165 000 zł
NOWOGARD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 68 m2, IV piętro                                                       cena:  185 000 zł
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                 cena:  208 000 zł
NOWOGARD-  (3 poziomowe)3 pokoje o pow 100 m2, II piętro + 2 garaże  cena:  210 000 zł
NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 66 m2, I piętro                                                         cena:  225 000 zł 

MIESZKANIE 4 POKOJOWE

PŁOTY – 4 pokoje o powierzchni 100 m2, parter                                                     cena:  125 000 zł
RADOWO MAŁE – 4 pokoje o powierzchni 80 m2, III piętro                              cena:  125 000 zł
RESKO – 4 pokoje o powierzchni 64 m2, II piętro                                                    cena:  130 000 zł
NOWOGARD – 4 pokoje o pow. 67,70 m2, IV piętro                                                cena:  167 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o pow. 68 m2, IV piętro                                                      cena:   180 000 zł
DOBRA – 4 pokoje o pow. 78 m2, I piętro                                                                cena:  199 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o pow. 67 m2, I piętro                                                         cena:  207 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 78 m2, parter                                               cena:  230 000 zł
NOWOGARD- 4 pokoje o powierzchni 80 m2, II piętro                                         cena:  240 000 zł

NIERUCHOMOŚCI • KREDYTY 

WYCENA • UBEZPIECZENIA

• Usługi budowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terako-
ta, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 0600 626 268.

• Zespół muzyczno – taneczny 
KAM – zabawy, wesela, andrzej-
ki, sylwestra. Ceny konkurencyj-
ne. Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Transport – bus. Tel. 603 219 478.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• „DUR – DACH” - POKRYCIA I RE-
MONTY DACHÓW. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA,WIELOLETNIE DOŚWIAD-
CZENIE, OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 
392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tyl-
ko pisemne na adres Ferma Dro-
biu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do sortowania fl anc tru-
skawek od 3.11.2009 r. w Redle. 
Zapewniamy dojazd. Kontakt 
tel. 091 39 102 18, 505 149 049.

• Kierowca kat. B wraz z busem 
(chłodnia) poszukuje pracy. Tel. 
669 018 405.

• Zatrudnię pracowników do pracy 
na fermie drobiu. Doświadczenie 
mile widziane. Tel. 091 39 103 15.

• Szukam osoby z doświadczeniem 
w uboju i rozbiorze drobiu. Tel. 
0502 56 23 78.

• Zakład Ogólnobudowlany w Gry-
fi cach zatrudni na dobrych wa-

runkach dwóch pracowników do 
pracy pomocniczej przy agregacie 
tynkarskim. Wiadomość tel. 0696 
757 393 po godzinie 17.00.

• Zatrudnię do pracy w sklepie me-
blowym, najchętniej panią. CV 
proszę składać: Sklep Meblowy 
„Kwadrat” ul. Armii Krajowej 49 lub 
mail: gama77@tlen.pl

INNE

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZAR-
NOZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWO-
ZEM DO KLIENTA. ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA. TEL. 504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i 
kominkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębi-
nową. Wydajność 100 l na minutę. 
Obroty 2850. Przekrój 15 cm, wy-
sokość 120. Sprawna nieużywana 
– nowa. Tel. 091 39 20 714, Nowo-
gard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (drukarka, fax, skaner, ko-
piarka) lexmark X5470, cena 270 
zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Sprzedam pianino – tanio. 91 39 
25 132.

• Ofl isy tartaczne na opał sprzedam, 
300 zł za przyczepę pocięte w kloc-
ki, 200 zł w całości. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam suknię ślubną. 
602 179 645.
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Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje członków Koła, 

że dnia 25.10.2009 organizuje 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec 
w Trzebieszewie. Zapisy w sklepie Tęczak 

ul. Waryńskiego do dnia 23.10.2009 r. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ulicy 5 Marca 

o godz. 6.00. Uwaga zmiana czasu. 
                                             Zapraszamy. Zarząd Koła

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”
ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
Przedmiot przetargu: 
Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie klatek schodowych w budynku 

przy ul. Plac Wolności 6 (6 klatek)
Termin składania ofert: do 16 października 2009 r. do godz.12.00
Termin otwarcia ofert: 16 październik 2009 r. do godz.12.15
Miejsce składania ofert: sekretariat SM „GARDNO”, ul. Osiedlowa 6, 72-200 

Nowogard
Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje do-

stępne w siedzibie Spółdzielni (Pani Elżbieta Gierach, tel. 091-3910014, centrala 
091-3910010).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji, od-
wołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, swobodnego wybo-
ru oferenta.

REKLAMAREKLAMA

Alarm na ulicy Zielonej! Dzwoni rodzic prowadzący swoją latorośl do Prywatnej Szkoły, ze nie może przejść. Rzeczywistość jest zatrważająca. Po każdym deszczu 

jezdnia,i podwórko domów jest zalewane. Toną ogródki i garaże. A przecież nie było większych opadów…

Spacerkiem po mieście
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auto-top
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfi katu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

KURY NIOSKI
1,5 roczne

sprzedaż
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13 • Tel. 091 39 106 66

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Informujemy, że 

9 października 2009 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.pl14 października 2009 r. - godz. 16.00

Jesteśmy intensywnie
rozwijającą się
instytucją finansową,
największą Kasą
Oszczędnościowo-
Kredytową w Polsce.

Prosimy o zaznaczenie w tytule wiadomości numeru
referencyjnego oraz o umieszczenie w aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. nr 133, pozycja. 883)”.

Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowiska:

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu
motywacyjnego na adres e-mail: cv.skok@skokstefczyka.pl

Kierownika Oddziału
Miejsce pracy: Nowogard

Zadania:
•

Wymagania:

Oferujemy:

(Nr ref.: KO/miasto/DN/2009)

organizacja pracy Oddziału
zarządzanie podległym zespołem pracowników
nadzór nad realizacją planów sprzedażowych Oddziału
podejmowanie lokalnych działań marketingowych,
sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością Oddziału
kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

wykształcenie wyższe, preferowane (ekonomia, zarządzanie, finanse)
2-letnie doświadczenie w branży finansowej, min. rok na stanowisku kierowniczym
wiedza na temat kredytów detalicznych i usług finansowych
znajomość specyfiki lokalnego rynku
znajomość pakietu MS Office
dynamizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę
umiejętności budowania pozytywnych relacji
umiejętność rozwiązywania problemów
dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy
atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
udział w budowaniu wysokiej pozycji firmy na rynku usług finansowych

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

�eglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl
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Humor 

Henia Szczupaka
Krzyżówka panoramiczna

NR  9.10

-LESMAR-
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Rozwiązania krzyżówki nr 2.10 – WINO, KO-
BIETY i … ŚPIĘ – nadesłali: Ryszard Gutowski, 
Franciszek Palenica, Stanisława Pokorska, Tadeusz 
Kozioł, Pelagia Feliksiak, Marianna Machocka, 
Władysław Kubisz, Bogumiła Urtnowska, Andrzej 
Leszczyński, Teresa Januszonek, Adam Stefań-
ski, Urszula Skowron, Agnieszka Skowrońska, 
Bogumiła Czupryńska, Teresa Powalska, Józef 
Dobrowolski, Halina Szwal, Michał Furmańczyk, 
Krystyna Tretiak, Józef Górzyński, Barbara Bar-
tosik, Andżelika Nizio, Teresa Młynarska, Janina 

Gruzińska. (niestety niektórzy Czytelnicy popeł-
nili błąd – oczywiście rozwiązanie jest satyryczną 
przeróbką znanego powiedzenia o winie, kobietach 
i śpiewie).

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Andżelika Nizio z Osowa,
- Barbara Bartosik z Nowogardu,
- Teresa  Januszonek z Nowogardu.

Gratulujemy!  

ZWYKŁE RZECZY – NIEZWYKŁE WYNALAZKI...

Nie zawsze wiem, kiedy co gdzie wprowadzono,
Bo takie szczegóły uczonych zna garstka.
Atenka najpewniej już miała wrzeciono,
Lecz, czy używała złotego naparstka?

JEST TYLKO EKRAN...

Były kiedyś takie czasy na tym świecie,
Kiedy bajki przebywały między nami
Za górami, za lasami – dobrze wiecie – 
Można było nawet spotkać się z czarami.
Dobra wróżka przynosiła ukojenie 
Dla Kopciuszka i Dziewczynki z Zapałkami,
A Czarodziej spełniał każde Twe życzenie 
W starej książce ze ślicznymi obrazkami.
Wszystko to wrzucono dawno do lamusa,
Pozamieniano Zło i Dobro kostiumami,
Nie ma już Króla Mateusza –
Jest tylko Ekran, jest tylko Ekran 
Z błyszczącymi cyferkami.
Ale czasem wielki smutek mnie ogarnia,
Powracają wizje dawnej, dobrej baśni.
Czy pamięta to wesoła ma dzieciarnia?
Może jeszcze moje niebo się rozjaśni.
A w około słychać tylko komputery – 
Monotonny, jednostajny stuk klawiszy.
I uczucia mają teraz swe numery,
Więc ukrywam się wśród wielkiej leśnej ciszy.
Porzućcie nadęte swoje miny,
Spróbujcie się zaśmiać bez żadnej przyczyny,
Bo warto czasem, wędrując lasem,
Tak do rozpuku śmiać się w głos!

ZAGRYPIENI...

Czeka mnie dużo pracy,
Tylu po poradę?
Jęknął lekarz, widząc
kaszlącą gromadę. 

FILANTROPKA

Do gacha kolejnego przemówiła czule:
„Gotowam zdjąć dla ciebie ostatnią koszulę!”

PORTRECIK Z NATURY

Panna była z niej rozkoszna:
Lekko przyszła, lekko poszła.
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Ukazuje się we wtorki i piątki
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na-
czel ny, Lesław M. Marek zastępca naczel-

nego, Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 
Sta ni sław Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie 
od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

In for ma cja tu ry stycz na
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie 
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski 
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin 
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCK - 091 392 17 01
Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 

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

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II 
dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego 
Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Go-
leniowski Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard

6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PUP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

NOWOGARD 28.09.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Magazynier    
6. Rob.budowlany 
   - technolog robót wykończeniowych
7. Ślusarz-spawacz
8. Stolarz       
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy
12. Fryzjer/ka.  
13. Pracownik zieleni

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kierowca  C + E (Gryfi ce)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafi k komputerowy(Gryfi ce)
4. Pracownik Działu Reklam (Goleniów)            
5. Asystent Sędziego (Goleniów)  
6. Sprzątacza (Goleniów)     
7. Pracownik gospodarczy (Goleniów)
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Ruszają Ligi Halowe LZS
Zgodnie z kalendarzem imprez na rok 2009 Miejsko-Gminne Zrzeszenie 

LZS w Nowogardzie organizuje Halową Ligę Piłki Siatkowej i Halową Ligę 
Piłki Nożnej.

Piłka siatkowa
Turniej rozpocznie się 24 października 2009 (sobota) o godz. 15.00 w 

Szkole Podstawowej nr 4 i rozgrywany będzie w kolejne soboty. Każda dru-
żyna może zgłosić 10 zawodników – listę należy przedstawić organizatorowi 
w dniu pierwszych zawodów. Wtedy też drużyny otrzymają terminarz roz-
grywek i regulamin zawodów.

Piłka nożna
Turniej rozpocznie się 28 października 2009 (środa) o godz. 18.00 na Sali 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniej szkoła rolnicza). Kolejne me-
cze także w środy.

Drużyna może liczyć 8 zawodników – listę należy przedstawić organiza-
torowi w dniu zawodów. Terminarz i regulamin drużyny otrzymają w dniu 
pierwszego turnieju.

Zapraszamy wszystkich chętnych – zgłoszenia i informacje pod numerem 
0 609 307 315.

MGZ LZS

Z Żarnowem 
w nowych strojach

W sobotę A-klasowa Olimpia w Wierzbięcinie podejmie Pionier Żar-
nowo. Nasi piłkarze zagrają w nowych strojach ufundowanych przez no-
wogardzkie przedsiębiorstwo budowlane PBO GRINBUD.

W sobotę gościmy 
Polonię Płoty

To już kolejny zacny gest budow-
lanej fi rmy. Współpraca Olimpii z 
PBO trwa praktycznie od założenia 
klubu. Wszystko zaczęło się od po-
darunku fi nansowego. Pod koniec 
zeszłego roku GRINBUD ufundo-
wał piłkarzom kurtki ortalionowe. 
Następnie fi rma podarowała ma-
teriały potrzebne do remontu klu-
bowego budynku. W przerwie let-
niej autobus PBO za darmo woził 
zawodników Olimpii na wszystkie 
mecze sparingowe. Firma świadczy-
ła klubowi także drobniejsze przy-
sługi. Za wszystko serdecznie dzię-
kujemy. Osobiste podziękowania 
dla władz PBO: Panów Mariana Jeża 
i Andrzeja Januszonka. Taka pomoc 
bardzo ułatwia Olimpii działalność. 
Przede wszystkim dodaje piłkarzom 
i działaczom wiary w sens ich dzia-
łania. Klub prowadzi prace związa-
ne z budową bocznego boiska i robi 
pierwsze kroki w kierunku zamon-
towania oświetlenia nad boiskiem 
głównym.

O meczu 
Sobotnie spotkanie z Pionierem 

rozpocznie się o godz. 15. Olim-
pia Nowogard gra „z wiatrem” - ze 
spotkania na spotkanie pokazu-
je wszystkim zespołom, trenerom 
i niedowiarkom, że ta drużyna ma 
przyszłość i że liczy się w walce o 
awans do wyższej grupy rozgryw-
kowej. Pionier Żarnowo do tej pory 
wywalczył 9 pozycje w tabeli, a pod-
opieczni trenera Marcina Miklasa 
zajmują teraz 4 lokatę tracąc do ze-
społów na podium jedynie 3 pkt. By 
liczyć się w walce o awans, nie wol-
no zlekceważyć przeciwnika. Począ-
tek o godz. 15. 

O godz. 12.30 rozpocznie mecz 
zespołu juniorskiego. Młodzi pił-
karze Olimpii zajmują w swej li-

dze piątą lokatę. Więcej o ich ze-
spole można przeczytać na stronie: 
www.olimpiandjun.futbolo-
wo.pl. Serwis stworzyli i redagują 
sami piłkarze. 

O młodych 
Olimpia to nie tylko te dwie dru-

żyny. Od września na nowogardz-
kim boisku „Orlik” 2012 trenuje 
około 20 osobowa grupa dziewię-
ciolatków. Zespół powstał dzięki 
akcji naboru zorganizowanej przez 
klub. „Orliki” Olimpii to najmłod-
sze szkolone piłkarsko dzieci w na-
szej gminie. Ich treningi odbywa-
ją się w poniedziałki i czwartki o 
godz. 17.30. Dzieci nie grają w ty-
powej lidze, biorą udział w turnie-
jach. Pupile Olimpii rywalizują w 
grupie z Wybrzeżem Rewal i dwo-
ma zespołami Pomorzanina Nowo-
gard. Warto podkreślić, iż rywale 
naszych piłkarzy są o rok starsi. No-
tabene, w zespole „orlików” wystę-
puje ośmioletni Robert Stachowiak. 
To najmłodszy brak Darka i Mariu-
sza - piłkarzy drużyny seniorskiej. 
„Orliki” rozegrały już dwa turnieje. 
Początki nie były łatwe, bo w pierw-
szym, w Rewalu zespół Olimpii 
przegrał dwa mecze. W zawodach 
organizowanych przez Pomorzanin 
było już lepiej. Udało się nawet po-
konać jedną z drużyn Pomorzanina. 
Za rok, gdy szeregi przeciwników 
opuszczą starsi piłkarze Olimpia nie 
powinna mieć problemów z wygry-
waniem. Następny turniej już w nie-
dziele o godz. 11 na stadionie Pomo-
rzanina. Przyjdź i zobacz. Oglądanie 
rywalizujących dzieci sprawia wiele 
radości.

Karolina Kubicka, 

Marcin Nieradka 

W sobotę na stadionie przy  Woj-
ska Polskiego  w Nowogardzie, Po-
morzanin Nowogard rozegra swój  
kolejny  mecz ligowy  - naszym  prze-
ciwnikiem  będzie wysoko  stojąca w 
tabeli Polonia Płoty która na swoim  
koncie zgromadziła 16 punktów co 
dało jej wysokie 4 miejsce. Tracimy 
do  rywala 4 punkty  więc wygrana 
może nas bardzo zbliżyć do czołów-
ki Ligi. Pomorzanin  jak  i  Polonia 
w poprzedniej  kolejce zremisowali 
swoje mecze - podopieczni trenera 
Gumiennego podzielili się punkta-
mi z drugą drużyną Wody Rzecko,  
a Polonia pozwoliła Pełczycom wy-
jechać z 1 punktem  z Płotów. .Po-

czątek spotkania jest  zaplanowany 
na godzinę  14.00  a przedmecz Ju-
niorów rozpocznie się o  godzinie 
11.30. Także naszych  młodych pił-
karzy czeka ciekawe i zacięte spo-
tkanie - młodzi Poloniści zajmują 
także 4 miejsce jak  ich seniorski ze-
spół ale tracą 7 pkt do zajmujących 
wysokie 2 miejsce podopiecznych  
M.Wolnego. Sympatyków piłki  za-
praszamy więc na dwa ciekawe spo-
tkania w sobotę 10.10.2009.

Spotkanie seniorów poprowadzą: 
Kędzierski (główny) Szrankiewicz 
(asyst. nr 1) Czernic (asyst. nr 2)

KK

NALP
W IV kolejce zagrają :
II liga :
            Jantar – pauza
14.00   Mosty – Bosman
14.30   Old Punks – Nehuera
15.00   BTCH – Sikorki
15.30   Czarne Chmury – Pampeluna
Ze względu na dyskwalifi kację zespołu FC Botiga, w każdej kolejce jeden 

zespół będzie pauzował
I liga :
16.00   Herosi – Seniorzy
16.30   Tubisie – Budowlani
17.00   Denver Miętno – Węgorza
17.30   Parasol – Probud Wyszomierz
18.00   Golputz – Bad Boys Juniors

KK
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ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

meble, dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
(piwnica Biedronki)

Tel. 091-39-25-476

Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe
Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe

Zapraszamy
od pn. - pt. od 10 - 18, sob. 10-14Transport gratis na terenie miasta

Akceptujemy karty płatnicze

GAMAGAMA—KWADRAT——KWADRAT—
Dla wszystkichklientównowy katalog

B R W

Dla wszystkichklientównowy katalog
B R W

Nowość w ofercieGaleria dodatków:pościel, poduszki, pudłalampki, kubki, koce,
itp.

nie tylko meble...

1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i BPRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu
 12.10.2009 r. godz. 16.30

P.H. HURTPOL 
ul.Młynarska 1a • Nowogard 

zatrudni 
magazyniera   

Wymagania: - wykształcenie  śred-
nie, - doświadczenie na podobnym 
stanowisku.
Oferujemy: - atrakcyjne wynagro-
dzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  
lub 091 579 29 18

L Nauka Jazdy
ABD

tel. 607890510

Zaprasza na kurs kat. B
Rozpoczęcie 15.10.2009
Godz. 17 ul. Woj. Polskiego 3 pok. 103
Cena 1100 zł

4 godz. jazdy gratis
Testy gratis

RATY
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reklamareklama reklama

czytaj s. 4 i 5

czytaj s. 11

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

Sprzedam
urządzenie kosmetyczne 

wielofunkcyjne.  

Tel. 607 921 435

czytaj s. 2

czytaj s. 3

Dzień Papieski
w Nowogardzie

foto s. 12

Fundusz 
sołecki  
kością  
niezgody

Pomorzanin 
przegrał

Obwodnica 
Nowogardu
- ostre  
wymagania 
środowiskowe

Dyskusja 
wokół  
Traktatu  
Lizbońskiego
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Kronika policyjna Wokół Traktatu Lizbońskiego
W sobotę 10 października Prezydent RP  Lech Kaczyński podpisał uroczy-

ście Traktat Lizboński. Aby ten dokument wszedł w życie potrzebny jest już 
tylko podpis Prezydenta Czech. Czesi jednak żądają pewności, że Niemcy 
nie będą wnosić roszczeń terytorialnych i domagają się dopisania do tekstu 
Traktatu  jednego zdania.  W kręgach politycznych toczy się dyskusja. Dzi-
siaj prezentujemy głos Marka Jurka w imieniu Prawicy Rzeczypospolitej.

Suma wszystkich błędów 
Dzisiejsza ratyfikacja traktatu lizbońskiego to wynik wszystkich błędów 

popełnionych w trakcie procesu jego negocjacji, zawierania i ratyfikacji. 
Po serii niepotrzebnych napięć z Niemcami o sprawy - w najlepszym razie prestiżowe, a 
często niepoważne - rząd Jarosława kaczyńskiego późną wiosną’2007 zdecydował 
się przyjąć stanowisko niemieckie w najważniejszej kwestii europejskiej: wzno-
wienia prac nad odrzuconym we Francji i w Holandii traktatem konstytucyjnym.
Zgodziwszy się na negocjacje nowego traktatu tworzącego nowe instytucje 
władzy i nowe kompetencje Unii Europejskiej, rząd kaczyńskiego nie po-
wiązał naszej zgody z żadnymi realnymi dowodami większej solidarności 
europejskiej: ani z wyrównaniem dopłat bezpośrednich dla polskich rolników 
do poziomu ogólnoeuropejskiego, ani z zaniechaniem budowy gazociągu bał-
tyckiego, ani z rozszerzeniem na Polskę niemieckich zasad pomocy publicznej. 
Zupełnie porzucono postulat potwierdzenia szacunku Unii europejskiej 
dla życia chrześcijańskiego narodów europy - sprowadzając całość polskich 
żądań do utrzymania arytmetycznej siły polskiego głosu (najpierw „Niecea 
albo śmierć” PO, potem „pierwiastek albo śmierć” PiS). Sprawę tę potraktowano 
jedynie jako demonstrację stanowczości i bardzo szybko porzucono. Siła pol-
skiego głosu w Unii europejskiej została dwukrotnie zredukowana. Jed-
nocześnie nowy sposób liczenia głosów zmniejszył w ogóle znaczenie państw 
Europy środkowej (tzw. Nowej Unii) przy podejmowaniu wspólnych decyzji. 
W finałowej fazie negocjacji traktatowych rząd - kierując się racja-
mi partyjnymi PiS - zdecydował się na rozwiązanie Sejmu, co sta-
nowiło akt kompletnej nieodpowiedzialności za przyjętą władzę. 
Zgadzając się na traktat - w trakcie już trwającej kampanii wyborczej - premier 
kaczyński przedstawił go jako wielki sukces, nieopatrując żadnymi zastrzeże-
niami (przez co Polska nie mogła ich potem podnieść w czasie kryzysu irlandz-
kiego). Premier dał pierwszeństwo partyjnej propagandzie sukcesu przed 
potrzebą podnoszenia polskich postulatów na forum międzynarodowym.
rząd Donalda Tuska, ignorując niepewny wynik ratyfikacji w Czechach, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii (co zapowiadaliśmy publicznie już w grudniu’2007) 
postanowił w ekspresowym tempie przyjąć ustawę ratyfikacyjną, bo 
premier chciał być prymusem europy. Spowodowało to wzmożenie mię-
dzynarodowych nacisków na Prezydenta rzeczypospolitej, od którego 
żądano szybkiej i ostatecznej ratyfikacji. Ustawa ratyfikacyjna jeszcze bardziej 
ograniczyła możliwości polskiej inicjatywy w Europie po odrzuceniu traktatu 
w pierwszym referendum irlandzkim i potem, w czasie irlandzkich negocjacji 
o opatrzenie go protokołem gwarantującym sprawy istotne dla irlandzkich 
interesów. Premier Tusk - chcąc być prymusem Europy - stracił taką możliwość. 
Prezydent lech kaczyński po referendum irlandzkim niemal od razu 
zapowiedział, że oczekuje zmiany stanowiska Irlandii, po czym traktat 
podpisze. Tym samym włączył się nie tylko w presję międzynarodową na 
społeczeństwo irlandzkie, ale przede wszystkim podważył fundamentalną 
dla europy (i formalnie powtórzoną w traktacie lizbońskim) zasadę jedno-
myślności kluczowych decyzji dla Unii europejskiej. Zasada jednomyślności 
zostaje faktycznie zmieniona z obowiązku uznawania stanowiska wszystkich 
państw w mechanizm presji na państwa, których stanowiska się nie uznaje. 
Wreszcie błędem była deklaracja prezydenta o natychmiastowości pod-
pisu po przyjęciu traktatu w Irlandii,  bez żadnych zastrzeżeń praw-
nych.  To uniemożl iwi ło choćby konsultacje w tej  sprawie z  Cze -
chami. Wynikiem tych pochopnych deklaracji jest dzisiejsza ratyfikacja. 
Efekt to traktat radykalnie zmniejszający pozycję Polski i europy środko-
wej w Unii europejskiej, demonstracyjnie odrzucający znaczenie chrze-
ścijaństwa dla europy i redefiniujący w duchu radykalnego liberalizmu 
wartości podstawowe Unii, zwiększający jej władzę bez żadnych dowo-
dów większej solidarności w europie, zachowujący tak niesprawiedliwe 
rozwiązania jak niemieckie przywileje w zakresie pomocy publicznej czy 
dyskryminacja polskiego rolnictwa. Traktat zwiększa kompetencje Unii 
europejskiej w polityce zewnętrznej bez żadnego określenia jej celów w 
sprawach takich jak rozszerzenie czy bezpieczeństwo europy środkowej.
Kształt traktatu i jego przyjęcie to - w polityce polskiej - wynik pierwszeństwa 
racji partyjnych nad państwowymi i kompleksów naszej klasy politycznej PO-
PiS, uniemożliwiających prowadzenie aktywnej polskiej polityki europejskiej. 
Obrona całości interesów Polski - a więc naszych wartości, naszej wizji współpracy 
europejskiej, naszych narodowych praw - w Europie kształtowanej przez traktat 
lizboński wymagać będzie zasadniczych zmian w polskiej polityce. Są one koniecz-
ne - jeśli chcemy być podmiotem, a nie przedmiotem polityki międzynarodowej.

Marek Jurek, przewodniczący
Warszawa, 10 października RP 2009 

Franciszek Karolewski 
zaprasza

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w środę 14 października na godzinę 
17.oo na spotkanie wspomnieniowe. Wznowiony cykl spotkań rozpoczynam 
wspomnieniem uroczystości  

„40 rocznicy święceń kapłańskich dziekana ks. Grzegorza Zakliki”  
Szanowny jubilat osobiście będzie uczestniczył w naszym spotkaniu. Będzie 

okazja spotkać się z tym wspaniałym Nowogardzianinem i dowiedzieć jakie 
impulsy spowodowały, że został kapłanem i trafił do naszego grodu.

Gorąco zachęcam do udziału naszych mieszkańców, to jedyna okazja w 
rocznicę 700-lecia istnienia naszego miasta spotkać się z żywą historią trwa-
jącą na naszych oczach.

Spotkanie zostanie poprzedzone pokazem multimedialnym fotografii z 
majowej uroczystości, któremu patronuje Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Dziennik Nowogardzki.

Franciszek Karolewski

5 października (poniedziałek)
- godz. 12 – Kradzież z włama-

niem do pomieszczenia kasowego 
Nadleśnictwa Nowogard. Wybito 
szybę, skradziono tel. komórkowy i 
pieniądze. Straty o wartości łącznej 
600 zł.

- godz. 12.05 – Włamanie do 
sklepu mięsnego przy ul. Bohaterów 
Warszawy. Skradziono 600 zł. 

6 października (wtorek)
- godz. 12.30 – Z terenu budowy 

domku jednorodzinnego w Ko-
ściuszkach skradziono rusztowanie 
i materiały budowlane. Łączna war-
tość strat 950 zł.

- godz. 13.45 – Nietrzeźwy rowe-
rzysta w gminie Osina. Jan N. po-
siadał 2,59 promila w wydychanym 
powietrzu.

7 października (środa) 
- godz. 8.42 - Kradzież tablic reje-

stracyjnych z samochodu zaparko-
wanego przy ul. Leśnej.

- godz. 10.20 – Kradzież tablic 
rejestracyjnych z samochodu zapar-
kowanego przy ul. Bankowej.

- godz. 11.07 – Kradzież z włama-
niem do pomieszczenia skupu złomu 
przy ul Boh. Warszawy. Skradziono 
około 200 kg. złomu.

- godz. 23.45 – Kontrola drogowa 
przy ul. 700-lecia wykryła Zbigniewa 
S., który w wydychanym powietrzu 
posiadał 1,54 promila.

8 października (czwartek) 
- godz. 1.31 – Włamanie do hur-

towni budowlanej przy. ul Bohate-
rów Warszawy. Powywracano regały 
i skradziono materiały budowlane. 

- godz. 8 – Włamanie do pomiesz-
czenia biurowego przy warsztacie, 
przy ul. Gryfitów. Skradziono lap-
topa i 700 zł. gotówki.

9 października (piątek)
- godz. 12.20 – Z zaparkowanego 

przy ul. Poniatowskiego tira marki 
MAN spuszczono 200 l. oleju na-
pędowego.

- godz. 12.50 – W sklepie spożyw-
czym przy ul. Grota Roweckiego 
sprzedawano alkohol bez zezwo-
lenia.

- godz. 17.55 – Zgłoszono, iż na 
drodze w Czermnicy ciągnik prze-
jechał człowieka. Po rozpoznaniu 
sprawy okazało się, iż ucierpiał jego 
kierowca, który majstrował w przy 
włączonym silniku. 

10 października (sobota)
- godz. 10. Nietrzeźwy kierow-

ca samochodu na ul. Bohaterów 
Warszawy. Bolesław N. posiadał 2 
promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

- godz. 12 – Wybicie szyby w 
samochodzie Opel Astra zaparkowa-
nym przy ul. Poniatowskiego. 

- godz. 12.45 – Przy ul. Leśnej za-
trzymano nietrzeźwego rowerzystę. 
Leszek S. posiadał w wydychanym 
powietrzu 1,46 promila.

- godz. 14 – Nietrzeźwy rowerzysta 
na ul. Bohaterów Warszawy. Kontro-
la alkomatem Janusza P. wykazała 
2,82 promila. 

11 października (niedziela)
- godz. 00.15 – Przy ul. Wojska 

Polskiego zatrzymano nietrzeźwego 
kierowcę Mercedesa. Marcin M. 
posiadał 1,5 promila w wydychanym 
powietrzu.

- godz. 23.55 – Kontrola drogo-
wa przy ul. 3-go maja zatrzymała 
nietrzeźwego kierowcę, który w wy-
dychanym powietrzu posiadał 1,29 
promila. Po kontroli samochodu 
znaleziono także środku odużające. 
Kierowcę zatrzymano do wyjaśnie-
nia sprawy

Opr. man
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reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Sołectwo Olchowo
Stawka większa  
niż polbruk

Mieszkańcy Olchowa chcieli 
pieniądze z funduszu sołeckiego 
chcieli przeznaczyć na położenie 
polbruku przy kościele. Sołtys opo-
nował, ale na nic się to zdało. 

Według mieszkańców sołectwa po-
wodem zamieszania były błędy sołty-
sa Wiesława Oliesińskiego. Został on 
przez nich oskarżony o sfałszowanie 
zebrania, które decydowało podziale 
finansów (9 tys. 48 zł). Pod pismem 
podpisało się aż 36 osób. Mieszkańcy 
ci zarzucili sołtysowi, iż we wniosku 
o podziale funduszu nie uwzględnił 
spraw omawianych na spotkaniu, a 
także zadań, jakie podjęli. 

Oskarżono sołtysa, że w piśmie 
skierowanym do gminy nie ujął 4 
tys. zł., które pójść miały na położe-
nie chodnikowego polbruku przed 
olchowskim kościołem. 

- Mimo, iż na pierwszym zebraniu 
tak zadecydowaliśmy, to sołtys pomi-
nął to w swoim piśmie do gminy. Póź-
niej się chyba przestraszył i wycofał te 
pismo – mówi mieszkaniec Olchowa.

Co na to sołtys?
- Musiałem wycofać ten wniosek 

i przeprowadzić zebranie ponownie. 
Pierwsze zebranie przebiegło niepra-
widłowo. Nie stwierdzono na nim 
kworum, a ponownie zebranie nie 
odbyło się po ogłoszeniu 30 minuto-
wej przerwy tylko od razu – uważa 
Oliesiński. 

Sołtys zorganizował drugie zebra-
nie. Te było legalne, ale obecnych na 
nim było jednak tylko pięć osób. Na 
nim tez nie podjęto decyzji o przeka-
zaniu pieniędzy na bolbruk. Zamiast 
na inwestycje przy kościele Olesiński 
chciał przeznaczyć pieniądze na za-
kup kosiarki, wykaszarki oraz oleju i 
paliwa do tego sprzętu. 

Mieszkańcy zaprotestowali. - Zła-
mał Pan zasady demokracji i znacze-
nie zebrania wiejskiego, a także wolę 
mieszkańców naszego sołectwa – na-
pisali w sowim piśmie. Paradoksalnie 
pod tekstem podpisały się także 
osoby będące w piątce obecnych na 
poprzednim zebraniu.

- Próbowałem wytłumaczyć miesz-
kańcom, że tak duża inwestycja, jaką 
jest położenie polbruku przy kościele 
powinna być finansowana z budżetu 
gminy. Już we wrześniu złożyłem o 
to wniosek do budżetu gminy. Co 
wielkiego można zrobić za 4 tys.? 
Społeczeństwo podjęło jednak inną 
decyzję – uważa sołtys Olesiński.

W minioną niedzielę w wiejskiej 
świetlicy odbyło się zebranie osta-
teczne. Wieś doszła do porozumienia 

dopiero jedenaście dni po terminie. 
Przeznaczono 4 tys. na polbruk, 2 tys. 
na wyposażenie świetlicy, 1048 zł. na 
imprezy okolicznościowe oraz 1100 
zł. na zakup bramek i kosza dla dzieci.

Sołtys nie chce szeroko komento-
wać sprawy.

- Za pomocą kontrowersji przy po-
dziale środków z funduszu sołeckiego, 
ktoś próbuje toczyć ze mną polityczną 
wojnę. Ja na prawdę miałem dobre 
intencje – mówi. 

O powstaniu w gminach fundu-
szów sołeckich w lutym zadecydował 
sejm. Fundusz to środki gminne, 
o których wykorzystaniu decydują 
mieszkańcy poszczególnych sołectw. 
Wielkość finansów zależy od wielko-
ści wiosek.

man

Komentarz
Prowadząc sprawę funduszu so-

łeckiego sołtys Olesiński popełnił 
o podstawowe błędy z egzaminu o 
demokracji. Jeśli nie chciał prze-
znaczyć pieniędzy na polbruk mógł 
przekonywać mieszkańców. Wtedy 
może osiągnąłby jakiś skutek. A tak, 
na własne życzenie został postawiony 
w niezbyt jasnym świetle. 

Najpierw organizował zebranie, 
którego legalność później sam pod-
ważył. Następnie przy jedynie pię-
cioosobowym poparciu próbował 
forsować swe decyzje. Same intencje 
(nigdy nie da się zweryfikować czy 
są dobre czy złe) w demokracji, to 
zawsze za mało. Pod oskarżeniami 
o fałszerstwo podpisało się, jednak 
aż 36 osób.

Z decyzjami społeczeństwa się po 
prostu nie dyskutuje. Można jedynie 
stracić zaufanie i się unicestwić. 

Marcin Nieradka

Wyszomierz

Zdani na łaskę pogody
O budynku stacyjki w Wyszomierzu pisaliśmy wielokrotnie. PKP zapo-

mniała o swoich powinnościach wobec pasażerów – budynek rozebrano 
(właściwiej – uprzątnięto bo rozebrał się sam!), ale w zamian choćby budki 
nie postawiono. Przystanek oddalony od wioski zmusza  pasażerów, którzy 
przecież płacą za bilety do nie lada wysiłku – przed wiatrem i deszczem nie 
ma się gdzie schować. Nadchodzi jesień i zima – jest jeszcze gorzej – zmrok 
szybko zapada, a aura nie szczędzi pluchy, niebawem śniegu. Czy naprawdę 
nie ma pieniędzy na małą chociażby budkę? Wstyd panowie z Dyrekcji, 
zwyczajny wstyd!

LMM

tak było...

...tak jest
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I. Warunki wykorzystania terenu 
w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Zaplecze budowy należy zlokali-
zować poza, obszarami chronionymi 
i proponowanymi do ochrony na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody.

2. Zorganizować plac budowy i 
jego zaplecze oraz prowadzić drogi 
techniczne z uwzględnieniem zasady 
minimalizacji zajęcia terenu i prze-
kształcenia jego powierzchni.

3. Prowadzić prawidłową gospo-
darkę odpadową, w tym: 

a) ograniczyć prace w sposób 
prowadzący do minimalizacji ilości 
powstających odpadów,

b) wytworzone odpady budow-
lane zagospodarować we własnym 
zakresie, a w przypadku braku takiej 
możliwości, przekazać je podmiotom 
posiadającym odpowiednie uregulo-
wania prawne w zakresie gospodarki 
odpadami,

c) wytworzone odpady magazy-
nować selektywnie, w miejscach 
do tego przystosowanych w sposób 
najmniej zagrażający środowisku, a 
następnie zagospodarować zgodnie 
z przepisami.

4. w celu ograniczenia emisji hałasu 
do środowiska należy:

a) zaplecze wykonawstwa, bazy 
sprzętu, lokalizować w możliwie 
największej odległości od zabudowań 
mieszkalnych,

b) głośne prace budowlane prowa-
dzić w porze dziennej od godz. 6.00 
do godz. 22.00,

c) stosować nowoczesny sprzęt, 
oraz urządzenia charakteryzujące się 
niską emisyjnością hałasu,

d) w miarę możliwości ograniczyć 
jednoczesną pracę maszyn i urządzeń 
cechujących się wysoką emisyjnością 
hałasu do środowiska

5. W celu ograniczenia w fazie bu-
dowy uciążliwości przejawiającej się 
wzmożonym zanieczyszczeniem po-
wietrza atmosferycznego należy m.in.:

a) do przewidzianych prac w fazie 
budowy dopuszczać tylko sprzęt 
budowlany i środki transportu ce-
chujące się niską emisyjnością zanie-
czyszczeń do powietrza,

b) ograniczyć czas pracy silników 
spalinowych, maszyn budowlanych i 
samochodów na biegu jałowym,

c) w przypadku poruszania się po-
jazdów transportowych i sprzętu po 
powierzchniach nieutwardzonych, 
ograniczyć prędkość ich jazdy w celu 
zminimalizowania pylenia wtórnego 
z tego rodzaju powierzchni,

d) w przypadku transportu mate-
riałów budowlanych o charakterze 
pylistym i sypkim, odpowiednio 
zabezpieczyć przewidziane do trans-
portu surowce,

e) zastosować taką technologię 
rozkładania mieszanek asfaltowych 
na nawierzchni drogi, aby zmini-
malizować emisję zanieczyszczeń 
powstających podczas wykonywania 
tego rodzaju prac.

6. Uwzględniając warunki środo-
wiska gruntowo-wodnego zaprojek-
tować, zrealizować i eksploatować 
przedsięwzięcie w sposób wyklucza-
jący przedostanie się jakichkolwiek 
zanieczyszczeń do tego środowiska 
w tym:

a) zapewnić prowadzenie robót bu-
dowlanych w sposób pozwalający na 
uniknięcie zanieczyszczenia środowi-
ska gruntowo-wodnego odpadami 
stałymi i ciekłymi,

b) w miejscu bazowania lub sta-
cjonowania maszyn budowlanych’ 
zastosować szczelne podłoża w celu 
ograniczenia przenikania substancji 
ropopochodnych wydzielających 
się w wyniku niekontrolowanych 
wycieków z maszyn budowlanych i 
transportowych.

7. W zakresie środowiska przy-
rodniczego:

a) ograniczyć do niezbędnego mi-
nimum wycinkę drzew i krzewów, a 
drzewa przeznaczone do wycięcia, 

znajdujące się w obrębie pasa drogo-
wego, które mogą być narażone na 
zniszczenie w wyniku prowadzonych 
prac zabezpieczyć przed uszkodze-
niem,

b) wycinkę drzew i krzewów pro-
wadzić poza sezonem lęgowym 
ptaków (poza okresem od początku 
marca do końca sierpnia),

c) unikać lokalizacji placów skła-
dowych i dróg dojazdowych na ob-
szarach cennych przyrodniczo oraz 
w obrębie zasięgu koron drzew,

d) rozpoczęcie prac w sąsiedztwie 
obszarów cennych przyrodniczo 
prowadzić poza sezonem lęgowym 
ptaków (tj. poza okresem lęgowym 
od 1 marca do 31 sierpnia) pod nad-
zorem przyrodniczym, który określi 
m.in. możliwość ich rozpoczęcia,

e) dalsze prowadzenie prac w są-
siedztwie w/w obszarów prowadzić 
pod nadzorem przyrodniczym, który, 
określi m.in. możliwość ich kontynu-
owania i sposobu realizacji,

d) w przypadku wykonywania wy-
kopów w bezpośrednim sąsiedztwie 
drzew zabezpieczyć je (prowizorycz-
nym wypełnieniem lub przykryć ma-
tami), tak aby zapewnić korzeniom 
drzew ciągłą dostateczną wilgotność,

g) w trakcie prowadzenia prac 
ziemnych i wykopów nie zabijać 
zwierząt, które dostały się do wyko-
pów lecz umożliwić im opuszczenie 
tych miejsc.

8.  Na odcinku drogi od km 
4+650.4+800 należy:

a) ograniczyć czas trwania prac 
ziemnych w obszarze torfowiska do 
okresu jesienno-zimowego,

b) ograniczyć plac budowy do 
zasięgu skarp nasypów obwodnicy, 

bez ingerencji w stan rowów poza 
zasięgiem inwestycji.

c) zakazać przejazdów pojazdami 
przez torfowiska oraz zakazuje się 
lokalizowania na torfowisku placów 
składowych i innej ingerencji bez-
pośredniej,

d) przy wykonaniu przepustu w 
ciągu rowu centralnego ustalić jed-
no dno na wysokości obecnego dna 
rowu, a nie rzędnej według dawnej 
dokumentacji sieci melioracyjnej 
(chodzi o dostosowanie urządzeń 
wodnych do istniejących warunków 
i nie dopuszczenie do większego od-
wodnienia torfowiska od obecnego 
stanu),

e) wykonać w nasypie warstwy nie-
przepuszczalnej dla wód, uniemożli-
wiającej ruch w mpionie (wskazane 
jest np. umieszczenie całego nasypu 
w poduszce z membrany nieprze-
puszczalnej dla wód),

f) zastosować ścinki wbijane, się-
gające do podłoża mineralnego pod 
złożem torfu.

9, Rowy odwadniające wzdłuż  na-
sypów uszczelnić geomembraną tak, 
aby nie powodowały odwodnienia 
przyległych części torfowiska. Rowy 
od strony południowej drogi od km 
4+650 do 4+800 (węzeł Warnkowo) 
winny być uszczelnione geomem-
braną niezależnie od ich głębokości

10. Należy podając wszelkie dzia-
łania zapobiegające sytuacjom awa-
ryjnym, polegających na przeni-
kaniu substancji ropopochodnych 
do środowiska gruntowo-wodnego 
oraz przedostaniu się jakichkolwiek 
zanieczyszczeń do cieków i rowów 
melioracyjnych oraz na obszary 
cenne przyrodniczo.

Obwodnicę można budować!
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał postanowienie w sprawie obwodnicy Nowogardu. Jest to bardzo obszerny dokument 

(15 stron maszynopisu) dlatego tez przybliżać go będziemy państwu w kilku odcinkach. Dzisiejszy odcinek dotyczy właściwie wykonawcy robót. 
Pomyślcie Państwo jak trudne to jest przedsięwzięcie i jak ogromną (i bardzo kosztowną ) kalkulację musi przeprowadzić oferent pragnący na tej 
budowie zarobić. Dzisiaj widać, że jednak obwodnica południowa byłaby mniej szkodliwa dla środowiska, a przez to tańsza, łatwiejsza w realizacji  
- powstała by więc szybciej.

POSTANOWIENIE
Na podstawie kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 

późniejszymi  zmianami), art. 90 ust.l, art,92 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. nr  99, poz. 227), po rozpatrzeniu wniosku Wojewody 
Zachodniopomorskiego w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed-
sięwzięcia polegającego na: budowie obwodnicy Nowogard w ciągu drogi 
nr 6 w związku z ponownym przeprowadzeniem oceny oddziaływania 
na środowisko przed wydaniem decyzji z art.72 ust, 1, pkt.1 w/w ustawy 
postanawia uzgodnić w zakresie ochrony środowiska przedsięwzięcie pole-
gające na: budowie obwodnicy Nowogard w ciągu drogi nr 6 oraz określić 
następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
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Podziękowanie 
za zorganizowanie 

dojazdu dzieci 
do Przedszkola 
Integracyjnego 
w Goleniowie 

dla Kazimierza Ziemby 
i Magdaleny Pędzik 

składają 
rodzice

PoDZIękoWaNIa

II. Wymagania dotyczące ochrony 
środowiska konieczne do uwzględ-
nienia w projekcie budowlanym.

1. Nakazuje się budowę ekranów 
akustycznych w celu ochrony tere-
nów chronionych przed hałasem na 
następujących odcinkach obwodnicy:

a) od ok. km 0+030 do ok. km 
0+130 po stronie prawej-wysokość 
4-4,5 m (dodatkowe ekranowanie 
budynku mieszkalnego Olchowo 87), 
I b) od ok. km 0+030 do ok. km 0+930 
po stronie lewej-wysokość 4 m,

c) od ok. km 4+400 do ok. km 
4+700 po stronie lewej. wysokość 4 m,

d) pas zieleni izolacyjnej od km 
4+750 do km 5+180,

e) od ok. km 5+750 do ok. km 
6+000 po stronie lewej. wysokość 4 m,

f) pasy zieleni izolacyjnej po obu 
stronach obwodnicy od km 6+850 
do km 7+400 (pomiędzy wiaduktami 
wD7 i wD8 ),

g) od ok. km 8+500 do ok. km 8+800 
po stronie prawej. wysokość 5 m.

h) od ok. km 8+600 do ok. km 
9+200 po stronie lewej wysokość 5 
m (przedłużenie ekranu o 100 m do 
km 9+200), 

i) od ok. km 9+050 do ok. km 
9+250 po stronie prawej wysokość 
5 m (przedłużenie ekranu o 100 m),

2, Wprowadzić przegrody akustycz-
ne w postaci zwartych pasów zieleni 
o szerokości 15 m, na odcinku drogi 
od km 4+750 do km 5+180 oraz od 
km 6+850 do km 7+400. 

3. Do nasadzeń należy dobrać 
gatunki drzew i krzewów o dużych 
blaszkach liściowych, zwłaszcza 
pokrytych włoskami (np. leszczyna, 
brzoza) lub lepkich (np. olcha).

Nasadzenia powinny być wykonane 
w miejscach zabudowy mieszkanio-
wej podlegającej ochronie akustycz-
nej oraz tam, gdzie trasa zbliża się do 
torfowiska. 

4. obsadzić ekrany akustyczne po-
chłaniające hałas roślinami pnącymi, 
na odcinkach, gdzie istnieje technicz-
na możliwość nasadzeń. 

5. odprowadzanie wód opadowych 
z drogi do systemu kanalizacji desz-
czowej na następujących odcinkach :

a) w rejonie jeziora Nowogardz-
kiego od km 0+200 do km 3+530 po 
stronie prawej, od km 0+200 do km 
4+900 po stronie lewej,

b) drogi przez fragment strefy 
ochrony pośredniej komunalnego 
ujęcia wód podziemnych w Nowogar-
dzie (ul. Kościuszki) po stronie prawej 
drogi na odcinku od km

3+530 do km 4+900,
c) drogi wojewódzkiej nr 106 od km 

0+175 do km 0+379 oraz w rejonie 
węzła drogowego Warnkowo.

6. Zastosować system odwod-
nienia polegający na zebraniu ście-
ków w zamknięty system kanaliza-
cji deszczowej oraz zaprojektować 
system odwodnienia opierający 
się na rowach drogowych. W celu 
podczyszczenia zanieczyszczonych 
spływów powierzchniowych, przed 

odbiornikiem, należy zaprojektować 
urządzenia podczyszczające w postaci 
osadnika piasku. Odbiornikami wód 
z jezdni powinny być rowy drogowe 
i zbiorniki retencyjno-odparowujące 
także wody powierzchniowe.

7. Nakazuje się wprowadzenie 
zabezpieczeń przeciwdziałających 
skażeniu wód powierzchniowych i 
podziemnych w systemie odprowa-
dzania wód opadowych z drogi na 
wypadek poważnej awarii spowo-
dowanej wypadkiem drogowym na 
następujących odcinkach obwodnicy:

a) w rejonie jeziora Nowogardz-
kiego,

b) na odcinku przebiegu drogi 
przez fragment strefy ochrony po-
średniej komunalnego ujęcia wód 
podziemnych w Nowogardzie (Ko-
ściuszki) przy węźle Warnkowo,

c) połączenia z doliną rzeki Do-
brzycy.

8. Nakazuje się budowę przejść dla 
zwierząt w ciągu obwodnicy w nastę-
pujących lokalizacjach i parametrach:

a) 0+052,16  (strona prawa), 
0+051,72 (strona lewa) - wydłużenie 
istniejącego przepustu o przekroju 
100 cm.

b) 0+325,61 (prawa),0+324,54 
(lewa) przepust o przekroju 100 cm,

c) 0+756,89 ( prawa),0+150,57 
(lewa) przepust o przekroju 100 cm,

d) I+270,68 ( prawa), l+258,27 
(lewa), przepust o przekroju 100 cm,

e) 2+981,25 (prawa), 2+975,88 
(lewa), przepust o przekroju 100 cm,

t) 4+743,09 ( prawa), 4+734,65 
(lewa), przepust  o przekroju cm 
(przepust na rowie melioracyjnym),

g) 5+759,73 (prawa), 5+760,25 
(lewa), przepust o przekroju 150 cm 
(przepust na rowie melioracyjnym),

h) 6+072,77 (prawa), 6+070,55 
(lewa), przepust o przekroju 150 cm 
+ minimum 50 cm półka dla zwierząt 
oraz  przepust na rzece Dobrzycy z 
półką dla drobnej zwierzyny,

i) 6+998,67 ( praw a), 7+009,89  
(lewa) przepust o przekroju 100 cm,

9. Nakazuje się budowę przepu-
stów pod łącznicami i pozostałymi 
drogami:

a) 0+146,04 -przepust  przekrój 
80 cm,

b) 0+156,23 łącznica  przepust o 
przekroju 80 cm,

c) 0 +585,18 drogi wspomagającej 
nr 1 o przekroju 40 cm,

d) 0+092’31 drogi Nowogard.- Ko-
ściuszki (WD3) przepust  o przekroju 
80 cm,

e) 0+131,44 drogi wspomagającej 
nr 4 przepust o przekroju  40 cm, 0 
0+172,23 drogi wojewódzkiej Nowo-
gard - Golczewo (WD5)’ przepust o 
przekroju  80 cm,

g) 0+082’16 łącznicy 18 - przepust 
o przekroju 60 cm,

h) 0+504’54 drogi wspomagającej 
nr 6  - przepust o przekroju 60 cm,

i) 1+818’54 drogi wspomagającej 
nr 6 - przepust  o przekroju 80 cm i 
minimum 50 cm półka dla zwierząt 
(przepust na rzece Dobrzycy z półką 
dla zwierząt, 

j) 0+066,12.drogi Nowogard - Mięt-
no (WD7) przepust  80 cm,

k) 0+356’63 drogi Nowogard Mięt-
no (WD7) przepust 100 cm,

l)  0+054,34 drogi Nowogard - 
Drzysław (WD8) przepust  80 cm,

m)0+121’00 łącznicy 2C - przepust 
80 cm,

n) 0+155’05 łącznicy 3C - przepust  
80 cm.

10. Dostosowanie pozostałych prze-
pustów do odpowiednich parametrów 
tak, aby służyły jako przejścia dla 
małych zwierząt. Tam, gdzie będzie to 
możliwe technicznie przepusty wodne 
zaopatrzyć w suche półki o szerokości 
około 50 cm, umieszczone powyżej 
przewidywalnego zwierciadła wody w 
przepuście. Półki te winny w łagodny 
sposób łączyć się z terenem przyle-
głym do przepustu.

11. Wprowadzić dodatkowe zabez-
pieczenia w postaci ekranu lub innych 
zabezpieczeń, uniemożliwiających 
przemieszczanie się przez drogę 
zwierzyny.

12. Zaprojektowane ogrodzenia ob-
wodnicy siatką zabezpieczającą przed 
wtargnięciem zwierząt na jezdnię, 
o wysokości nie mniej niż 2 metry 
zagłębioną w gruncie na głębokość 
do 0,5 m.

13. Straty w zieleni uzupełnić 
poprzez wprowadzenie nowych na-
sadzeń drzew i krzewów biorąc pod 

uwagę uwarunkowania siedliskowe, 
technicznego wskazania związane z 
architekturą krajobrazu, jak również 
wymogi bezpieczeństwa. W nasa-
dzeniach pominąć gatunki drzew i 
krzewów, które mogą być atrakcyjne 
jako baza pokarmowa dla zwierząt np. 
głóg, kalina, klon polny.

14. ograniczyć do minimum wiel-
kości wykopów i nasypów, które 
prowadzą do zmian naturalnego 
ukształtowania terenu.

15. Należy unikać lokalizacji placów 
składowych i dróg dojazdowych w 
obrębie zasięgu koron drzew.

16. Prace budowlane w pobliżu 
drzew i krzewów należy prowadzió 
zgodnie z zasadami ochrony drzew 
na placach budowy.

17. w zagospodarowaniu terenu 
zachować istniejący wartościowy 
drzewostan oraz odtworzyć ewentu-
alne ubytki drzewostanu.

18. W pobliżu drzew i krzewów nie 
składować olejów napędowych, ma-
teriałów rozbiórkowych i nie ustawić 
maszyn budowlanych.

19. Zarówno wykopy w obrębie 
systemu korzeniowego jak i prace 
niwelacyjne w obrębie korony drzew 
wykonywać ręcznie.

20. Prowadzone wykopy nie mogą 
naruszać warunków hydrologicznych.

21. Należy uzyskać zgodę General-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska 
lub Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska na niszczenie siedlisk 
oraz gatunków chronionych,

22. Na odcinku drogi od km 4+650 
do 4+800 (węzeł Wamkowo) prace 
winny odbyć się tylko w pasie dro-
gowym planowanej inwestycji, bez 
ingerencji prac budowlanych na 
terenie torfowiskowym.

W piątkowym wydaniu „DN” 
zaprezentujemy zasady monitorin-
gu wybudowanej obwodnicy oraz 
uzasadnienie postanowienia i od-
powiedzi na zarzuty jakie inwestycji 
stawiali Halina Saja oraz  Eugeniusz 
Korneluk w imieniu  Stowarzyszenia 
na Rzecz Ochrony Środowiska.

Opr. LMM
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W obiektywie  Jana Korneluka   - 40 lat minęło - kelnerki z dawnej Przystani

SP  Strzelewo

Pasowanie na ucznia 
Dnia 7 października br. w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbyła się 

uroczystość pasowania na ucznia klasy I.
Częśc artystyczną i dekorację szkoły na tę okazję   przygotowała  wycho-

wawczyni klasy Katarzyna Obrębska. Aby przystąpić do pasowania ucznio-
wie musieli wykazać się wieloma umiejętnościami i wiadomościami np. 
pokazać godzinę 8:00 na zegarze, rozwiązać rebus oraz odpowiedzieć na 
trudne pytania. Na pasowanie przybyli zaproszeni goście -dyrektor szko-
ły Agnieszka Forgiel, rodzice, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena 
Grzelak, sołtys Strzelewa- Jolanta Bednarek. Od wszystkich gości uczniowie 
klasy I otrzymali wspaniałe upominki.

Rodzice pierwszaków przygotowali czapki dla dzieci, słodki poczęstunek 
oraz prezenty dla swoich pociech.

MK

Przedszkole nr 3

Pasowanie  
na starszaka

Uwaga Wędkarze
Koło Miejsko-Gminne PZW organizuje w dniu 18.10. 2009 r.
Wędkarskie Zawody Spławikowe w Kamieniu Pomorskim .
Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 Marca.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 15.10. br. Startowe – 10.00 zł.

Zarząd Koła

W piątek 2 października w Przed-
szkolu nr 3 odbyła się uroczystość , 
która gości w naszym kalendarzu od 
kilku lat – „Pasowanie na starszaka”.

Dzieci z dwóch grup – oddziału 
IV i oddziału integracyjnego za-
prezentowały występ artystyczny 
przygotowany pod kierunkiem pań 
A. Kasprzyk i M. Pawelec.

Pasowania 6 – latków dokonała 
pani dyrektor Elżbieta Wróbel w 
obecności rodziców i młodszych 
kolegów z Przedszkola. Dzieci ślu-
bowały: „Ślubuję być dobrym Pola-
kiem, przyjacielem roślin i zwierząt, 
swoim dobrym zachowaniem dawać 

przykład młodszym kolegom. Za-
wsze słuchać Pani i Rodziców”.

Po tak doniosłej chwili każde 
dziecko otrzymało odznakę star-
szaka, pamiątkowy dyplom i … 
rożek obfitości. Rozpierała ich duma 
– wszak odznaka z „Mądrą Sową” – 
symbolem mądrości i wiedzy musi 
cieszyć!

Uroczystość kończyła się słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym 
przez Rodziców i dzieci.

za co wychowawczynie – Anna 
Kasprzyk i Małgorzata Pawelec ser-
decznie dziękują.

Inf. własna
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Projekt „Społeczeństwo 
Obywatelskie w Obiektywie”

W tym roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie, bierze udział w projekcie „Społeczeństwo Obywatelskie w 
Obiektywie”.

W dniach 28.09-2.10 br., siedmiu uczniów IV klasy Technikum Handlo-
wego: Michał Przybyłek, Katarzyna Modrzejewska, Karolina Gąsior, Patryk 
Gajewski, Magdalena Iwan, Ola Borysiuk i Elwira Sowul pod opieką pani 
Patrycji Sierżant wyjechało na szkolenia dotyczące obrony praw człowieka i 
wprowadzenia do przygotowania filmu społecznego oraz planowania kam-
panii społecznej.

W projekcie „Społeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie” nasza szkoła 
reprezentowała województwo zachodniopomorskie. W trzeciej edycji szko-
lenia brało udział 6 szkół z całej Polski. Uczestnicy odbywali zajęcia z tre-
nerami Amnesty International, pozarządowej międzynarodowej organizacji 
broniącej praw człowieka, oraz filmowcami: Piotrem Żukowskim, Marci-
nem Sobaszkiem i Radkiem Bugajskim.

 Po odbytych szkoleniach uczniowie mają stworzyć kampanię społeczną 
oraz nagrać film społeczny, dotyczący problemów lokalnych naszego mia-
sta, który zostanie pokazany i oceniony podczas uroczystej gali, która odbę-
dzie się w Warszawie w ostatnim tygodniu kwietnia przyszłego roku.

Kasia Modrzejewska

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”.  
W podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi 
wszystkim naszym nauczycielom życzymy dużo wytrwałości, sukce-
sów zawodowych, jak również uśmiechu każdego dnia.
                                                                                         REDAKCJA „WBREW”

Witamy kolejnych  
młodych dziennikarzy

Do naszej grupy dołączyła kolejna młoda dziennikarka: Alicja Cegielska. 
Nazywam się Alicja Cegielska, mam 16 lat i jestem uczennicą Technikum 

nr 1 w Nowogardzie. Chodzę do klasy o profilu technik handlowiec. Wybra-
łam go, ponieważ w przyszłości chciałabym zostać przedstawicielem han-
dlowym.

Moim hobby jest taniec oraz piłka ręczna. Interesuję się historią hip-hopu 
i jego specyfiką.

W wolnym czasie lubię słuchać muzyki, a gdy jest ciepło jeździć na rol-
kach. W ludziach cenię szczerość i kreatywność. Lubię, gdy ktoś postrzega 
świat z innej strony niż ja. 

Mam nadzieję, że mój udział w tworzeniu szkolnej strony w Dzienniku 
Nowogardzkim przyniesie korzyści i przyciągnie uwagę Czytelników.

pozdrawiam Alicja Cegielska

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Grupa uczestników wraz z trenerami z zakresu filmowego

Kasia Modrzejewska podczas warsztatów z prowadzenia zajęć z grupą

Zajęcia z montażu filmowego

Reprezentacja naszej szkoły oraz województwa zachodniopomorskiego
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, II piętro w Dobrej Nowo-
gardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 
39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ 
ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na ul. 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 poko-
jowe. Tel. 691 145 787.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Poszukuję powierzchni reklamowych 
przy drodze, na budynkach (Nowo-
gard – Goleniów – Szczecin – Świnouj-
ście). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw – tanio. 
781 932 948.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 517 
04 77 09.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamienię na 
trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 0601 090 079.

• Sprzedam ziemię rolną około 70 arów, 
5 km od Nowogardu w Długołęce. 
794 195 579.

• Sprzedam halę – magazyn 1100 m kw w 
tym pomieszczenia biurowe 250 m kw, 
które można adaptować na mieszkanie, 
działka 7,5 tys. m kw, wszystkie media, 
10 km od Nowogardu. Możliwość za-
miany lub rat. Tel. 506 534 179.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
lub zamienię na mniejsze za dopłatą. 
668 452 615, 091 39 10 120 – wieczorem.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
68 m kw (3 pokoje, okna PCV, pane-
le podłogowe, nowe co w miedzi, ła-
zienka wysoki standard) w Wierzbię-
cinie. Cena 165 tys. do uzgodnienia. 
Tel. 607 398 428.

• Sprzedam dom jednorodzinny z 2001, 
pow. 85 m kw, działka 500 m kw, zada-
szony taras 20 m kw, dwa garaże, ogro-
dzony, działka zagospodarowana, cena 
490 tys. Tel. 792 52 52 92.

• Sprzedam lub wynajmę 2 pokoje w 
centrum. 602 630 016.

• Do wynajęcia mieszkanie w centrum. 
725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
os. Bema o pow. 41,7 m kw, wspólnota 
mieszkaniowa. 888 354 289.

• Wynajmę mieszkanie. 0601 090 079.

• Sprzedam lub wynajmę dom w Golenio-
wie. 695 780 299.

moTorYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 55 
R16; stan bdb.Cena 690 zł oraz 2 opo-
ny letnie 215x55 R 16; cena 80 zł. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 155 
x 80 firmy KUMHO + nowa opona letnia 
gratis. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 die-
sel, 2000 r. lub zamienię na busa. Tel. 
503 045 960.

• Sprzedam Hondę Civic, 1996 r., centr. 
zamek, poj. 1,5, 2 poduszki. Tel. 
603 895 622.

• Sprzedam Seat Toledo 1992 r., 1,8. Tel. 
0514 649 097.

• Sprzedam skuter ZIPP. Tel. 663 087 272.

• Tanio Renault Safrane, benzyna 3 l, reje-
stracja, rocznik 1993, w dobrym stanie. 
885 693 138.

• Sprzedam Skoda favorit 1991, 1,4 + 
gaz, cena 1600 zł do uzgodnienia. Tel. 
781 864 879.

• Sprzedam Audi 80, 1994 r., skrzynia bie-
gów automatyczna, diesel, k. zielony, 
centralny zamek, wspomaganie kie-
rownicy + komplet opon z alufelgami, 
nowa pompa wtryskowa. Cena 8 900. 
Tel. 502 529 656.

• Sprzedam Renault Megane 1,6, 1996 r., 
2 poduszki powietrzne, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, komplet 
opon zimowych, cena 5800 do uzgod-
nienia. Tel. 723 907 615.

• Sprzedam Forda combi. 724 117 566.

• Sprzedam Nissan Patrol 92 r., 2,8 TD – 
terenowy, cena do uzgodnienia. Tel. 
608 697 092, 664 494 170.

rolNICTWo

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Pszenżyto ozime do siewu oraz buraczki 
i marchew w większych ilościach sprze-
dam. 502 853 573.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. Strzelewo. 
502 853 573.

• Kurki nioski – sprzedaż. 091 39 106 66.

• Drzewka orzecha laskowego 2 m, cena 
10 zł. 785 714 251.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. 091 
39 25 967.

• Sprzedam gęsi i kaczki francuskie. 091 
39 501 40.

• Kupię owies. Tel. 091 39 20 264.

• Sprzedam kury. 91 39 22 990.

• Sprzedam prosięta. 511 48 39 25, 091 
39 104 22.

• Ziemniaki jadalne sprzedam 50 gr/ kg. 
Tel. 660 135 921.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNoPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIr-y). Tel. 
0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

• Zespół muzyczny aCorD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• remoNTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607  083  893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• remonty solidnie i tanio, montaż pa-
neli podłogowych, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, tynkowanie, montaż 
okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. 
Tel. 663 349 080.

• Angielski.0501 350 107.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• HarrY – meD masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Nadzory budowlane. 504 595 424.

• Przewóz osób do Niemiec pod wska-
zany adres. Tel. 796 367 792.

• Dachy. 696 07 07 08.

• Remonty kompleksowe. 727 303 097.

• Usługi budowlane – docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268.

• Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• „DUr – DaCH” - PokrYCIa I remoN-
TY DaCHÓW. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. Tel. 608 658 184.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA-
,WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OB-
SŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisemne 
na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-
310 Płoty.

• Przyjmę do sortowania flanc truska-
wek od 3.11.2009 r. w redle. Zapew-
niamy dojazd. kontakt tel. 091 39 102 
18, 505 149 049.

• Szukam osoby z doświadczeniem w 
uboju i rozbiorze drobiu. Tel. 0502 56 23 
78.

• Zatrudnię do pracy w sklepie meblo-
wym, najchętniej panią. CV proszę skła-
dać: Sklep Meblowy „Kwadrat” ul. Armii 
Krajowej 49 lub mail: gama77@tlen.pl

• Zakład Budowlany zatrudni na okres 
stały pracownika do robót ogólnobu-
dowlanych. Informacje tel. 669 529 631 
po godzinie 16.00.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNo-
ZIem, PoSPÓŁkę Z DoWoZem Do 
klIeNTa. ŻWIroWNIa DŁUGoŁęka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 
2850. Przekrój 15 cm, wysokość 120. 
Sprawna nieużywana – nowa. Tel. 091 
39 20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) lexmark 
X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, 300 
zł za przyczepę pocięte w klocki, 200 zł 
w całości. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam suknię ślubną. 602 179 645.

• Sprzedam ławę rozkładaną ciemną, 
cena 50 zł. 091 39 20 302.

• Oddam kocięta w dobre ręce – rudy i 
czaro – biały. Tel. 602 12 66 95.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Sprzedam kuchenkę gazową, węglową i 
zabytkowy magiel. 695 780 299.

• Sprzedam szczenięta Labrador Retrie-
ver. 606 940 956.
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

kUrY NIoSkI
1,5 roczne

sprzedaż
Gospodarstwo Drobiarskie  

Żabowo 13 • Tel. 091 39 106 66

Sprzedaż
drewna

kominkowego
Transport

Tel. 509 930 161

Szkoła Języków Obcych
mgr Jolanty Uścinowicz

angielski włoski francuski szwedzkiniemiecki

ZAPRASZA

KOREPETYCJE

Plac Wolności 9, pok. 414
Czynne od pn-czw.

w godz. od 15-18

tel. 661 131 860
wszystkie poziomy zaawansowania
j. , j.angielski niemiecki

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje członków Koła, 

że dnia 25.10.2009 organizuje 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec 
w Trzebieszewie. Zapisy w sklepie Tęczak 

ul. Waryńskiego do dnia 23.10.2009 r. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ulicy 5 Marca 

o godz. 6.00. Uwaga zmiana czasu. 
                                             Zapraszamy. Zarząd Koła

FUTRZAK 
Salon Pielęgnacji Zwierząt

- strzyżenie - trymowanie - kąpiele - czesanie - obcinanie pazurów
ul. Boh. Warszawy 82/1 • tel. 721 264 357

Dnia 2 października br. Stowarzyszenie „Jutrzenka” wraz ze Szkołą Pod-
stawową w Długołęce zakończyło realizacje projektu 

„GRUNT TO ZDROWIE”. 
Głównym celem projektu była promocja zdrowego stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie prozdrowotnych nawyków ży-
wieniowych i uprawianie sportu a także uświadomienie znaczenia wita-
min dla zdrowia człowieka.
Poprzez uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu 
dzieci dowiedziały się dlaczego należy dbać o zdrowie i jak zdrowo się 
odżywiać. Odwiedziły także gospodarstwo agroturystyczne, gdzie mogły 
zobaczyć jak powstają produkty ekologiczne i jakie korzyści wynikają z 
ich spożywania. 
Oprócz zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia zorganizowano także zajęcia 
sportowe: zabawy skoczne i bieżne, rozgrywki w unihokeja, które miały 
na celu uświadomić dzieciom, że stała i systematyczna aktywność rucho-
wa stanowi warunek ciągłego podnoszenia na wyższy poziom nie tylko 
sprawności fizycznej, ale przede wszystkim walorów zdrowotnych nasze-
go organizmu.
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Wsi Polskiej w ramach programu Wspierania Aktywności Lokalnej – 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 

Zarząd Stowarzyszenia „Jutrzenka”

UWAGA ZNICZE! Zawiadamiamy wszystkich klientów, 
że jak co roku Hurtownia Chemii Gospodarczej i Kosmetyków „Witter” 

ul. Fabryczna 1 tel. 91 39 26 569 prowadzi sprzedaż klientom indywidualnym:
- lampionów długopalących, zniczy szklanych i plastikowych, wkładów do zniczy, 
preparatów do czyszczenia i pielęgnacji nagrobków
Sprzedaż ww. produktów odbywa się w cenach producenta, dla odbiorców hurtowych 
udzielamy wysokich rabatów i transport na miejsce odbioru! 

Zapraszamy pon. – pt. 8.00 – 16.00, sob. 9.00 – 14.00
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TELEFONY

OFERTY PRACY PuP

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

oD PoNIeDZIaŁkU Do PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROzKŁAD jAzDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROzK£AD jAzDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ oSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

GDZIE MOŻNA ZACZIPOWAĆ PSA?
Można to zrobić w każdym ga-

binecie weterynaryjnym na terenie 
miasta/gminy Nowogard. Nale-
ży tylko wziąć ze sobą dokument 
stwierdzający tożsamość właściciela 
psa oraz książeczką szczepień zwie-
rzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska, ul. Wybickie-
go 2, tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński, ul. Kościuszki 
21, tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski, ul. Roose-
velta 8, Nowogard, tel. 091 39 
20 814

Gabinet Weterynaryjny Ta-
deusz Soroka, ul. 3 mają 10, 
Nowogard, tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”, Sikorki 41, gm. No-
wogard, tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych pytań 
można uzyskać odpowiedzi w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie Wydział Go-
spodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Plac Wolności 5 
pok. 207 tel. 091 39 26 239

          Nowogard 12.10.2009r.
oFerTY PraCY 

PUP GoleNIÓW, FIlIa NoWoGarD
1. Kucharz, pomoc kuchenna
2. Pielęgniarka
3. Diagnosta samochodowy
4. Sprzedawca
5.  Stolarz
6. Fryzjer męsko – damski
7. Robotnik budowlany
8. Dekarz, pomocnik dekarza

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Pracownik działu reklamy (Gole-
niów)
2. Przedstawiciel handlowy (Stargard i 
okolice)
3.  Kierowca C+E (Gryfice)
4. Kelner/barman ( Międzyzdroje)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy ( Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców do:  Art. 36 ust. 
5, „ Pracodawcy są obowiązani na bieżąco in-
formować powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach przygoto-
wania zawodowego. Informując o wolnych miej-
scach zatrudnienia lub miejscach przygotowa-
nia zawodowego, pracodawcy nie mogą formu-
łować wymagań dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orien-
tację seksualną, przekonania polityczne i wy-
znanie religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed zatrudnieniem 
osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarob-
kowej jest obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie pozostaniu w 
rejestrze bezrobotnych  poszukujących pracy, a 
osoba podejmująca pracę jest obowiązana zło-
żyć takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany za-
wiadomić w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, 
właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu 
osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o 
powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.
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Trzy punkty  
dla przyjezdnych

Pomorzani – Polonia 0:1 (0:1)
Ostatnia sobota niestety  nie należała do najszczęśliwszych dla  Pomorza-

nina.
Spotkanie rozpoczęło się dokładnie o  godzinie 14, a przeciwnikiem na-

szego zespołu była Polonia Płoty. Od pierwszych minut zespół  z Płotów 
mocno przycisnął i  już na samym  początku chciał ustawić grę pod siebie. 
Dało to rezultat już w 10 minucie spotkania kiedy  to  Pomorzanin  traci 
bramkę którą zdobył dla przyjezdnych Jacek Wyszomirski. Po tej  bramce 
młoda kadra trenera Gumiennego powoli zaczęła się podnosić i coraz czę-
ściej nasi zawodnicy byli w posiadaniu piłki, a do końca całego spotkania 
było jeszcze mnóstwo czasu.

Druga połowa była bardzo wyrównana i obie strony miały wiele sytuacji  
aby zmienić wynik. Można nawet powiedzieć,  że Pomorzanin  przeważał 
nad doświadczonym zespołem  z Plotów - niestety kibice i  zawodnicy  usły-
szeli ostatni  gwizdek sędziego  głównego przy niekorzystnym dla gospoda-
rzy wyniku

Olimpia tylko remisuje 
Po remisie z będącym w końcówce tabeli Promieniem Żarnowo Olimpia 

Nowogard oddaliła się od czołówki tabeli A-klasy.

Finał Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich 
z broni pneumatycznej w ramach Szkolnej 
Ligi Strzeleckiej

Biuro Zarządu Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w 
Szczecinie;

Zarząd Rejonowy LOK w Goleniowie organizuje w dniu 24.10.2009 r. 
(sobota);

Finał Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich z broni pneumatycznej na 
strzelnicy pneumatycznej sekcji strzeleckiej KSS „Tarcza” Goleniów w Nowo-
gardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 78 (Zespół Szkół). Otwarcie zawodów 
godzina 9.30.

W zawodach uczestniczyć będą  zawodnicy w kategoriach wiekowych;  
gimnazja,

i szkoły ponadgimnazjalne w następujących konkurencjach:
- karabin pneumatyczny – 20 strzałów;
- pistolet pneumatyczny – 20 strzałów;
Czas konkurencji - 30 minut.
Konkurencje klasyfikowane są indywidualnie według kategorii wieko-

wych: juniorzy i juniorki, juniorzy młodsi i juniorki młodsze oraz młodzicy 
i młodziczki

Wyróżnienia: za zajęcie czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach 
zawodnicy otrzymują: za 1 miejsce – puchar; za 1, 2 i 3 miejsce – medal i 
dyplom.

Uwaga: Zawodnicy i opiekunowie otrzymają poczęstunek;
Zgłoszenia i szczegółowe informacje na telefon 091-43-47-192 lub pisemnie 

do Biura Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Szczecinie, 
ul. Św. Wojciecha 12, 70-410 Szczecin do dnia 20.10.2009 r.

Komunikat opracował LMM

W zespole Olimpii z powodu cho-
roby zabrakło w sobotę Pawła Kusia 
i Adriana Nadziei. Za żółte kartki 
pauzował także Mariusz Stacho-
wiak. Brak tych piłkarzy był bardzo 
widoczny w meczu z pionierem. Do 
tego reszta zagrała słabszy mecz. Już 
w 20 sekundzie spotkania Krzysztof 
Kieruzel kopiąc niedokładnie piłkę 
podał wprost pod nogi napastnika z 
Żarnowa. Ten nie miał problemów 
z krótkim dryblingiem i pewnym 
strzałem pokonał Michała Dwojaka. 
Olimpia wyrównała jednak do prze-
rwy. Dośrodkowanie z rzutu wolne-
go Daniela Kubskiego wykorzystał 
Ireneusz Kowalczyk, który pokonał 
bramkarza gości strzałem głową. 
Po tej bramce wydawało się, że nasz 
zespół złapie wiatr w żagle i zacznie 
grać lepiej. Pionier ograniczał się do 
obrony, ale jeśli już kontratakował to 
bardzo groźnie. Naszym piłkarzom 
nie wychodziło konstruowanie ata-
ków pozycyjnych. 

Nie dało się tak, więc Olimpia 
drugą bramkę zdobyła po jednej z 
nielicznych kontr. Mocne dośrodko-

wanie Damiana Grzelaka strzałem z 
pierwszej piłki zamknął Kubski. Na 
nieszczęście drugą żółtą kartką za 
wulgaryzm ukarany został pomocnik 
Olimpii Krzysztof Kieruzel. Jakby 
tego było mało nasz zespół stracił 
drugą bramkę. Gol padł po rzucie 
rożnym dla Pioniera. Jacek Szewc 
tak niefortunnie krył piłkarza gości, 
że pozwolił mu na przelobowanie 
Dwojaka.

Tylko remis. Szkoda, bo czwartej 
Olimpii Rega II Trzebiatów i Radovia 
Radowo małe (zespoły zajmujące 
pierwsze dwie lokaty – po 21 punk-
tów) uciekły już na pięć oczek. W 
następną sobotę naszych piłkarzy 
czeka bardzo ciężki mecz w Radowie 
Małym. Broni składać nie można. Ze 
słabej gry z Żarnowem trzeba wy-
ciągnąć wnioski, zmobilizować się i 
walczyć o sprawienie niespodzianki, 
tak jak dwa tygodnie temu z fawory-
zowaną Iskrą Golczewo.

Olimpia Nowogard – Pionier Żar-
nowo 2:2 (1:1)

man

Daniel Kubski - najlepszy piłkarz Olimpii w meczu z Pionierem

Juniorzy nadal wygrywają!
Przedmecz Juniorów Pomorzanina był  zupełnie inny  niż spotkanie se-

niorów.
Podopieczni M.Wolnego gładko pokonali juniorów Polonii  4:0  a bramki  

dla Pomorzanina zdobyli :Jutkiewicz, Baran, Gaik, Jeziorski.
Po tym meczu  młodzi nowogardcy zawodnicy z Marcinem Wolnym na 

czele zajmują II miejsce w tabeli ligowej.ustepując jedynie Kluczevi tracąc 
do  niej 3 pkt.

KK

Pozostałe spotkania juniorów:
 Kluczevia Stargard - Zorza Dobrzany 6 - 0  
Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Stal Lipiany 3 - 1 
GKS Mierzyn - Osadnik Myślibórz 1 - 0 
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Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

19.10.2009r.godz.16.30

reklamareklama reklamareklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

L

Nauka Jazdy

ABD

tel. 607890510

Zaprasza na kurs kat. B

Rozpoczęcie 15.10.2009
Godz. 17 ul. Woj. Polskiego 3 pok. 103

Cena 1100 zł
4 godz. jazdy gratis

Testy gratis

RATYNOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.pl14 października 2009 r. - godz. 16.00
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Budynek Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości

Kredyt konsolidacyjny
120 000Teraz nawet do zł netto!

- jedna niższa rata, która łączy w sobie inne Twoje raty,
- z dodatkową gotówką nawet do 60 000 zł netto,

Kredyt gotówkowy
- nawet do 60 000 zł netto / do 84 miesięcy,
- z możliwością ubezpieczenia,
- także bez zaświadczeń o zarobkach,
- dla wybranych sektorów zatrudnienia Cze

ka
m

y

na
Cie

bie
!

Kredyty hipoteczne
- waluta do wyboru USD, CHF, Euro, PLN
- na zakup nieruchomości oraz refinansowanie

Wycena
nieruchomości

Waldemar Siupik

nr upr. 4712

tel. 606 291 791

REKLAMA

Czytaj s. 10Czytaj s. 10

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam
urządzenie kosmetyczne 

wielofunkcyjne. 

Tel. 607 921 435

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

www.travel-nowogard.pl

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Grecja
wyloty z Goleniowa

INDIE
TURCJA

SYLWESTER

7-15.03.2010
16-30.06.2010, 15-29.09.2010

w Ośrodku "Gryf" w Kołobrzegu

Dzień Edukacji 
Narodowej 

Jaka 

będzie ta 

obwodnica?
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Opracujemy historię naszego osadnictwa

Skąd tutaj przybyliśmy?
Z okazji 700-lecia nadania praw miejskich dla Nowogardu wydali-

śmy kilka miesięcy temu popularne opracowanie historii Nowogardu 
począwszy od początków miasta do czasów najnowszych. W przy-
gotowaniu i wydaniu tej pracy autorstwa J Kopycińskiego czynnie 
uczestniczyli pracownicy wydawnictwa Dziennika Nowogardzkiego. 
Już podczas tej pracy okazało się, że niezbędne byłoby bardziej 
szczegółowe i wyczerpujące opracowanie powojennego okresu historii 
miasta, zwłaszcza z uwzględnieniem kompleksu wydarzeń i faktów 
dotyczących przebiegu procesu osadnictwa na tym terenie. Dla budo-
wania poczucia tożsamości i ciągłości kulturowej niezbędne jest pełne 
uświadomienie sobie okoliczności historycznych powstania tej specy-
fi cznej społeczności, społeczności osadników. Odpowiedź na pytanie 
skąd się tutaj znaleźliśmy? ma kluczowe znaczenie dla sposobu two-
rzenia teraźniejszości, dla odnajdywania porozumienia i wyznaczania 
przyszłych celów socjologicznej zbiorowości jaką jest nowogardzkie 
społeczeństwo. Dlatego podjęliśmy inicjatywę zgromadzenia mate-
riału i opracowania wydawnictwa pokazującego możliwie wszystko 
co się da o procesie osadniczym odnaleźć i ustalić. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą do naszych Czytelników o udostępnienie w 
celu skopiowania wszelkiej dokumentacji tamtych lat, zdjęć, zapisków, 
dokumentów, wspomnień bezpośrednich czy zasłyszanych. W przy-
padku relacji ustnych dokonamy ich rejestracji. Zebrany od Państwa  
materiał, zostanie przez nas uzupełniony kwerendą w archiwach i 
analizą ewentualnej literatury tematu. Wydawnictwo, które powstanie 
jako efekt tej wspólnej pracy wypełniłoby widoczną i niepokojącą lukę 
w udokumentowanej historii miasta. Zapraszamy do współpracy i do-
starczanie wymienionych wyżej materiałów źródłowych - zgłoszenia 
w redakcji DN, telefonicznie bądź osobiście.   

Marek Słomski 

Plaga pijanych kierowców!
Goleniowscy policjanci zatrzymali już w tym roku blisko 450 pijanych 

kierujących . Tylko w minionym weekendzie  było ich 10-ciu. Niechlubny ‘ 
rekordzista’ miał  ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Analizy przeprowadzane w goleniowskiej policji wykazują, że jedną z głów-
nych przyczyn  wypadków i kolizji drogowych zaistniałych na terenie powiatu 
to nietrzeźwi kierujący. Dlatego też coraz więcej policjantów kierowanych jest 
do służby na drogach, przeprowadzane są także wzmożone działania kontrolne 
przy wsparciu policjantów z jednostek ościennych . Działania te przynoszą 
efekty. Zatrzymujemy coraz więcej nietrzeźwych kierujących, przez co na 
drogach jest bezpieczniej. Tylko w miniony weekend goleniowscy policjanci 
zatrzymali aż 10-ciu  pijanych kierujących. Niechlubnym ‘ rekordzistą’ okazał 
się  Czesław R. lat 54. Został zatrzymany na ul. Wojska Polskiego w Goleniowie 
jak kierował rowerem. Alkomat wykazał w jego organizmie 3.04 promila alko-
holu. Niewiele mniej miał rowerzysta zatrzymany w Nowogardzie. Alkomat 
wykazał u 50-cio letniego Janusza P. 2.94 promila. Wzmożone kontrole będą 
nadal kontynuowane z wykorzystaniem  policjantów z innych jednostek .

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara 
pozbawienia do lat 2, zakaz kierowania pojazdami a także powtórny egza-
min na prawo jazdy. Za jazdę ‘ po pijaku’ rowerem grozi kara pozbawienia 
wolności do jednego roku. 

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Prawo jazdy 

Warto wiedzieć i skorzystać z tego przepisu 
 Prawo drogowe - Art. 101. 
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym 

albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed 
osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwole-
nia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje 
szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

 Inf. Sławomir Szwed

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

Zaprasza  16 października br. o godz. 15.00 
na otwarcie wystawy

pt. „70-lecie Tajnej Organizacji 

Nauczycielskiej”
 Wystawę przygotował Związek Nauczycielstwa Polskiego

Oddział w Nowogardzie. 
Na otwarcie zapowiedzieli przybycie także byli nowogardcy 

nauczyciele m.in. Stanisław Sobczak 
Wystawa czynna od 1 - 31 października 2009 r.

(od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 11.30 do 19.00

Uwaga – konkurs!
Napływają już  pierwsze prace na VII Zachodniopomorski Festiwal Fo-

tografi i i Filmu Turystycznego.   Udział każdego uczestnika pochodzącego 
z naszego terenu, to zawsze szansa wprowadzenia do banku zdjęć zachod-
niopomorskich nowych, ciekawych fotografi i lub fi lmów oraz nowy element 
promocji lokalnej nowogardzkiej turystyki.  

Zachęcamy  do udziału w  Festiwalu pasjonatów aparatu i kamery – fo-
tografi ków, fi lmowców, kluby fotografi czne i fi lmowe. Wyciągnijcie Wasze 
własne fi lmy i zmontujcie zgrabną, trzyminutową historyjkę turystyczną.

Festiwalowi patronują Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
Pan Władysław Husejko oraz Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek. 

Regulamin i karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej 
www.zrot.pl .  czyli organizatora - Zachodniopomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej w Szczecinie.

LMM 

Pomóżmy pogorzelcom!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie, zwraca się z prośbą do osób, 

które mają do oddania używany sprzęt AGD - tj. kuchenkę gazową i lodówkę 
celem przekazania dla osób poszkodowanych w pożarze. Informacje pod nr. 
091-39-25-268.

Znaleziono okulary
Do odbioru w redakcji oku-

lary znalezione między placem 
Wolności, a ul. Wyszyńskiego (w 
rejonie pasażu). Red.
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

REKLAMA

REKLAMA

Międzynarodowy 

Dzień Walki z Ubóstwem

17 Października 

                                   
„ Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy,
Prawa Człowieka są pogwałcone. Jednoczenie się w celu 
ich poszanowania jest naszym świętym obowiązkiem”.
    Ojciec Józef Wresinski
       
Celem Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem jest zwrócenie opinii 

publicznej na problem ubóstwa i zachęcenie ludzi do wsparcia osób  potrze-
bujących pomocy. Dzień ten służyć ma zwróceniu uwagi na problem biedy, 
ale przede wszystkim ma być okazją do wyrażania dumy i godności ludzi 
ubogich. Ten dzień jest poświęcony najuboższym i powinien być dla nich 
możliwością wyrażania odwagi i godności z jaką zmagają się z nędzą, a dla 
innych osób zrozumienia i poznania.

A także jest okazją do refl eksji nad zaangażowaniem się każdego z nas, by 
wraz z najuboższymi przezwyciężyć nędzę. Każdy z nas ma ważną rolę do 
spełnienia.

Ten dzień, jest także wezwaniem społeczności Lokalnej o solidarne wspar-
cie dla osób dotkniętych brakiem podstawowych środków do życia, a w kon-
sekwencji także wykluczenia społecznego i marginalizacji. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie dziękuje za dotychczasowa współpracę i reak-
cję na krzywdę ludzką ze strony naszej społeczności. Jesteśmy wdzięczni za 
każdy sygnał, wiadomość o ludzkiej krzywdzie i biedzie. Wszelką pomocą 
służymy codziennie od 8.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku – Tel. 091-
39-26-289.

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Teresa Skibska

Bałtycki Teatr 

Dramatyczny w NDK 
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie i No-

wogardzki Dom Kultury w Nowogardzie zapraszają w dniu 27.10.2009 r.  
na godz. 19,00 do Nowogardzkiego 
Domu Kultury na spektakl teatralny 
w reżyserii: Piotra Ratajczaka pt. 
„WODZIREJ’ 

Cena biletu 15,00 zł. Bilety do 
nabycia w kasie NDK codziennie 
(oprócz poniedziałków i czwartków) 
w godzinach od 14,00 do 18,00 

Obsada:
Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska
Robert Zawadzki (gościnnie)
Jacek Zdrojewski
Wojciech Rogowski
Artur Paczesny
Spektakl inspirowany fi lmem „Wo-

dzirej” Feliksa Falka 
 Serdecznie zapraszamy

Namaluj i wygraj!
Chcesz wygrać piłki i plecaki? Narysuj siebie w koszulce reprezentacji 

Polski!
Olimpia Nowogard ogłasza konkurs plastyczny. W konkursie mogą wziąć 

udział dzieci do lat 10 z terenów wiejskich naszej gminy. Temat prac – „Ja 
w koszulce z orłem na piersi”. Pracę mają przedstawiać dziecko w koszulce 
narodowej reprezentacji. Mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
Pracę można składać w redakcji „Dziennika” lub przesyłać na adres: War-
szawska 14/17, 72-200 Nowogard. Nagrodzone zostaną cztery najlepsze prace. 
Zwycięzców wyłonią piłkarze drużyny seniorskiej.

man

W kinie „Orzeł” 

WOJNA DOMOWA
 
Komedia, Wielka Brytania 2009, 93 min 
12 zł 15 lat

16.10.2009 godz. 19.00
17.10.2009 godz. 19.00
18.10.2009 godz. 19.00
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Z okazji urodzin i imienin 

Jadwidze 
Teresie 

Skulskiej 
moc najserdeczniejszych 

życzeń, zdrowia, 
powodzenia oraz 

uśmiechu na co dzień 
składa 

Mirek z rodziną

ŻYCZENIA

Jaka będzie ta obwodnica
. Budowa obwodnicy Nowogardu pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego, szczególnie ciężkich pojazdów typu TIR, 

poza centrum miasta Nowogard. Przyczyni się także do zwiększenia dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu poprzez 
skrócenie czasu podróży oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju.

Obecnie droga krajowa nr 6 prze-
biega przez centrum Nowogardu,  w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
chronionych przed hałasem. Ruch 
tranzytowy, szczególnie ciężkich 
pojazdów typu TIR, przez centrum 
miasta, w dłuższej perspektywie 
czasowej jest nie do zaakceptowa-
nia, gdyż jest powodem ciągłych 
skarg mieszkańców. Niepodejmo-
wanie przedsięwzięcia spowoduje 
dalszy wzrost obciążenia drogi, 
co przyczyni się do pogłębienia 
utrudnień w przemieszczaniu się. 
Przedmiotem inwestycji jest budo-
wa obwodnicy Nowogardu w ciągu 
drogi krajowej nr 6 o długości 9,470 
km o parametrach drogi ekspreso-
wej (dwie jezdnie). 

Inwestycja swoim zakresem 
obejmuje budowę : 

- budowę obwodnicy Nowogardu 
w ciągu drogi krajowej nr 6,

- budowę 3 węzłów drogowych,
- budowę dróg wspomagających 

dla obsługi przylegających terenów,
- budowę systemu odprowadza-

nia ścieków opadowych (kanaliza-
cja deszczowa i rowy podłużne oraz 
urządzenia oczyszczające) i budowę 
zbiorników odparowujących i infi l-
trujących,

- budowę przepustów w miejscu 
kolizji z ciekami wodnymi, . regu-
lację cieków wodnych,

- przełożenie i oczyszczenie  
istniejących kanałów i rowów me-
lioracyjnych,

- budowę ekranów akustycznych 
do ochrony terenów chronionych 
akustycznie oraz zabudowy miesz-
kaniowej,

- nasadzenie pasów zieleni speł-
niającej funkcję ochronną przed 
hałasem, wygrodzenie drogi w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia 
wejśó zwierząt na jezdnię,

- budowę przejścia dla drobnych 
zwierząt,

-  rozbiórkę budynków mieszal-
nych i gospodarczych kolidujących 
z projektowaną trasą,

- przebudowę kolidującej infra-
struktury,

Przyjęto następujące parametry 
techniczne dla projektowanej 
obwodnicy:

- prędkość projektowa * Vp = 
l00 km/h,

- prędkość miarodajna Vrn.= 
110 km/h,

- dwie jezdnie każda o szerokości 
7,00 m (2 x 3,5 m),

- pobocze utwardzone o szero-
kości 2,5 m,

- pobocze gruntowe szerokości 
min. 0,75 m (szerzej w miejscach 
ustawienia lamp

oświetleniowych, barier ochron-
nych oraz ekranów akustycznych),

- pas dzielący szerokości 4 do 5 
m (w tym opaski o szerokości 2 x 
0,5 m).

Obwodnica Nowogardu  jest 
drogą klasy technicznej S (droga 
ekspresowa), która dwukrotnie 
przecina istniejący przebieg dro-
gi krajowej nr 6. Pierwszy raz w 
obrębie miejscowości Olchowo, 
drugi w obrębie miejscowości 
Wojcieszyn. Ponadto obwodnica 
krzyżuje się z drogą wojewódzką 
nr 106 Nowogard - Golczewo. Na 
wszystkich wymienionych powyżej 
przecięciach zaprojektowano węzły 
drogowe:

- węzeł ,,Olchowo’’ (typ B) na 

skrzyżowaniu z istniejącą drogą 
krajową nr 6, 

- węzeł „Wamkowo’’ (typ B) na 
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 
nr 106 Nowogard - Golczewo, 

- węzeł ,,Wojcieszyn’’ (typ A) na 
skrzyżowaniu z istniejącą drogą 
krajową nr 6.

Wszystkie skrzyżowania z dro-
gami lokalnymi posiadającymi 
znaczenie komunikacyjne dla 
obsługi terenów sąsiadujących z 
nimi są przewidziane jako dwu-
poziomowe. Zaprojektowano 
następujące wiadukty: 

- na skrzyżowaniu z drogą gmin-
ną Nowogard - Kolonia Kościuszki 
(km 962, 78 jezdni lewej  i km 977, 
21 jezdnia prawa),

- na skrzyżowaniu z drogą po-
wiatową  Nowogard  - Świerczewo  
(km 2 +766,32 jezdni lewej  i km 
2+774,89 jezdnia  prawa),

- na skrzyżowaniu z drogą po-
wiatową  Nowogard - Miętno  (na 
km 6+744,21 jezdni lewej  i km 
6+739,84 jezdnia prawa),

- na skrzyżowaniu z drogą gmin-
ną  Nowogard - Drzysław  (na km 
7+394,25 jezdni lewej i km 7 + 3 8 
1,4 6 jezdnia prawa),

- na skrzyżowaniu z droga gmin-
ną do Kolonii Wojcieszyn  ( na 
km 8+506,52 jezdni lewej i km 
8+495,08 jezdnia prawa).

Opr. LMM
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•
• materiały szkoleniowe GRATIS!
• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. Bkat. B 19.10.br. g. 16.00

Szkoła Języków Obcych
mgr Jolanty Uścinowicz

angielski włoski francuski szwedzkiniemiecki

ZAPRASZA

KOREPETYCJE

Plac Wolności 9, pok. 414
Czynne od pn-czw.
w godz. od 15-18
Czynne od pn-czw.
w godz. od 15-18

tel. 661 131 860
wszystkie poziomy zaawansowania
j. , j.angielski niemiecki
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XXIX Niedziela Zwykła – Niedziela Misyjna
 Iz 53,10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Hbr 4,14-16; Mk 10,45; Mk 10,35-45

Małość i wielkość
Nie jest łatwo zrozumieć, ani tym bardziej zaakceptować słowa Chrystusa z 

dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli ktoś chce być wielkim między wami niech się stanie 
sługą i jeśli ktoś chce być pierwszym między wami, niech będzie ostatnim. Ja 
sam nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć.”

Nie, takie słowa wydają się być co najmniej pustą frazeologią w świecie suk-
cesu i walki o władzę, w świecie obliczonym na tanie efekciarstwo i rządzonym 
twardymi regułami rynku, ekonomii i życiowego sukcesu, gdzie liczy się siła 
przebicia, spryt i umiejętność ustawienia się. A przecież zgadzamy się gdy Chry-
stus mówi: „W świecie, rządcy uciskają swoich poddanych i dają im odczuć 
swoją władzę.” Czyż nie jest tak, że czujemy sami na sobie ciężar władzy, któ-
rą (nawiasem mówiąc) niejednokrotnie sami wybraliśmy? Czyż nie jest tak, że 
władza staje się coraz bardziej arogancka i nie zwraca w ogóle uwagi na swoich 
wyborców? Czyż nie jest tak, że władza (jakakolwiek) dba coraz bardziej o sie-
bie i swoje własne interesy i robi wszystko, żeby się przy władzy utrzymać? A my 
mamy po prostu tego dosyć?

Kto naprawdę jest wielkim, a kto malutkim i żałosnym w tym naszym pokrę-
conym świecie? Nie, logika Chrystusa i to, do czego On nas powołuje nie jest na 
„normalny” ludzki rozum. I na pewno nie idzie w parze z logiką tego świata. 
Tylko, że ten świat skończy się kiedyś i: „pierwsi będą ostatnimi, a ostatni ... 
pierwszymi”. A może warto zmienić coś w tym drapieżnym i przewrotnym świe-
cie? A może warto stracić życie, aby je w pełni odzyskać ... ?

Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna także w naszym kraju Tydzień Misyjny, gdzie 
zwracamy szczególną uwagę na kraje misyjne świata, gdzie ten wyraz służby 
drugiemu człowiekowi powinien objawić się najbardziej. Pamiętajmy, że kiedyś 
każdy z nas stanie przed Bogiem i zda rachunek ze swego życia, na ile potrafi ł 
służyć innym.

Informacje parafi alne:
Serdecznie dziękujemy wszystkim 

mieszkańcom naszego miasta za ofi a-
ry składane podczas niedzielnej zbiór-
ki do puszek na stypendia na zdolnej 
młodzieży z ubogich środowisk wiej-
skich. W Nowogardzie na ten cel ze-
brano kwotę 5109, 50 zł i przekazano 
do Fundacji Papieskiej „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia”. Dziękujemy wolonta-
riuszom oraz wszystkim zaangażowa-
nym w tę zbiórkę. 

W piątek 31 rocznica wyboru Karo-
la Wojtyły na Stolicę Piotrową w Rzy-
mie. 

- W Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Jana Pawła II  o g.9.00 złożenie kwia-
tów pod tablicą poświęconą Patrono-
wi  szkoły i przemarsz do kościoła 
p.w. Matki Bożej Fatimskiej na osie-
dlu Bema na uroczystą Mszę św. o ry-
chłą beatyfi kację Jana Pawła II oraz w 
intencji szkoły. Następnie uroczystości 
w szkole: konkursy, prezentacje, zaba-
wy, poczęstunek. 

- Szkoła ZSO ul. Boh. W-wy 78  – 
Uroczystości Szkolne: Akademia i 
przedstawienie teatralne: „Kawiar-
niane wspomnienia o Janie Pawle II” 
w wykonaniu młodzieży

- Zapraszamy także w tym dniu na 
Msze św. w naszych kościołach. W ko-
ściele pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
odbędzie się kolejna Msza Św. w in-
tencji rychłej beatyfi kacji Jana Paw-
ła II, a po niej Wieczór z Janem Paw-
łem II w wykonaniu młodzieży z szko-
ły ZSO oraz Pokolenia JP2. Odbędzie 
się kolejne przedstawienie teatralne : 
„Kawiarniane wspomnienia o Janie 
Pawle II”. 

W poniedziałek przypada kolejna 
rocznica śmierci kapelana Solidar-
ności i Ludzi Pracy, sługi Bożego Ks. 
Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy do 
modlitwy w naszych kościołach.

W niedzielę 18 października 

w programie ARKA na kanale TVP 

INFO o godz. 16.45 relacja z Dnia 

Papieskiego w Nowogardzie.

Ciekawostki w naszym mieście 

związane z Janem Pawłem II…
Wśród wielu pamiątek i i wspomnień o Janie Pawle II warto zwrócić uwagę na 

te namacalne miejsca przypominające nam o tym wielkim Polaku. Kilka numerów 
wcześniej pisaliśmy o pamiątkowej płaskorzeźbie z wizerunkiem Jana Pawła II znaj-
dującej się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, która 2 październi-
ka została poświęcona przez ks. Kan. Grzegorza Zaklikę. Mamy w naszym mieście 
nowa ulicę im. Jana Pawła II, Szkołę Podstawową, liczne papieskie drzewa i kamie-
nie. Ale warto przy okazji tych dni przypomnieć historię kamienia, który pochodzi z 
Bazyliki św. Piotra w Rzymie, a został pobłogosławiony przez Jana Pawła II. Historię 
tego kamienia opowiada ks. Kan. Kaziemierz Lukjaniuk –proboszcz parafi i pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.

Historia Kamienia Węgielnego wmurowanego w dniu 30.03.2000 w mury bu-
dującego się kościoła pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie przez jego 
ekscelencje księdza Acybiskupa Zygmunta Kamińskiego metropolitę Szczeciń-
sko-Kamieńskiego.

W roku 1985 Diecezja Szczecińsko-Kamieńska zorganizowała po raz pierwszy 
Pieszą Pielgrzymką ze Szczecina na Jasną Górę w dowód wdzięczności za powrót 
Kościoła po 40 latach na Pomorze Zachodnie. Byłem jednym z głównych organiza-
torów, tej pielgrzymki. Po wyruszeniu Pielgrzymki ze Szczecina, tak ja jest w zwy-
czaju wielu pielgrzymek wysłaliśmy telegram do Ojca Świętego do Rzymu z powia-
domieniem, że 29 lipca 1985 roku wyruszyła Pielgrzymka Szczecińska z pozdrowie-
niami i z zapewnieniem o ofi arowaniu trudów pielgrzymich i modlitw w intencjach 
Ojca Świętego. Stała się rzecz niezwykła, Ojciec Święty w czasie Audiencji środowej 
na Placu św. Piotra w Rzymie po pozdrowieniach tam obecnych pielgrzymów, po-
zdrowił naszą Pielgrzymkę i podziękował nam za trud i modlitwę. Kiedy dotarła do 
na sta wiadomość w naszych sercach zrodziło się marzenie pojechać do Rzymu i 
spotkać się z Ojcem Świętym, aby mu podziękować za takie nas wyróżnienie.

Kiedy przybył do nas do Częstochowy na zakończenie pielgrzymki Ks. Biskup Ka-
zimierz Majdański obecny Bp. Szczecińsko-Kamieński i kiedy rozmawialiśmy o tym 
niezwykłym wydarzeniu ,wyjawiliśmy Ks. Biskupowi to nasze skryte marzenie. Ku 
zaskoczeniu wszystkich Ks. Biskup wyraził zgodę na naszą Pielgrzymkę do Rzymu a 
nawet obiecał nam pomóc załatwić noclegi w Rzymie. Rozpoczęły się trudne przy-
gotowywania i załatwiania naszej Pielgrzymki do Rzymu do Grobów Apostolskich. 
W ostatnich dniach września1985 roku w gronie 11 księży uczestników I Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Gorę udaliśmy się samolotem do Rzymu na 16 dniową Piel-
grzymkę. Wśród różnych miejsc jakie nawiedziliśmy w tych dniach, w dniu 3 paź-
dziernika nawiedziliśmy stary cmentarz Rzymski pod Bazyliką św. Piotra i stanęli-
śmy i Grobu św. Piotra odnalezionym w czasie wykopalisk w latach czterdziestych 
XX wieku. Stojąc przy tym Grobie wybudowanym z czerwonej cegły z widocznym 
napisem „ Tu est Petrus „ udało mi się nie mówiąc nikomu odłupać z tego grobu ka-
wałek cegły. Kiedy następnego dnia zostaliśmy zaproszeni przez Ojca Świętego do 
Jego prywatnej kaplicy na wspólną Msze świętą i później na prywatną Audiencje w 
Jego prywatnej bibliotece gdzie, przyjmuje wszystkich dostojników państwowych, 
mieliśmy możliwość przez chwile porozmawiać z Ojcem Świętym o sprawach pry-
watnych i gdzie każdego z nas Ks. Bp. Kazimierz Majdański przedstawił Ojcu Świę-
temu. Mnie Ks. Biskup przedstawił jako najmłodszego proboszcza w diecezji, który 
organizuje nową parafi ę diecezji. Po przedstawieniu poprosiłem Ojca Świętego o po-
błogosławienie Różańca dla mojej mamy i przyznając się do tego, że będąc u Grobu 
Piotra odłupałem kawałek cegły, żeby pobłogosławił ten kamień. Ojciec Święty po-
błogosławił ten Różaniec i ten kawałek cegły dodając, że błogosławi tej nowej parafi i 
pw. św. Anny w Długołęce oraz wszystkim dziełom, które mają powstać i roześmiał 
się, że więcej takich pielgrzymów, a rozbiorą Mu nie tylko św. Piotra ale i całą bazy-
likę, ale zaraz dodał niech to będzie „błogosławiona wina”.

Kiedy zaczęliśmy budować Dom Parafi alny w Długołęce trochę zrobiło się szko-
da tego całego kawałka cegły i kiedy odbywało się wmurowanie Kamienia Węgielne-
go przez Ks Bp. Kazimierza Majdańskiego podzieliłem ją na polowe, połowa zosta-
ła wmurowana, a połowa została. Po zorganizowaniu Parafi i w Długołęce Dekretem 
Ks. Arcybiskupa Mc Przykuckiego w dniu 1 lipca 1992r zostałem mianowany pro-
boszczem nowo powstającej Parafi i pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. 
Tą drugą połowę tej pobłogosławionej przez Ojca Świętego znów podzieliłem na po-
łowę i wmurował ją Ks. Arcybiskup Marian Przykucki dnia 22. czerwca 1994r .jako 
Kamień Węgielny w nowo budujący się Dom Parafi alny w tej nowej Parafi i. Ostat-
ni kawałek tej cegły z Grobu św. Piotra pobłogosławionej przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II dniu 4 Października 1985r w Rzymie, oprawiony w granit został wmurowa-
ny przez Jego   Ekscelencje   Księdza  Arcybiskupa  Zygmunta  Kamińskiego w dniu  
30 marca 2000 r. Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Kamień ten znajduje się w 
transepcie po lewej stronie wewnątrz kościoła”.

Ks. Kan. Kazimierz Łukjaniuk 
Wywiad przeprowadził x.TT
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Rafał Szpilkowski

Po ostatnim artykule p. Smala, z 
którego normalny człowiek niewiele 
mógł zrozumieć, jestem przekonany, 
że odbywa się w tym temacie zwykłe 
mataczenie na wielką skalę. Okazuje 
się, że panowie Smal, Ziemba i Bielida 
nie są w stanie wyjść poza frazesy o 
najnowocześniejszym w Europie (?!) 
bioenergetycznym biotechnologicz-
nym biocentrum. Wydaje się, że świat 
jeszcze chyba nie słyszał piękniejszej 
biobzdury. Mogłoby się to nawet 
wydawać śmieszne, gdyby nie fakt, że 
jest niestety diabelsko niebezpieczne.

Jak do tej pory jedyną rzeczą, na 
której możemy opierać swoją ocenę 
tematu są słowa – piękne opowieści 
o wspaniałym zakładzie przyszłości, 
który nie wytwarza żadnych zanie-
czyszczeń. Nikt nie pokazał żadnych 
konkretów, żadnych dokumentów, 
żadnych projektów. A słowa niestety 
są ulotne. Pamiętajmy, ze chodzi tutaj 
o ogromne pieniądze – utylizacja 
odpadów to jeden z najbardziej do-
chodowych interesów. 

J. Smal wmawia nam, że „biocen-
trum” w Glicku będzie stosować 
najnowocześniejszą technologię. Jed-
nak trzeba pamiętać, że zachowanie 
rygorów technologicznych jest bardzo 
kosztowne. A jedynym zadaniem tej 
kosztownej technologii jest ochrona 
środowiska naturalnego. Czy dla 
mieszkającego w Gdańsku p. Smala 
stan środowiska naturalnego gminy 
Nowogard ma jakiekolwiek znacze-
nie? Nie. Dla niego ważne są jedynie 
dwie rzeczy – postawić zakład i czer-
pać z niego jak największe dochody. 
I powinniśmy o tym pamiętać przy 
ocenie tego, co p. Smal opowiada.

K. Ziemba stwierdził w telewizyjnej 
Kronice: „Mam gwarancje, że to będzie 
bezpieczne”. Ale już Głos Szczeciński 
donosi: „Burmistrz zapytany o to, czy 
inwestycja jest bezpieczna dla ludzi 
i środowiska stwierdził, ze głowy za 
to nie da.” Zatem jakiego rodzaju 
gwarancje Pan ma Panie Ziemba? 
Może Pan je pokaże obywatelom na-
szej gminy? 

W przyszłym roku kończy się ka-
riera K. Ziemby na stanowisku bur-
mistrza Nowogardu. Co będzie robił 
wtedy? Przytoczę tutaj przykład Ińska, 
którego mieszkańcom udało się ostat-
nio zablokować planowaną budowę 
biogazowni. Otóż serwis TVP Szczecin 
podaje:  „W całej sprawie ciekawe jest 
to że spalarnię miała by wybudować 
firma Biogaz której dyrektorem jest 
była burmistrz Ińska Teresa Działo-

szewska. Trzy lata temu pani burmistrz 
sprzedała ziemię fi rmie Bioetanol, już 
wtedy miała w niej udziały. Teraz to na 
terenie byłego Bioetanolu miał być pro-
dukowany biogaz.” Ładnie prawda? Nie 
ma to jak ciepłe gniazdko na stare lata. 

Jakie konsekwencje poniosą pro-
motorzy padliniarni – Ziemba, Smal, 
Czapla, Bielida, jeżeli za kilka lat okaże 
się, że jest ona najbardziej uciążliwym 
zakładem przemysłowym w naszym 
powiecie? Otóż mogą: albo wzruszyć 
ramionami, albo wydąć usta, albo się 
rozbrajająco uśmiechnąć. Albo też zro-
bią te wszystkie rzeczy na raz i pokażą 
nam gest Kozakiewicza. 

Mieszkańcy okolic wszystkich zakła-
dów utylizacyjnych w Polsce borykają 
się z tymi samymi problemami, które 
niedługo mogą się stać i naszym udzia-
łem. Otóż okazuje się, że państwowe 
służby nadzorujące ich funkcjonowa-

nie, często bywają bezradne. Czym 
jest bowiem grzywna w wysokości 
1000 zł dla firmy, która zarabia 
miliony na utylizacji padliny? Taka 
fi rma takich mandatów za naruszanie 
norm i przepisów jest w stanie przyjąć 
nawet 15 miesięcznie i nawet tego nie 
odczuje. Oto wypowiedź jednego z 
wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska: „Zdarza się, że kierow-
nictwo fi rmy przeprowadza kalkulację 
ekonomiczną i dochodzi do wniosku, 
że bardziej opłaca się płacić kary, niż 
ulepszać technologie.”

Na początku wszystko jest pięknie 
– zakład musi przejść odbiór, spełnić 
wyśrubowane wymagania. Ale jak raz 
zacznie działać, to zamknąć go jest 
wyjątkowo trudno. A już od pierw-
szego dnia zaczynają się oszczędności. 
Spalanie w piecu powinno odbywać się 
w temperaturze 1000°C? Ale przecież 
przy 900°C będzie taniej – i co z tego, 
ze kopci? Filtry w kominie należy 
wymieniać co 2 miesiące? Wymieni 
się co pół roku, będzie taniej – i kto 
to sprawdzi? Proszek po mineralizacji 

odpadów trzeba wywozić do specja-
listycznych odbiorców? Wieczorem 
rozsypiemy pod lasem i przeoramy, 
nikt nie zauważy. Nie mamy co zrobić z 
gazami? W nocy trochę przewietrzymy 
silosy i problem się rozwiąże.

Może się jednak przydarzyć, że 
mieszkańcy okolicy zaczną narzekać, 
że mają złą wodę w studniach. Ale 
przecież zawsze znajdzie się firma, 
która za dobre pieniądze wykona eks-
pertyzę, że ze studni płynie źródlany 
kryształ. Jeżeli wytrute zostaną ryby w 
okolicznych stawach, to padliniarnia 
odpowie, że pewnie karma którą kupił 
właściciel była nieświeża. Jak dzieci w 
okolicznych wioskach zaczną choro-
wać na alergie skórne, to zasugerują, 
że pewnie jedzą za dużo chipsów.

A co wtedy, gdy ktoś zapyta dlaczego 
zakład zatrudnia tylko 20 wyspecjali-
zowanych osób,  skoro miało być 500? 

Dyrektor oświadczy, że dalsze 480 
osób dostanie pracę po zrealizowaniu 
II etapu inwestycji, może za 5 lat, gdy 
zwróci się część poniesionych kosztów. 
I tak od kłamstewka do kłamstewka 
całość może okazać się jednym wiel-
kim łgarstwem. 

A jakie konsekwencje te wszystkie 
kłamstwa mogą mieć dla zwykłych 
ludzi? Zatrważający przykład płynie 
z gminy Kaczory w pobliżu Piły, w 
której od wielu lat działa utylizacyjny 
kolos - Farmutil SA należący do H. 
Stokłosy. Przeprowadzone przez Urząd 
Wojewódzki w latach 2004-2006 
badania zachorowalności na choroby 
nowotworowe, zakaźne i pasożytni-
cze przyniosły dramatyczne wyniki: 
„Liczba zachorowań na nowotwory 
wzrosła w Kaczorach o 79 proc. (w 
Wielkopolsce - o 39). Gorzej jest z 
chorobami zakaźnymi i pasożytniczy-
mi - tutaj mamy wzrost o 108 proc. (w 
województwie - o 30)”. Czy tego wła-
śnie chcemy dla nas i naszych dzieci?

Mieszkańcy gminy Kaczory prze-
kazują wiele drastycznych relacji. Na 

przykład naczepy, w których wozi 
się odpady zwierzęce powinny być 
szczelne, a sama padlina schłodzona. 
Samochody powinny być dokładnie 
umyte, z zewnątrz niemal sterylne. 
Okazuje się to mrzonką. Podczas 
letnich upałów wszystko wręcz bu-
zuje w takiej ciężarówce, śmierdząca 
breja wycieka na drogę, potem jest 
rozjeżdżana przez następne auta. Roz-
kładającym się szczątkom towarzyszą 
roje much, które następnie roznoszą 
bakterie i pasożyty po całej okolicy. I tu 
trzeba przypomineć, że w Glicku mają 
być przetwarzane również odpady 1 
kategorii, czyli odpady szczególnego 
ryzyka – mogące zawierać wszelkie 
możliwe choroby zakaźne – pryszczy-
cę, wściekliznę, BSE, świńską grypę.

Jednak największe zagrożenie wiąże 
się z możliwością wystąpienia wypad-
ku losowego, bądź awarii technolo-
gicznej. Czy n.p. nieuzasadnione są 
obawy mieszkańców okolicy, że gdyby 
doszło do usterki zakładowej oczysz-
czalni, to wystarczy kilkuminutowy 
zrzut nieoczyszczonych, zawierają-
cych wszystkie możliwe zagrożenia 
chemiczne i biologiczne, ścieków do 
kanału Bochlin, aby wytruć wszystkie 
ryby w pobliskich stawach hodowla-
nych, zamienić pobliską Wołczenicę 
w martwy ekosystem i zanieczyścić 
wody podskórne? W takiej sytuacji 
cała okolica staje się jedną wielką 
strefą zagrożenia epidemiologicznego. 
Dla ludzi i zwierząt. Takie zagrożenia 
nie ograniczają się jedynie do okolic 
Glicka, ale dotyczą dużej części na-
szej gminy, z Nowogardem włącznie.

Póki co mamy szczęście, że miesz-
kamy w tak czystej i bogatej przy-
rodniczo gminie. Zapewne nie mnie 
jednego poruszyły piękne zdjęcia 
przyrodnicze autrostwa p. M. Heisera 
umieszczone niedawno na stronie 
www.nowogard.pl. To nieskażone śro-
dowisko naturalne i spokój są ogrom-
nym bodźcem do dynamicznego roz-
woju budownictwa jednorodzinnego 
w okolicach Nowogardu. W gminie 
rozwijają się uprawy ekologiczne i 
agroturystyka. Czy stać nas na utratę 
tego wszystkiego? Lepiej zapobiegać 
niż leczyć – to chyba najmądrzejrze 
z haseł dotyczących naszego zdrowia. 
Dlatego żaden obywatel naszej gminy 
nie powinien obojetnie podchodzić do 
tego tematu. Świadomość zagrożeń i 
odpowiedzialność przed przyszłymi 
pokoleniami powinny motywować 
nas do jak najgłośniejszego sprzeci-
wu. Po to, abyśmy nie musieli kiedyś 
powiedzieć – znów mądry Polak po 
szkodzie...

Dlaczego boję się Glicka?

Oby to nie były ostatnie bociany...
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Obwodnica Nowogardu

Uzgodnienia warunków 
środowiskowych (cz.II)

Wojewoda Zachodniopomorski przed wydaniem decyzji z dnia 3 paź-
dziemika 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U nr I99, poz.1227) dla Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, w ramach postępowania w/s 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zwrócił się do Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Nowogardu 
w ciągu drogi nr 6.

ści substancjami takimi jak: wapno, 
oleje, smary i paliwa z samochodów, 
frakcje bitumiczne podczas ukła-
dania asfaltu i polewania go wodą 
które zagrażać będą podziemnym 
zasobom wody pitnej,

4. zanieczyszczenia pasa drogo-
wego planowanej obwodnicy, które 
w trakcie realizacji inwestycji będą 
sukcesywnie zanieczyszczone sadzą, 
tlenkami siarki, dwutlenkiem azotu, 
co może przyczynić się do skażenia 
podziemnych zasobów wody.

Tutejszy organ w przeprowadzo-
nym postępowaniu, przeanalizował 
zagadnienia związane z obawami 
„Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 
Środowiska w Goleniowie’’ oraz Pani 
Haliny Saja związanymi z ochroną 
środowiska gruntowo-wodnego.

Z analizy dokumentów wynika iż, 
wszystkie wyloty kanalizacji deszczo-
wej posiadają osadniki do redukcji 
zawiesiny ogólnej oraz separatory do 
usuwania ewentualnych zanieczysz-
czeń ropopochodnych na odcinku 
przebiegu drogi przez fragment strefy 
ochrony pośredniej komunalnego 
ujęcia wód podziemnych w Nowogar-
dzie oraz w rejonie węzła Warnkowo. 
Woda na tym odcinku zgodnie z 
wymogami zawartymi w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 
będzie odprowadzona do szczelnych 
zbiorników odparowujących.

W rejonie jezioru Nowogardzkiego 
wprowadzono dodatkowe zabez-
pieczenie poziomu wodonośnego, 
zaprojektowano wykonanie pod dnem 
rowów warstwę mieszanki mineralno-
organicznej. Ponadto wszystkie wylo-
ty projektowanej kanalizacji deszczo-
wej posiadają osadniki do redukcji 
zawiesiny ogólnej oraz separatory do 
usuwania ewentualnych zanieczysz-
czeń ropopochodnych. Dodatkowo 
wszystkie wpusty wyposażone zostały 
w osadniki piasku. Na odcinku plano-
wanego węzła drogowego Warnkowo 
zaprojektowano szczelny system 
odprowadzania wód deszczowych 
oczyszczonych w osadnikach do 
redukcji zawiesiny ogólnej oraz sepa-
ratorach do usuwania ewentualnych 
zanieczyszczeń ropopochodnych. 
Ponadto dla potrzeb niniejszej ob-
wodnicy wykonano szereg badań geo-
technicznych całej długości korytarza 
trasy oraz pod obiekty inżynierskie, 
z których nie wynika, iż planowana 
inwestycja mogłaby w istotny sposób 
zagrażać podziemnym zasobom wody 
pitnej.

W piśmie Stowarzyszenia znalazły 
się również wnioski, które wykra-
czają poza postępowanie w sprawie, 
co do których Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska nie jest organem 
kompetentnym. ,,Stowarzyszenie na 
Rzecz Ochrony Środowiska’’ z siedzibą 
w Goleniowie wnioskowało również o 
unieważnienie postanowienia Mini-

stra Środowiska z dnia 6 marca 2008 
r. uzgadniającego realizację przedsię-
wzięcia dla obwodnicy Nowogardu 
w ciągu drogi nr 6. Dnia 13 sierpnia 
2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowisko postanowił odmówić 
wszczęcia postępowania w sprawie 
nieważności w/w postanowienia 
zgodnie z brzmieniem art. 31$1 
pkt 1 k.p.a., ,,organizacja społeczna 
może w sprawie dotyczącej innej 
osoby wystąpić z żądaniem m. in. 
wszczęcia postępowania jeżeli jest to 
uzasadnione celami statutowymi tej 
organizacji i gdy przemawia za tym 
interes społeczny’’. W uzasadnieniu 
Generalny Dyrektor ochrony Środo-
wiska stwierdził, co następuje:

,,Stowarzyszenie na Rzecz Ochro-
ny Środowiska w Goleniowie”, choć-
by nawet jego działalność określona 
statutem związana była z ochroną 
środowiska, nie może być stroną 
domagającą się stwierdzenia nie-
ważności postanowienia uzgadnia-
jącego. Stroną w postępowaniu (art. 
28 k.p.a.) w sprawie stwierdzenia 
nieważności uzgodnienia mogą być 
tylko strony postępowania zwykłego 
zakończonego skarżonym postano-
wieniem oraz każdy, czyjego interesu 
prawnego lub obowiązku dotyczyć 
mogą skutki stwierdzenia nieważno-
ści postanowienia. Stowarzyszenia 
nie posiada również w niniejszej 
sprawie własnego interesu prawnego 
– działa bowiem zgodnie ze swoim 
statutem, jako organizacja społeczna 
w interesie ogólnym, szeroko pojętej 
ochronie środowiska naturalnego’’.

Przed wydaniem niniejszego posta-
nowienia, tutejszy organ zwrócił się o 
opinię w/s przedmiotowej inwestycji 
do właściwego organu inspekcji sani-
tarnej. W odpowiedzi na swoje pismo, 
w toku prowadzonego postępowania 
pismem z dnia 27 lipca 2009 r.organ 
uzyskał pozytywną opinię Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Szczecinie, określa-
jącą jednocześnie warunki realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 
organ sanepidu stwierdził, że reali-
zacja przedmiotowej inwestycji po 
spełnieniu określonych warunków tj.: 
prowadzenia w trakcie robót: 

l. selektywnego gromadzenia od-
padów,

2. ścieki opadowe przed wprowa-
dzeniem do wód lub do ziemi należy 
oczyszczać w osadnikach i separa-
torach,

3. prowadzenie prac budowlanych w 
sąsiedztwie terenów objętych ochroną 
przed hałasem wyłącznie w porze 
dziennej (w godzinach 6:00.22:00),

4. wykonanie ekranów akustycz-
nych na terenach chronionych aku-
stycznie i zabudowy mieszkaniowej 
– nie wpłynie na wystąpienie po-
gorszenia warunków sanitarno-
zdrowotnych. cdn. LMM

Do wniosku o powyższe dołą-
czono: 

- wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, oddział w 
Szczecinie o wydanie pozwolenia na 
budowę dla przedmiotowej inwestycji 
(z dnia 20.04.2009 r.) 

- decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia z dnia 22 lipca 2008 
r. wydaną przez Wojewodę Zachod-
niopomorskiego,

- Raport o oddziaływaniu na środo-
wisko opracowany przez Pracownię 
Projektową Dróg i Mostów autor-
stwa mgr inż. Ryszarda Kowalskiego 
(Szczecin, grudzień 2008 r.),

- Uwarunkowania z zakresu środo-
wiska przyrodniczego dla realizacji 
projektowanej obwodnicy Nowogard 
na km 4+650 do 4+800, wykonane 
przez dr Krzysztofa Ziarnek (lipiec-
sierpień 2009) w ramach uzupełnienia 
do raportu do ponownego udziału 
społeczeństwa.

Na podstawie dostarczonej do-
kumentacji organ stwierdził, co 
następuje:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 
t. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko oraz szcze-
gólnych uwarunkowań związanych 
z kwalifi kowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzenia raportu o oddziały-
waniu na środowisko (Dz. U. nr 257, 
poz. 2573 z późn. zmn,.) omawiane 
przedsięwzięcie inwestycyjne pn. bu-
dowa obwodnicy Nowogardu w ciągu 
drogi nr 6 zalicza się do mogących 
znacząco oddziaływać na środowi-
sko, dla których raport wykonuje się 
obligatoryjnie.

Ponowne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko, dla 
w/w przedsięwzięcia zostało przepro-
wadzone w celu potrzeby realizacji do-
datkowych działań środowiskowych 
dla inwestycji. W toku prowadzonego 
postępowania, przed wydaniem ni-
niejszego postanowienia zgodnie z art. 
90 ust. 2, pkt 1 w/w ustawy, tutejszy 

organ zwrócił się do organu prowa-
dzącego postępowanie w sprawie 
wydania decyzji wskazanej w art. 72 
ust. 1 pkt 1 o zapewnienie udziału 
społeczeństwa w prowadzonym 
postępowaniu.

W odpowiedzi na powyższe Woje-
woda Zachodniopomorski przekazał 
tutejszemu organowi informację 
dotyczących konsultacji społecznych 
w następującym zakresie: 

- Wojewoda Zachodniopomorski 
będąc organem prowadzącym postę-
powanie w sprawie udzielenia Inwe-
storowi (GDDKiA, oddział Szczecin) 
pozwolenia na budowę, podając do 
publicznej wiadomości obwieszczenie 
z dnia 24 czerwca 2009 r.  zawiado-
mił społeczeństwo o prowadzonej 
przez siebie procedurze przy udziale 
organów opiniujących takich jak 
Państwowy Wojewódzki Inspektorat 
Sanitarny i Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
Zgodnie z treścią w/w obwieszczeń 
organu społeczeństwo mogło się za-
poznać z przedłożoną dokumentacją 
w przedmiotowej sprawie.

W określonym ustawą terminie (21 
dni) od podania do publicznej wiado-
mości informacji dotyczących prowa-
dzenia postępowania zmierzającego 
do wydania zezwolenia na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia 
Wojewoda Zachodniopomorski prze-
kazał do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska wnioski społe-
czeństwa z uwagami (pismo z dnia 17 
lipca 2009 r.). W wyżej wymienionej 
sprawie  Pan Eugeniusz Korneluk 
przedstawiciel ,,Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Środowiska w  Go-
leniowie’’ będący stroną w postępo-
waniu oraz Pani Halina Saja wnieśli 
swoje uwagi, które dotyczyły:

1. bliskiego przebiegu obwodnicy, 
dla stref ochronnych ujęć wody, w 
pobliżu jezior i gruntów okalających 
jezioro i ujęcia wody w Warnkowie,

2. kolizji projektowanej obwodni-
cy i węzła drogowego Warnkowo, z 
pośrednią strefą ochrony ujęć wody,

3. zabezpieczenia środowiska 
gruntowo-wodnego, a w szczególno-
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Filip syn Klaudii Król 

ur. 12.10.09 z Węgorzy

Nikola córka 

Joanny Augustyniak 

ur. 11.10.09 z Trzechla

Antoni syn Moniki 

Dzikoń ur. 14.10.09 

z Nowogardu

W obiektywie  Jana Korneluka   W obiektywie  Jana Korneluka   - - SP Redło - 1965 rokSP Redło - 1965 rok

Irena Pluskota, Ania Chudyk, Czesław Pawlaczyk, Jan Korneluk - Rada Pedagogiczna w SP w Regle w 1965 roku

Przed wycieczką Redło - Nowogard

Panu St. Sobczakowi 
z Kalisza oraz 

wszystkim nauczycielom 
zdrowia i sukcesów 

życzy 
Jan Korneluk 
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Dzień Edukacji Narodowej 
w Nowogardzie

W srodę14 października – w Dzień Edukacji Narodowej - w sali 
Urzędu Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste spotkanie dyrekto-
rów szkół i placówek oświatowych z naszej gminy z burmistrzem 
Kazimierzem Ziembą i zastępcą burmistrza Jerzym Kaczmarskim
W spotkaniu uczestniczyły także Panie Marlena Marchewka - kierownik Wy-
działu Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, Barbara 
Sroka - inspektor  tegoż Wydziału oraz Magda Pędzik- kierownik Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

W tym uroczystym dniu 34 dyrektorom i nauczycielom zostały wręczone 
nagrody fi nansowe oraz podziękowania za ich ciężką, często niedocenianą, 
ale bardzo ważną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

LMM

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szczecinie    

Gryf Pomorski 
dla SP Nr 1

W dniu 13 października 2009 r. w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło 
się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród 
Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
ponad dwustu pracownikom oświaty z woj. zachodniopomorskiego. Aktu 
dekoracji dokonał Wicewojewoda Zachodniopomorski – p. Andrzej Chmie-
lewski i Zachodniopomorski Kurator Oświaty – p. Artur Gałęski.

W czasie uroczystości Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego ude-
korował Odznaczeniem Gryfa Pomorskiego 9 osób zasłużonych dla oświaty 
oraz 4 podmioty: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kołobrzegu, 
Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowogardzie, Zespół Szkół Specjalnych im. J. 
Tuwima w Stargardzie Szczecińskim,  Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

Serdeczne życzenia i wiele ciepłych słów z okazji DEN do wszystkich 
zgromadzonych skierowały także panie: Poseł Magdalena Kochan oraz Wi-
ceprezydent Miasta Szczecina – Elżbieta Masojć.

Uroczystość uświetniły występy uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
F. Nowowiejskiego w Szczecinie oraz wystawa prac plastycznych 12-letniej 
Marceli Łukasik – ucz. Zespołu Szkół Szpitalnych

Podczas uroczystości wyraźne były akcenty nowogardzkie.
- Złotym Gryfem Pomorskim uhonorowano Szkołę Podstawową nr 1.
- Józef Korkosz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
- Leszek Becela wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrną 

Odznaką Gryfa Pomorskiego 
- Beata Becela nagrodą Kuratora,
- Romualda Rucińska nagrodą Kuratora
Gratulujemy!

Opr. LMM

Józef Korkosz

Anna Łysiak

„Za edukację” toast z burmistrzem

Elżbieta Grad

Helena Zagórska
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12 października Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
nadał nowogardzkiej Szkole Podsta-
wowej nr 1 złotą Odznakę Honorową 
Gryfa Zachodniopomorskiego. Od-
znaczenia te otrzymują instytucje lub 
osoby przyczyniające się do rozwo-
ju Pomorza Zachodniego. O najstar-
szej szkole podstawowej w Nowogar-
dzie rozmawiamy z jej dyrektorem Se-
bastianem Szymańskim. Na czele „Je-
dynki” stoi on od roku. Od września 
2007 r. był jej wicedyrektorem. 

Marcin Nieradka: SP 1 to jedyna 
szkoła z Nowogardu odznaczona tą 
odznaką. To najlepsza podstawówka 
w mieście?

Sebastian Szymański: Nie. W żad-
nym wypadku, nie można tak stwier-
dzić. Nagroda jest przyznawana za 
zasługi dla rozwoju regionu. Przy jej 
przyznawaniu nie bierze się pod uwagę 
wyłącznie wyników, jakie osiąga szko-
ła. O nagrodzie zadecydowały tradycje 
szkoły, współpraca z regionem i inny-
mi organizacjami, liczba absolwentów i 
związane z tym ich dalsze losy. W przy-
szłym roku obchodzimy również szcze-
gólny jubileusz – 65- lecie szkoły. Jeże-
li można dedykuję tą odznakę wszyst-
kim byłym dyrektorom, kadrze na-
uczycielskiej i absolwentom „Jedynki”. 
To ich zasługa. Należy również złożyć 
ukłon wobec władz samorządowych za 
wsparcie, jakie udzielają nowogardz-
kim szkołom. 

Klasyfi kacje wyników są jednak 
prowadzone. Jak wypada w nich je-
dynka?

- Mamy tą przyjemność, iż w ubie-
głym roku, w sprawdzianie nasi szó-
stoklasiści wypadli najlepiej w gminie. 
Na przestrzeni ostatnich czterech lat 
zajmowaliśmy czwarte miejsce. Jest, 
więc progres, bo w tym roku byliśmy 
już pierwsi. To ogromny sukces naszych 

podopiecznych, całego grona pedago-
gicznego i również rodziców.

A pan, jakie ma zdanie na temat 
rankingów?

- Jestem ich zwolennikiem, ale ra-
czej, jeżeli chodzi o szkoły ponadgim-
nazjalne. Chciałbym po prostu wie-
dzieć, która szkoła może wykształcić 
moje dziecko najlepiej, w określonym 
kierunku. W szkołach podstawowych 
najważniejszy jest klimat, a nie wyni-
ki osiągane przez dzieci. Maluchy mu-
szą przede wszystkim dobrze przeżyć w 
szkole swoje dzieciństwo. Nauczyciele 
są od tego, by nie zrazić ich do przed-
miotów, których uczą. Żaden ranking 
nie jest w stanie odzwierciedlić tego jak 
wiele dzieje się w szkole poza zajęciami 
dydaktycznymi.

„Jedynka” to największa podsta-
wówka w naszej gminie. Zalety i 
wady dużej liczby uczniów?

- Obecnie w naszej szkole uczy się 398 
w klasach 1-6 i 24 w oddziale przed-
szkolnym. Liczba uczniów nie stanowi 
dla mnie różnicy. Najważniejsza jest ja-
kość nauczania i klimat szkoły.

Szkoła nie jest przepełniona?
- W klasach 1-3 wprowadziliśmy 

dwuzmianowość. Uczniowie tych klas 
mają zajęcia od godz. 8.00 do godz. 
12.30, albo od godz. 12.30 do godz. 
15.20. Wydaje się, że gamach naszej 
szkoły jest ogromny, lecz mamy jednak 
zaledwie osiem sal lekcyjnych dla dzie-
ci z II etapu edukacyjnego i 5 dla naj-
młodszych. W takiej sytuacji nie lada 
wyzwaniem jest ułożenie planu lekcji, 
by odpowiadał odgórnym zaleceniom.

Sześciolatków w waszej szkole 
jeszcze nie ma. Wielu nauczycieli ma 
negatywne zdanie o edukacji tak ma-
łych dzieci.

- Ja uważam, że dzieci sześcioletnie, 
w myśl nowej podstawy programowej 
powinny znaleźć się w podstawówkach.

„Jedynka” potrafi  stworzyć im do 
tego odpowiednie warunki i klimat?

- Klimat jak najbardziej. Bierzemy 
udział w programach w wielu np. „Ra-
dosna szkoła”, które temu służą. Na 
prawdę na poprawę warunków istnieją 
konkretne pieniądze. Kwestia organiza-
cyjna i spełnienie wymogów, potrzeb-
nych do przyjęcia sześciolatków pozo-
stawia jednak jeszcze trochę do życze-
nia. Wiele zależy od nas samych – na-
uczycieli.

Kadra szkoły jest obecnie młoda, 
czy raczej doświadczona?

 - Uczy u nas 35 nauczycieli. Mamy 
sporo nauczycieli, którzy osiągnęli naj-

Nauczyciele nie powinni narzekać
Rozmowa z Sebastianem Szymańskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1. 

wyższy stopień awansu, czyli dyplomo-
wanych. Młodzi także trafi ają do na-
szej szkoły i powiem szczerze, że bar-
dzo dobrze sobie radzą w pracy.

To atrakcyjny zawód? 
- Na pewno ciekawy. Człowiek prze-

cież „wart jest tyle ile może dać drugie-
mu”. Wydaje mi się, że my dajemy jed-
ną z rzeczy najważniejszych – wiedzę. 
Finanse? Z nimi jest tak, jak było za-
wsze. Nie wybrałem tego zawodu dla 
kwestii fi nansowych. O misji edukacyj-
nej też nie będę mówił. Po prostu lubię 
ten zawód. Myślę, że nauczyciele nie 
powinni narzekać.

W kraju narzeka się, że w wielu 
szkołach brakuje zajęć pozalekcyj-
nych. Jak jest z nimi w SP 1?

- Mamy szeroki wachlarz. Korzysta-
my nie tylko ze środków budżetowych. 
Współpracujemy także ze stowarzy-
szeniem Akademia Wspierania Inicja-
tyw Społecznych „AWIS”, które poma-
ga nam w pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych. W ramach tych projek-
tów realizujemy zajęcia informatyczne, 
językowe, fotografi czne i teatralne. W 
poprzednim roku realizowaliśmy pro-
jekt, w który zaangażowany był cały re-
gion. Chodzi o konkurs na temat świa-
ta legend naszego województwa. Pro-
wadzimy też zajęcia sportowe. Nasza 
sala gimnastyczna zajęta jest od rana 
do wieczora. 

Kuratorem oświaty jest nowogar-
dzianin – Artur Gałęski. To pomaga 
szkołom z naszej gminy?

- Nie chcę być przedstawicielem ca-

łej gminnej edukacji. Jeżeli tyczy się 
to „Jedynki” to jak najbardziej tak. W 
ubiegłym roku organizowaliśmy kil-
ka imprez pod patronatem Zachodnio-
pomorskiego Kuratorium Oświaty. W 
tym roku udało nam się uzyskać akcep-
tację Kuratorium Oświaty, co do orga-
nizacji powiatowego konkursu z języka 
angielskiego dla klas 1-3. Mamy bardzo 
atrakcyjne nagrody. 

Szkoła stara się pozyskać środki z 
Unii Europejskiej?

- Oczywiście. Do tej porty nie prze-
szliśmy jednak sita. W tym roku tak-
że napisaliśmy projekt na zajęcia po-
zalekcyjne, ale został on odrzucony, 
ze względu na niespełnienie kryterium 
równości płci (w szkole ogólnodostęp-
nej). Konkurowaliśmy z ponad 200 pro-
jektami, a do rozdania było 25 mln. zł. 
W tym roku jako stowarzyszenie dzia-
łające przy szkole Akademia Wspiera-
nia Inicjatyw Społecznych zaaplikowa-
liśmy 11 projektów. M.in. na zajęcia 
pozalekcyjne z języka angielskiego. Li-
czymy na sukces.

Jest pan najmłodszym dyrektorem 
w historii szkoły. Nie bał się pan od-
powiedzialności?

- Nie. Nie jestem osobą, która boi się 
wyzwań. Pracuję w tej szkole od kilku 
lat, byłem jej wicedyrektorem. Dosko-
nale znam kadrę nauczycielską. Nigdy 
nie podjąłbym się tego zadania, gdy 
nie moja kadra. Mam od niej ogrom-
ne wsparcie.

Rozmawiał Marcin Nieradka

Leszek Becela, 
Wiesław Buczyński, 
Aneta Drążewska, 
Krystyna Gradzik, 
Agnieszka Forgiel, 
Renata Fusik, 
Łucja Goc, 
Elżbieta Grad, 
Jolanta Jackowiak, 
Wioletta Jackowska, 
Magdalena Jońca, 
Irena Juszczyk, 
Piotr Kazuba, 
Marzanna Kijowska, 
Agnieszka Kokoszka, 
Stefania Kołodziejska, 
Józef Korkosz, 

Danuta Kowalczyk, 
Anna Łysiak, 
Elżbieta Majchrzak, 
Jolanta Modrzejewska, 
Maria Pastusiak, 
Elżbieta Popińska, 
Anna Rozmiarek, 
Anna Sienkiewicz, 
Sebastian Szymański, 
Iwona Wiśniewska, 
Małgorzata Wiśniewska, 
Lidia Wiznerowicz – Gliwna, 
Ewa Wróbel, 
Helena Zagórska, 
Magdalena Zarębska – Kulesza, 
Danuta Ziółkowska, 
Tomasz Żelazowski. 

LISTA NAUCZYCIELI OTRZYMUJĄCYCH 
NAGRODĘ BURMISTRZA NOWOGARDU:
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OGŁO SZE NIA DROB NE
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w Dobrej 
Nowogardzkiej, ul. Traugutta 3 a. 
Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 
pokojowe. Tel. 691 145 787.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin 
– Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw – ta-
nio. 781 932 948.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamienię 
na trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Sprzedam ziemię rolną około 70 
arów, 5 km od Nowogardu w Długo-
łęce. 794 195 579.

• Sprzedam halę – magazyn 1100 m 
kw w tym pomieszczenia biurowe 
250 m kw, które można adaptować 
na mieszkanie, działka 7,5 tys. m kw, 
wszystkie media, 10 km od Nowo-
gardu. Możliwość zamiany lub rat. 
Tel. 506 534 179.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
lub zamienię na mniejsze za dopła-
tą. 668 452 615, 091 39 10 120 – wie-
czorem.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 68 m kw (3 pokoje, okna 
PCV, panele podłogowe, nowe 
co w miedzi, łazienka wysoki 
standard) w Wierzbięcinie. Cena 
165 tys. do uzgodnienia. Tel. 
607 398 428.

• Sprzedam lub wynajmę 2 pokoje 
w centrum. 602 630 016.

• Do wynajęcia mieszkanie w cen-
trum. 725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na os. Bema o pow. 41,7 m kw, wspól-
nota mieszkaniowa. 888 354 289.

• Wynajmę mieszkanie. 0601 090 079.

• Sprzedam lub wynajmę dom w Go-
leniowie. 695 780 299.

• Poszukuję kawalerki lub 2 pokojo-
wego do wynajęcia. 504 965 111.

• Garaż przy ul. Zamkowej sprzedam. 
695 980 401.

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
792 52 52 92.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w domu jednorodzinnym. 91 39 
20 737.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
na osiedlu domków jednorodzin-
nych, nowe budownictwo, po-
wierzchnia użytkowa 139 m kw, 
działka 750 m, do zamieszkania. 
Tel. 605 548 164.

• Kawalerka do wynajęcia, w centrum. 
Tel. 609 493 993.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w centrum. 609 307 408.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 
55 R16; stan bdb. Cena 690 zł oraz 2 
opony letnie 215x55 R 16; cena 80 zł. 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 opony zimowe, nowe, 
155 x 80 fi rmy KUMHO + nowa opo-
na letnia gratis. Tel. 513 164 203.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• Sprzedam Seat Toledo 1992 r., 1,8. 
Tel. 0514 649 097.

• Sprzedam skuter ZIPP. Tel. 663 087 272.

• Tanio Renault Safrane, benzyna 3 l, 
rejestracja, rocznik 1993, w dobrym 
stanie. 885 693 138.

• Sprzedam Skoda favorit 1991, 1,4 + 
gaz, cena 1600 zł do uzgodnienia. 
Tel. 781 864 879.

• Sprzedam Audi 80, 1994 r., skrzynia 
biegów automatyczna, diesel, k. 
zielony, centralny zamek, wspoma-
ganie kierownicy + komplet opon z 
alufelgami, nowa pompa wtrysko-
wa. Cena 8 900. Tel. 502 529 656.

• Sprzedam Renault Megane 1,6, 1996 
r., 2 poduszki powietrzne, wspoma-
ganie kierownicy, centralny zamek, 
komplet opon zimowych, cena 5800 
do uzgodnienia. Tel. 723 907 615.

• Sprzedam Renault 19, stan dobry, 
oc – marzec 2009, przegląd do 
30.06.2010 r., 1992 r., cena do uzgod-
nienia. Tel. 889 049 147.

• Sprzedam Forda combi. 724 117 566.

• Sprzedam Nissan Patrol 92 r., 2,8 TD 
– terenowy, cena do uzgodnienia. 
Tel. 608 697 092, 664 494 170.

• Sprzedam Polonez Caro Plus 1,4 ro-
ver, przegląd 07.2010 r., + dużo czę-
ści i silnik zapasowy. Cena do uzgod-
nienia. 692 831 280.

ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Pszenżyto ozime do siewu oraz bu-
raczki i marchew w większych ilo-
ściach sprzedam. 502 853 573.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. Strze-
lewo. 502 853 573.

• Kurki nioski – sprzedaż. 091 39 106 66.

• Drzewka orzecha laskowego 2 m, 
cena 10 zł. 785 714 251.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Bryza. 
091 39 25 967.

• Kupię owies. Tel. 091 39 20 264.

• Sprzedam kury. 91 39 22 990.

• Ziemniaki jadalne sprzedam 50 gr/ 
kg. Tel. 660 135 921.

• Sprzedam ziemniaki Bryza. Sawicki. 
Olchowo 21. Tel. 091 39 21 595.

• Sprzedam 6 letnią klacz. Czermnica. 
Tel. 091 39 18 006.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BRUK-LIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• Remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Angielski.0501 350 107.

• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• HARRY – MED Masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Nadzory budowlane. 504 595 424.

• Przewóz osób do Niemiec pod 
wskazany adres. Tel. 796 367 792.

• Usługi budowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne 
i wewnętrzne, glazura i terakota, hy-
draulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Zespół muzyczno – taneczny KAM 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• „DUR – DACH” - POKRYCIA I RE-
MONTY DACHÓW. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• Tipsy żelowe. 697 408 391.

• Dachy kompleksowo. 
727 303 097.

• Remonty. 696 07 07 08.

• Usługi ogólnobudowlane – szybko i 
tanio. 507 522 345.

• Korepetycje z języka angielskie-
go. Tel. 668 229 063.

• Udzielę pomocy przy pisaniu prac 
magisterskich, licencjackich, rów-
nież liceów. 723 885 524.

• Udzielam korepetycji z j. niemiec-
kiego dla pań wyjeżdżających do 
Niemiec jako opiekunki, również 
uczniów szkół podstawowych. 
723 885 524.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do sortowania fl anc tru-
skawek od 3.11.2009 r. w Redle. 
Zapewniamy dojazd. Kontakt tel. 
091 39 102 18, 505 149 049.

• Zatrudnię do pracy w sklepie me-
blowym, najchętniej panią. CV pro-
szę składać: Sklep Meblowy „Kwa-
drat” ul. Armii Krajowej 49 lub mail: 
gama77@tlen.pl
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SAMOCHODY NA ZAMÓWIENIE
Pomoc i doradztwo 

w zakupie samochodu za granicą

Tel. 605 276 271
UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI 
(oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kerdytu - oferta 17 banków)

WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA  www.extra-dom.com.pl

SALON GLAZURY 

I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
PANELE  PODŁOGOWE

DESKA  BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

REKLAMA

72-200 Nowogard • ul. 3 Maja 13

tel./fax 91 39 222 24

kom. 508 312 260 lub 61 • 510 170 219

72-100 Goleniów • ul. Szkolna 6

tel/fax  91 407 33 77
NIERUCHOMOŚCI • KREDYTY 

WYCENA • UBEZPIECZENIA

PILNA SPRZEDAŻ

NOWOGARD- 2 pokoje bezczynszowe o powierzchni 52 m2, II piętro cena:   70 000 zł

MIESZKANIA 1- 2, 3  POKOJOWE

RESKO – 2 pokoje o powierzchni 36 m2, II piętro                                                     cena:   73 000 zł

RESKO-  2 pokoje, o powierzchni 46 m2, I piętro                                                     cena:  115 000 zł

RESKO – 2 pokoje o powierzchni 46 m2, II piętro                                                    cena:  119 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni  44 m2, IV piętro                                      cena:  140 000 zł

ŁOBEZ- 2 pokoje o powierzchni 54 m2, I piętro                                                         cena:  149 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 38 m2, IV piętro                                         cena:  141 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, IV piętro                                        cena:  150 000 zł

GOLCZEWO- 2 pokoje o powierzchni 52 m2, wysoki parter                                cena:  160 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 46 m2, IV piętro                                         cena:  161 000 zł

NOWOGARD- 2 pokoje o powierzchni 42 m2, II piętro                                         cena:  165 000 zł

NOWOGARD- 2pokoje o powierzchni 40 m2, III piętro                                        cena:  175 000 zł

NOWOGARD – 2 pokoje, o powierzchni 55 m2, parter                                         cena:  200 000 zł

NOWOGARD – 2 pokoje o powierzchni 80 m2                                                        cena:   250 000 zł

PŁOTY – 2 pokoje o powierzchni 52 m2 oraz lokal usługowy o pow. 50m2    cena:  341 600 zł

ŁOBEZ -  3 pokoje o pow. 80 m2, parter                                                                   cena:  210 000 zł     

NOWOGARD-  okolica 3 pokoje o pow. 68 m2, parter                                         cena:  165 000 zł

NOWOGARD-  3 pokoje o pow. 48 m2, II piętro                                                       cena:  180 000 zł

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 68 m2, IV piętro                                                       cena:  185 000 zł

NOWOGARD- 3 pokoje o pow. 78 m2, I piętro + 2 garaże                                 cena:  208 000 zł

NOWOGARD-  (3 poziomowe)3 pokoje o pow 100 m2, II piętro + 2 garaże  cena:  210 000 zł

OFERTY DOMÓW:

NOWOGARD/okolica skrajny szereg. o pow. 80 m2, 2 pokoje, działka 200 m2      cena:    40 000 zł

PŁOTY /okolica-1/2 domu o pow. 93 m2                                                                   cena:   70 000 zł

NOWOGARD/ okolica skrajny szeregowiec o pow. 80 m2,                                       cena:   74 000 zł

OSTRZYCA- wolno stojący o pow. 136 m2, działka 1725 m2                                   cena:   85 000 zł

NOWOGARD-  okolica szeregowiec o pow. 100 m2, 4 pokoje,                                cena:  125 000 zł

NOWOGARD /okolica-½ domu o pow. 80 m2, działka 600 m2                                cena:  135 000 zł                                                           
NOWOGARD /okolica - ½ domu o pow. 74 m2, 3 pokoje, działka 600 m2             cena:  135 000 zł

NOWOGARD/okolica o powierzchni 150 m2, 4 pokoje, działka 4700 m2                cena:  150 000 zł

NOWOGARD/ 10 km o powierzchni 120 m2, 6 pokoi, działka 1800 m2                  cena:  155 000 zł

NOWOGARD/okolica- szeregowiec o pow. 108 m2, działka 200 m2                       cena:  171 000 zł

NOWOGARD/ okolica o powierzchni 100 m2, 5 pokoi, działka 2000 m2                 cena:  185 000 zł

NOWOGARD/ okolica- dom wolno stojący o pow. 140 m2, działka 19900m2      cena:  199 000 zł

NOWOGARD – parter domu o powierzchni 77 m2, 3 pokoje,                                  cena:   203 000 zł

ŁOBEZ- dom w centrum na działce o pow. 287 m2                                                 cena:  215 000 zł

NOWOGARD/ okolica dom o pow. 240 m2, działka 1900 m2                                  cena:  217 000 zł

NOWOGARD- stan surowy otwarty o pow. 230 m2, 4 pokoje, działka 1200 m2  cena:  250 000 zł

DOBRA NOW.- ½ domu o pow 90 m2, działka 2420 m2                                          cena:  315 000 zł

NOWOGARD- centrum- parter domu o pow. 90 m2,garaż, działka 400 m2           cena:  319 000 zł

NOWOGARD- ½ domu o pow81 m2, 3 pokoje, działka 601 m2                               cena:  399 000 zł

ŁOBEZ- nowa parterówka o pow. 121 m2, działka 583 m2                                      cena:  465 000 zł

PŁOTY – bliźniak o pow. 260  m2, działka 346 m2, 7 pokoi                                     cena:  470 000 zł

NOWOGARD- wolno stojący o powierzchni 80 m2, 4 pokoje, działka 500 m2      cena:  499 000 zł

NOWOGARD- nowa parterówka o powierzchni 187 m2, 5 pokoi, działka 722 m2    cena:  600 000 zł

PŁOTY- dom wolno stojący o pow. 194 m2, działka 1160 m2                                  cena:  650 000 zł

NOWOGARD -  wolno stojący o powierzchni 236 m2, działka 650 m2                    cena:  630 000 zł

NOWOGARD/okolica wolno stojący o pow. 300 m2, 8 pokoi, działka 2397 m2    cena:  750 000 zł

NOWOGARD- wolno stojący o pow. 170 m2, działka 974 m2                                  cena:  760 000 zł

• Poszukuję pracownika budowlane-
go do prac wykończeniowych. Tel. 
66 31 60 884, 607 083 845.

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. 727 303 097.

• Zatrudnię panie do sklepu odzie-
żowego w Nowogardzie oraz męż-
czyznę z pr. jazdy. Tel. 512 30 30 36, 
512 309 376.

INNE

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZAR-
NOZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM 
DO KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁU-
GOŁĘKA. TEL. 504 872 700.

• Sprzedam meble do sypialni: łóż-
ko 160x200 z materacami, 2 szafki 
nocne, szafa 3-drzwiowa z lustrem, 
pojemniki na pościel, regał na 
książki. W super cenie – 400 zł. Tel. 
601 889 599.

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębino-
wą. Wydajność 100 l na minutę. Ob-
roty 2850. Przekrój 15 cm, wysokość 
120. Sprawna nieużywana – nowa. 
Tel. 091 39 20 714, Nowogard ul. Zie-
lona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Ofl isy tartaczne na opał sprzedam, 
300 zł za przyczepę pocięte w kloc-
ki, 200 zł w całości. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam suknię ślubną. 
602 179 645.

• Sprzedam ławę rozkładaną ciemną, 
cena 50 zł. 091 39 20 302.

• Oddam kocięta w dobre ręce – rudy 
i czaro – biały. Tel. 602 12 66 95.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Sprzedam kuchenkę gazową, węglo-
wą i zabytkowy magiel. 695 780 299.

• Sprzedam szczenięta Labrador Re-
triever. 606 940 956.

• Sprzedam wózek głęboki + spacero-
wy fi rmy Peg Perego. Kolor mokka – 
tofi i. Tel. 0602 153 306.

• Sprzedam tanio segment. 
693 925 093.

• Sprzedam zmywarkę Bosch, 60 cm; 
zestaw mebli komoda, stolik pod 
telewizor, ława – kolor kalwados; ze-
staw mebli biurowych. 693 06 09 03.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Poniatowskiego 7a 72-200 Nowogard

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego 

49 rodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. 
Inwestycję należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Termin realizacji inwestycji (wymagany) – 11 miesięcy od daty przeka-
zania placu budowy.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 7a.
Termin składania ofert upływa 30.10.2009 r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi 30.10.2009 r. o godz.13 w siedzibie zamawiającego.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia. (cena 1000 zł +VAT) 
można odebrać w siedzibie Spółdzielni
Wadium wymagane przy złożeniu oferty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych).
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Wielkopolski Oddział Obrotu
Gazem w Poznaniu, Gazownia Szczecińska, ul. Tama
Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin zaprasza Państwa do
aktualizacji umów sprzedaży paliwa gazowego.

Obowiązek wymiany i aktualizacji umów sprzedaży paliwa
gazowego zawartych przed 1 lipca 2007 roku wynika z przepisów
ustawy Prawo Energetyczne i dotyczy wszystkich odbiorców gazu
w Polsce.

Aktualizacji umów sprzedaży paliwa gazowego można dokonać w
mieszczącego się

, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

W celu usprawnienia podpisania umowy prosimy przygotować
następujące dokumenty:
• dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości),
• w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z KRS
lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzja o
nadaniu NIP i REGON
oryginał pełnomocnictwa, jeżeli umowę zawiera osoba trzecia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany umów można
uzyskać na stronie internetowej PGNiG S.A. - www.pgnig.pl lub w
Biurze Obsługi Klienta w Nowogardzie pod numerem telefonu
91 392 03 96.

Biurze Obsługi Klienta w Nowogardzie, przy
ul. Bankowej 3

•

Sprzedam dom 
w Nowogardzie na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych, nowe 
budownictwo, pow. użytkowa 
139 m kw, działka 750 m. Do za-
mieszkania. Tel. 605 548 164.

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

                                    ogłasza nabór pracowników 
do nowego sklepu w Nowogardzie. 

Oferty proszę składać w kadrach 
INTERMARCHE w Goleniowie, 

ul. Zielona Droga 10, tel. (091) 407-2000.

Znaleziono psa 
Husky 

w okolicach 
Boh. Warszawy 71 

(były POM). 
Czeka na właściciela. 

Tel. 667 252 954 
(N-Stal p. Narolewski)

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

REKLAMAREKLAMA

Miejska Biblioteka Publiczna 

Wystawa rysunków Ryszarda Trościanko
Syn  Olgi  i  Bronisława,   urodzony 15  czerwca   1954  roku w Dobrej No-

wogardzkiej,   w której mieszkał  do roku  1979,  następnie przeprowadził 
się na  stałe do Nowogardu.   Tu  od roku  1995 podjął pracę  w I Liceum 
Ogólnokształcącym na  stanowisku Konserwatora.

Za szczerość,   wrażliwość i poczucie „humoru ceniony jest  wśród współ-
pracowników.

Talent -   zadziwia  nim  oraz  swymi   zdolnościami   artystycznymi jak i 
niezwykłą  skromnością -  zawsze malował  wyłącznie „do  szufl ady”.

Ujawnił  już jako dziecko  swe  zdolności  artystyczne,   jak  sam
wspomina pierwsze jego poważne dzieło stworzył  w przedszkolu i był   to 

samolot  odrzutowy. Z kolei w szkole najwięcej   satysfakcji  sprawiały mu 
lekcje plastyki.

Kochający mąż  i  ojciec, samouk i wielki pasjonat  rysunku,  jego prace  
są zróżnicowane tematycznie, najwięcej  miejsca   w swojej twórczości po-
święca  jednak architekturze.   Wszystkie prace wykonane są techniką szki-
cu ołówkowego, zdumiewają swym profesjonalizmem,  mimo iż autor nigdy 
nie kształcił  się w kierunku artystycznym.

Artystycznie spędza czas także i  dziś. W wolnych chwilach jego ręka  się-
ga  nadal po ołówek  i powstają  kolejne prace  znane bliskim, znajomym,  a  
teraz na wystawie poznacie je także Państwo. Prace, z których  składa   się 
niniejsza wystawa powstały w przeciągu  ostatnich  lat.

Zauważcie Państwo, że poszczególne akapity tekstu zaczynają się literami 
tworzącymi słowo SZTUKA, a życiową dewizą autora jest myśl Stanisława 
Witkiewicza:

„Dobroć jest największym skarbem ludzkości,   lecz dopiero dobroć i  rozum 
tworzą człowieka,   a wzbogacone o  talent -prawdziwego artystę”

Do glądania zachęca i foto wykonał LMM



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1516-19.10.2009 r. 

auto-top
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfi katu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

KURY NIOSKI
1,5 roczne

sprzedaż
Gospodarstwo Drobiarskie 

Żabowo 13 • Tel. 091 39 106 66

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo

-podatkowe
Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

UWAGA ZNICZE! Zawiadamiamy wszystkich klientów, 
że jak co roku Hurtownia Chemii Gospodarczej i Kosmetyków „Witter” 

ul. Fabryczna 1 tel. 91 39 26 569 prowadzi sprzedaż klientom indywidualnym:
- lampionów długopalących, zniczy szklanych i plastikowych, wkładów do zniczy, 

preparatów do czyszczenia i pielęgnacji nagrobków
Sprzedaż ww. produktów odbywa się w cenach producenta, dla odbiorców hurtowych 
udzielamy wysokich rabatów i transport na miejsce odbioru! 

Zapraszamy pon. – pt. 8.00 – 16.00, sob. 9.00 – 14.00
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe
�eglarzu! 

Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

REKLAMAREKLAMA

Mój Mistrzu, wokoło ludzie,
Których kochać trzeba, tak jak Ty.
Powyższe słowa wystarczą za tytuł i przesłanie pokazu multimedialnego 

jaki zaprezentował Franciszek Karolewski w gościnnej sali Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Prezentacja na którą zapraszaliśmy na łamach „DN” nie wzbudziła 
niestety zainteresowania  mieszkańców. A szkoda…

Postać księdza dziekana i Jego działalność w Nowogardzie budzi powszech-
ny szacunek i uznanie. Parafi anie dali temu wyraz podczas jubileuszowej mszy 
odprawianej z okazji 40-lecia posługi kapłańskiej. I do tych chwil utrwalonych 
na zdjęciach przez Franciszka Karolewskiego i okraszonych kościelnymi 
tekstami śpiewanymi warto wracać., by przeżywać chwile modlitwy, zadumy 
i autentycznej radości ludzi utrwalonych na tych fotografi ach. Utrwalonych 
na długie lata jako przejaw autentycznego przeżywania sukcesów bliskiego 
nam Człowieka i Kapłana.

Lesław M. Marek
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Humor 

Henia Szczupaka
Krzyżówka panoramiczna

NR  16.10

-LESMAR-
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Wzór na kilcie

Dróżka parkowa

Np.
brodawka

Sieć
rybacka

...milczą, dusza śpiewa

Np. "Iliada"

Kara
dyscyp.

Warzywo
liściaste

2 3

1

79

4

56

8

Rozwiązania krzyżówki nr 9.10 – KTO SIĘ 
WAHA NIE MA NIC – nadesłali: Jadwiga Kozioł, 
Szczepan Falaciński, Janina Grudzińska, Bogumiła 
Urtnowska, Alicja Wypych,

Andrzej Leszczyński, Władysław Kubisz, Adam 
Stefański, Teresa Czarnecka, Krzysztof Kępa, Iwona 
Kochelska, Franciszek Palenica, Józef Dobrowolski, 
Maria Gortat, Teresa Powalska, Józef Górzyński, 

Barbara Bartosik, Halina Szwal, Sławomir Skow-
roński,Ryszard Gutowski. Stanisława Pokorska. 

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Maria Gortat z Czermnicy,
- Józef Dobrowolski z Dąbrowy,
- Szczepan Falaciński z Nowogardu.

Gratulujemy!

DLA POTOMNYCH

Nie wiadomo kiedy
Szlag mnie trafi .
Przygotowałem sobie
Kilka epitafi i.

SZTUKA OCENIANIA

Mały, pulchny, niepewny,
O niezdarnych ruchach.
Nie wychodzi mu uśmiech
Od ucha do ucha.
Smutnie tańczy, nie śpiewa,
Odziany bez szyku,
Luzackiego z angielska
Nie wzniesie okrzyku.
Jak niekiedy coś palnie,
Bo nerwów nie stanie,
To tylko usiąść i płakać,
Panowie i panie.
No i jak tu nie popaść
W niszczącą frustrację,
Gdy ten gość nieciekawy
Tak często ma rację.
Wam to może śmieszne
Wyda się co nieco,
Ale ma naturę,
Rzekłbym nie kobiecą – 
Jeden drugiego w rządzie
Zwodzi, zmienny innowierca,
A wśród ludzi zawsze
Znajdzie trochę serca …

ZASŁYSZANA RADA

Gdy głowa cię rwie,
Flaszka ci nie pomoże,
Muszą być
Co najmniej dwie.

W NIEBIE

Chciałbym, byś była
W siódmym niebie.
Ja, powiedzmy w drugim,
Będę czekał na ciebie...

PYTANIE

Czy zimą przy dużym chłodzie,
Można pisać patykiem po wodzie? 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 

na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na-
czel ny, Lesław M. Marek zastępca naczel-

nego, Karina Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 

Sta ni sław Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 

Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-

po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

In for ma cja tu ry stycz na
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie 
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski 
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin 
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCK - 091 392 17 01
Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 

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

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II 
dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego 
Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Go-
leniowski Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard

6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PUP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

NOWOGARD 28.09.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Operator myjni
3. Mechanik samochodowy
4. Sprzedawca
5. Magazynier    
6. Rob.budowlany 
   - technolog robót wykończeniowych
7. Ślusarz-spawacz
8. Stolarz       
9. Dekarz   
10. Operator maszyn do drewna
11. Robotnik gospodarczy
12. Fryzjer/ka.  
13. Pracownik zieleni

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kierowca  C + E (Gryfi ce)
2. Przedstawiciel handlowy
3. Grafi k komputerowy(Gryfi ce)
4. Pracownik Działu Reklam (Goleniów)            
5. Asystent Sędziego (Goleniów)  
6. Sprzątacza (Goleniów)     
7. Pracownik gospodarczy (Goleniów)
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Z Olimpii do kadry?
Dwóch zawodników Olimpii Nowogard, weźmie udział w konsultacjach 

kadry woj. Zachodniopomorskiego.

Chodzi o Arkadiusza Jańca i Bar-
tosza Urbańskiego. Ich piłkarskim 
umiejętnością przyjrzy się trener 
zachodniopomorskiej kadry rocznika 
1998 Marcin Łazowski. Konsultacje 
odbędą się w Szczecinie. Warto pod-
kreślić, iż nasi piłkarze w gronie testo-
wanych zawodników będą jedynymi 
spoza stolicy województwa. Młodzi 
piłkarze w Olimpii trenują pod okiem 
Gracjana Golemy.

Arkadiusz Janiec pochodzi z Ra-
dzimia, a Bartosz Urbański z Osowa. 
Obu zawodnikom życzymy powo-
dzenia. Będą mieli okazję zaprezen-

towania swoich umiejętności na tle 
zawodników kadry. W przyszłości na 
konsultację kadr województwa trafi ą 
także piłkarze innych młodzieżowych 
drużyn Olimpii.

- U młodych piłkarzy nie wywołu-
jemy presji wyniku. Chcemy, by z ich 
grona wyrosło sporo piłkarzy dobrze 
wyszkolonych technicznie, przydat-
nych drużynie seniorskiej. Najwięk-
szym sukcesem będzie, jeśli którymś 
uda się trafi ć do Szczecina – uważa 
Jacek Szewc, trener drużyny juniorów 
Olimpii.

man

Olimpia powalczy 
w Radowie Małym

W sobotę 17.10.2009 r Olimpia Nowogard rozegra spotkanie 9 kolejki 
rozgrywek  o  mistrzostwo A –klasy w Radowie Małym z miejscową Radovią.

Spotkanie zapowiada się naprawdę ciekawie, a jego wynik może dużo  zmie-
nić w tabeli  ligowej. Radovia  zajmuje obecnie 2 miejsce mając 21 punktów 
(tyle samo co lider Rega II Trzebiatów ). W  poprzedniej  kolejce Radovia 
zdobyła 3 pkt wygrywając 4-0 z Sowianką Sowno, a podopieczni Marcina 
Miklasa zremisowali  z Pionierem Żarnowo 2:2.

Początek spotkania planowany  jest na godzinę  14.00 .
Wszystkich  serdecznie zapraszamy  na mecz do  pobliskiego Radowa.

KK

Pomorzanin 
jedzie do Chojny

W najbliższą sobotę podopieczni  trenera Zbigniewa Gumiennego swoje siły 
sprawdzą na chojeńskim boisku  rozgrywając 11 kolejkę o  mistrzostwo V Ligi.

Gospodarzem będzie Odra Chojna, która zajmuje wysoką 5 pozycję w 
tabeli – dotychczas zdobyła 17 punktów. Nasi  przeciwnicy  w poprzednim  
spotkaniu ulegli na wyjeździe  Kłosowi Pełczyce 1-0., natomiast Pomorzanin 
poległ przed własną publicznością 0-1.

Odra Chojna w tym sezonie pokazują się z naprawdę dobrej strony, ale miej-
my nadzieję, że młoda kadra nowogardzka wywiezie z trudnego terenu 3 pkt. 

Początek spotkania sympatyków godz. 16.00
Wszystkich  sympatyków nie zważających  na pogodę zapraszamy  do  

Chojny – bądźmy z naszymi chłopcami!
KK

NALP
Nowogardzka Amatorska Liga Halowa
Wyniki czwartej kolejki I ligi :

Herosi -Seniorzy 1 : 4 ( 0 : 3 )
Tubisie -Budowlani 2 : 3 ( 2 : 1 )
Denver Miętno -Czarne Koszule 8 : 1 ( 2 : 0 )
Parasol -Probud Wyszomierz 0 : 2 ( 0 : 1 )
Golputz -Bad Boys Juniors 2 : 2 ( 2 : 2 )

Tabela I ligi po czwartej kolejce: 

1. Budowlani 4 12 12 : 3 
2. Probud Wyszomierz 4 9 10 : 4 
3. Bad Boys Juniors 4 8 8 : 6 
4. Seniorzy 4 6 14 : 7 
5. Parasol 4 6 12 : 8 
6. Tubisie 4 6 11 : 11 
7.Denver Miętno 4 4 12 : 10 
8. Golputz 4 4 5 : 14 
9. Herosi 4 3 8 : 12 
10. Czarne Koszule 4 0 4 : 19

W tabeli strzelców prowadzi Stachowiak M. ( Denver Miętno ) z 7 bramkami.

Wyniki czwartej kolejki II ligi :

Mosty -Bosman 3 : 4 ( 1 :2 )
Old Punks -Nehuera 2 : 3 ( 0 : 1 )
BTCH -Sikorki 3 : 1 ( 1 : 1 )
Czarne Chmury -Pampeluna Perejros 5 : 1 ( 3 : 0 )
 
Tabela II ligi po czwartej kolejce: 

1. BTCH 4 12 16 : 3 
2. Pampeluna 4 6 10 : 9 
3. Jantar 3 6 10 : 11 
4. Nehuera 4 6 10 : 13 
5. Czarne Chmury 3 4 9 : 6 
6. Bosman 3 4 6 : 9 
7. Mosty 3 3 9 : 9 
8. Old Punks 4 3 9 : 13 
9. Sikorki 4 3 9 : 16 -

Liderem strzelców Gruszczyński D. ( BTCH ) z 7 bramkami.
KK i LMM
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ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

meble, dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
(piwnica Biedronki)

Tel. 091-39-25-476

Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe
Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe

Zapraszamy
od pn. - pt. od 10 - 18, sob. 10-14Transport gratis na terenie miasta

Akceptujemy karty płatnicze

GAMAGAMA—KWADRAT——KWADRAT—
Dla wszystkichklientównowy katalog

B R W

Dla wszystkichklientównowy katalog
B R W

Nowość w ofercieGaleria dodatków:pościel, poduszki, pudłalampki, kubki, koce,
itp.

nie tylko meble...

1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i BPRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu
 19.10.2009 r. godz. 16.30

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje członków Koła, 

że dnia 25.10.2009 organizuje 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec 
w Trzebieszewie. Zapisy w sklepie Tęczak 

ul. Waryńskiego do dnia 23.10.2009 r. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ulicy 5 Marca 

o godz. 6.00. Uwaga zmiana czasu. 
                                             Zapraszamy. Zarząd Koła
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PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

  foto Jan Korneluk

czytaj s. 2

czytaj s. 5

czytaj 3 i 4 
foto s. 12

ODZIEŻ
NA WAGĘ

ul. WARSZAWSKA 9
(pod Biedronką były pasaż handlowy)

Nowy największy sklep w Nowogardzie

zapraszamy pn. - pt. 9-19, sob. 9-14
otwarcie 26.10.2009 r.

Informujemy, że 

22 października 2009 r.
czwartek w godz. 10.30 - 11.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!reklama

Komisarz   
Leszek Nowak  
komendantem!

Jaka będzie ta 
obwodnica?

cz. 3

Nowogard byłym 
nauczycielom
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Komisarz  Leszek Nowak 
komendantem!

W rocznicę śmierci 
księdza Jerzego
Rozdarte szaty - szyte z czułością 
W zakonnym zaciszu
Rozdarte ciało -pielęgnowane mądrością 
matczynej dłoni
Rozdarte serce -krzyczące w bólu
ostatnie przebaczenie
Rozdarte Niebo -aby świat poznał
chwilę zbawienia

A potem plusk lodowatej wody
w rzece pamięci narodu
A potem byc może jeszcze trochę 
przeszytej nagłym błyskiem świadomości

I zaległa cisza.. martwa i groźna

W pośpiechu uprzątnięto
Co się dało aby ukryć nienawiść
Wszak ona zawsze będzie tylko wstydem
W pośpiechu i niezbyt dokładnie

Płakaliśmy...  i było smutno choć jasno

I nikt nie żądał odwetu
Nawet wtedy gdy w szczegółach 
Tkano obraz mordu - czy prawdziwy?
Nawet wtedy gdy sądzono ofiarę

Na pogrzebie nikt nie zliczył obecnych
I znowu cisza ale jakże inna
Jakby tło, odbicie dla potężnego wołania
  -Zło dobrem Zwyciężaj-

Zwyciężyłeś .... a my pamiętamy 
     marek Słomski   

Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp. Leszek Skotnicki z dniem 
16 października 2009 roku mianował na stanowisko Komendanta Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie  komisarza  Leszka Nowaka  a na stanowisko 
Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie nadkomisarza 
Mariusza Nowaka.

Również w tym dniu na stanowisko Kierownika Referatu Ruchu Drogo-
wego w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie mianował młodszego 
aspiranta Arkadiusza Radawca.

Uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych nastąpiło w gabinecie Komen-
danta. 

Nadkom. Wiesław Ziemba

Spowodował wypadek  
„po pijaku”!

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku do jakiego doszło w 
okolicy Nowogardu. Kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 17-ą na drodze pomiędzy 
miejscowością Sąpolnica a Nowogard. Kierujący samochodem marki Ford 
Modeno Marcin D. lat 24 zam. Nowogard, na łuku jezdni, prawdopodobnie 
nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych w wy-
niku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu a następnie do przydrożnego 
rowu. Pasażerka pojazdu Dagmara P. lat 18 doznała obrażeń ciała w postaci 
podejrzenia wstrząśnienia mózgu oraz   otarć ciała. Przewieziono ją do szpitala 
w Szczecinie. Kierujący pojazdem  doznał obrażeń głowy, stłuczenia klatki 
piersiowej oraz urazu nogi. Przetransportowano go do szpitala w Nowogardzie. 
Alkomat wykazał w jego organizmie 2.12 promila alkoholu. Grozi mu kara 
pozbawienia wolności do 4,5 lat, zakaz kierowania pojazdami oraz powtórny 
egzamin na prawo jazdy.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Prawie 4 promile u rowerzysty!
3.71 promila alkoholu w organizmie miał rowerzysta zatrzymany w Krępsku 

gm. Goleniów. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 1 roku.
Do zatrzymania rowerzysty doszło  w piątek kilka minut przed godziną 

16-tą. Patrol goleniowskiej ‘drogówki’ w miejscowości Krępsko gm. Goleniów 
zauważył na drodze jadącego ‘ wężykiem’ rowerzystę. Swoją jazdą stwarzał on 
duże niebezpieczeństwo dla innych kierujących. Po zatrzymaniu  go okazało 
się, że jest to Jan Ch. lat 50. Alkomat wykazał w jego organizmie 3.71 promila 
alkoholu. Sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Goleniowie. Grozi mu kara 
pozbawienia wolności do jednego roku.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
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reklamareklama

Nowogard  
byłym nauczycielom

Tajna Organizacja Nauczycielska 
(TON) – konspiracyjna organizacja 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
powstała w październiku 1939 r. w 
Warszawie (założyciele: Zygmunt 
Nowicki, Kazimierz Maj, Wacław 
Tułodziecki, Teofil Wojeński i Cze-
sław Wycech).

Od pierwszych dni okupacji hi-
tlerowskiej organizowała tajne 
nauczanie, pomoc dla nauczycieli, 
ukrywała poszukiwanych przed-
stawicieli inteligencji, pomagała 
osadzonym w obozach koncentra-
cyjnych i więzieniach. Budowała 
swoje struktury na terenie całego 
Generalnego Gubernatorstwa oraz 
oddziaływała na terenach przy-
łączonych do Rzeszy (Pomorze, 
Śląsk). Współpracowała z Delega-
turą Rządu na Kraj i ze Związkiem 
Walki Zbrojnej, a następnie z Ko-
mendą Główną Armii Krajowej. 
Mimo grożących kar za nielegalne 
nauczanie rzesza nauczycieli nie 
przerwała swego powołania i przez 
cały okres II wojny światowej słu-
żyła młodzieży. Tysiące straciło 
życie w obozach koncentracyjnych 
i więzieniach gestapo. (o sposobach 
i formach nauczania w TON czy-
taj w  artykule”Klasy z dzwonkiem 
alarmowym”)

Bohaterom tajnego nauczania 
Związek Nauczycielstwa Polskiego 
ufundował jako dowód wiecznej 
pamięci pomnik przed swoją siedzi-
bą w Warszawie na Wybrzeżu Ko-
ściuszkowskim.

Wielu tych ludzi – nauczycieli 
i uczniów tajnych kompletów po 
zakończeniu wojny trafiło na tzw. 
Ziemie Odzyskane. Wielu z nich 
los sprowadził do Nowogardu i tu-
taj przyszło im realizować zadanie 
życia – organizować szkolnictwo, 
nauczać dzieci i dorosłych.

Tym ludziom Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego oddział w No-
wogardzie zorganizował uroczy-
stość w piątkowe (16 października 
2009 roku) popołudnie, by pionie-
rzy, dzisiaj emeryci mogli się spo-
tkać z dzisiejszymi nauczycielami i 
zaproszonymi gośćmi - w szerokim 
gronie powspominać swoje dawne 
, dobre czasy…

Wchodzących do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej witała Kapela Rycha, 
a w chwilę potem , już w Sali Wy-
stawowej wszyscy wrócili … do lat 
młodości!. Bo jakże można się czuć 
gdy ze zdjęć spoglądają dawne Kole-
żanki i Koledzy, a niektóre być może 
zatarte wspomnienia przypominają 
stosowne napisy. I radosna refleksja 
– jest nas jeszcze wielu, pamiętamy 
o sobie skoro przyjeżdżamy nawet 
z dalekich stron kraju. Rozmowy, 
uściski, zdjęcia…

Po spacerze w jesiennej pogodzie 
spotkania część druga w restauracji 
przy ul. Rzeszowskiego (niektórzy 
nie wierzą, że jest tam restauracja, 
ale gospodarz Ryszard robi wszyst-
ko by goście lokal zapamiętali – i to 
się udało!). Na początek powitanie – 
czyj występ może cieszyć nauczycie-
li? Oczywiście dzieci! Panie Renata 
Stasiak i Anna Piotrowska  uskrzy-
dliły dzieciaki z  Przedszkola nr 1 – 
występ bardzo się podobał!

Po powitaniu dostojnych gości 
– Adama Zygmunta Prezesa Okrę-
gu Zachodniopomorskiego ZNP, 
Burmistrza Nowogardu Kazimie-
rza Ziemby i jego zastępcy Jerzego 
Karczmarskiego, dyrektorki Miej-
skiej Biblioteki Publicznej Zofii 
Pilarz przyszedł czas na powitania 
„swoich” – byłych inspektorów 
oświaty Mariana Małysiaka, Jerze-
go Jagodzinskiego, Włodzimierza 
Wowka, byłych Prezesów ZNP w 
Nowogardzie – Barbarę Muchę, 
Stanisława Sobczaka (przyjechał 

z Kalisza), Czesława Czernikiewi-
cza i Ryszarda Zagórskiego, byłego 
kierownika Oświaty  Franciszka 
Tarczykowskiego, Przewodniczącą 
Sekcji Miejskiej Emerytów i Renci-
stów Alinę Ochman, Przewodniczą-
cą Związku Sybiraków Franciszkę 
Kobylińską, obecnych dyrektorów 
placówek oświatowych, nauczycieli 
i pracowników oświaty.

Przypomniano o tych, którzy byli 
pionierami oświaty na powojennej 
ziemi nowogardzkiej:- małżonko-
wie Leokadia i Marceli Laboniowie, 
Janina Wołoszyn, Maria Każmie-
rowska, Anastazja Nowak, Stefania 
Wiercioch, Maria Galijska, Julia 
Cholewińska.

Wszystkich, którzy odeszli w cią-
gu ostatnich 65 lat uczczono minutą 
ciszy. Zebrani wysłuchali oficjal-
nych okolicznościowych przemó-
wień i wspomnień, a najwierniejsi, 
bo z 50-letnim stażem członkowie 
ZNP otrzymali Medale Jubileuszo-
we przyznane przez Zarząd Główny 
ZNP – Maria Kwiatkowska, Danuta 

Majeranowska, Stefania Wleklak, 
Marian Golczyk i Stanisław Sob-
czak.

Po wręczeniu odznaczeń gospo-
dynie uroczystości panie Prezes 
Nowogardzkiego ZNP Stanisława 
Jakubczak i pani Mirosława Szyma-
niak życzyły udanej zabawy. Życze-
nia musiały być naprawdę szczere i 
z serca płynące – bawiono się długo, 
długo, długo…

Foto Jan Korneluk, 
tekst Lesław M.Marek

PODZIĘKOWANIA
Impreza była możliwa do zrealizo-

wana dzięki wielu zaangażowanym 
bezinteresownie ludziom. Podzię-
kowania  od ZNP otrzymują: Fran-
ciszek Tarczykowski, Zofia Pilarz, 
Leszek Łuka, Lucyna Kowalczyk i Jej 
syn Tomasz, Ryszard Zagórski, Ane-
ta Drążewska, Ewa Antczak, Iwona 
Wiśniewska, Marzanna Kijowska, 
Ewa Mańkowska, Wiesława Delę-
gowska, Mirosława Szymaniak i go-
ścinny gospodarz Ryszard Pietrzak. 

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej „Zdrowie” informuje

Koło Diabetyków w Nowogardzie otrzymało zaproszenie na Uroczyste 
Obchody Światowego Dnia Zwalczania Cukrzycy do Stargardu Szczecińskiego. 

W programie między innymi prelekcje lekarzy diabetologów i poczęstunek. 
Spotkanie odbędzie się dnia 24.10.2009r.
Zapisy na wyjazd u Pani Elżbiety Lubczyńskiej tel. 606-457-102. Zaprasza-

my diabetyków do wzięcia udziału w uroczystości. Ilość miejsc ograniczona.

DNIA 27.10.2009 r. (wtorek) w siedzibie Samorządowej Fundacji Opieki 
Medycznej „Zdrowie”(budynek laboratorium szpitala ) będzie przyjmował 
LEKARZ DIABETOLOG. Rejestracja i szczegółowe informacje u Pani Elżbiety 
Lubczyńskiej tel. 606-457-102. Ilość pacjentów ograniczona.

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 14.11.2009r. 
Organizuje wyjazd na badania mammograficzne do Centrum Radiologii i 
Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje. Rejestracja i szczegółowe infor-
macje można uzyskać w Samodzielnym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie 
od godz. 8.30- 14.00 tel. 091-39-21-356,oraz u Lidii Bogus tel. 505-393-636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus
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Klasy z dzwonkiem 
alarmowym

„ogólno-handlowej” a potem młodzież 
studiowała w klasie „przemysłowej” i 
„bankowej” w trzecim roku.

W lutym zwolniono z obozu część 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W grudniu tegoż roku wrócił profesor 
Mieczysław Małecki i w porozumieniu 
z władzami podziemia przyjął pracę w 
„Institut für Deutsche Ostarbeit”, gdzie 
oficjalnie miał zbierać materiały do słow-
nika wyrazów polskich zapożyczonych 
z języka niemieckiego. Nieoficjalnie, 
dzięki dostępowi do zbiorów Biblioteki 
Jagiellońskiej, wynosił z niej książki po-
trzebne dla tajnych wykładów. Wkrótce 
wciągnął on do współpracy innych pro-
fesorów; od kwietnia 1942 r. rozpoczął 
działalność tajny wydział polonistyki, a 
potem prawa. Prof. Małecki zorganizował 
także spółdzielnie rzemieślnicze i zareje-
strował w nich majstrów (profesorowie), 
podmajstrów (asystenci) i pracowników 
(studenci) różnych firm.

Terytoria polskie na wschód od Bugu 
trafiły pod władzę niemiecką dopiero po 
roku 1941. Na ziemiach tych w latach 
1939-1941 utrzymywały się w różnym 
stopniu i formach szkoły podstawowe i 
średnie z wykładowym językiem polskim. 
Okupant niemiecki zlikwidował te szkoły.

Tajne nauczanie to nie tylko kształce-
nie młodzieży, ale i wysiłek wychowaw-
czy. Nauczyciele uważali prowadzenie 
tajnego nauczania za swój obywatelski 
obowiązek, a młodzież chętnie garnęła 
się do nauki i osiągała dobre wyniki. Jedni 
i drudzy wiedzieli, iż w razie wykrycia, 
groziło uczniom i nauczycielom, a nawet 
właścicielom mieszkań, w których odby-
wały się komplety, więzienie i obóz kon-
centracyjny. Brutalne represje stosowane 
przez okupanta, nie powstrzymywały 
jednak tajnego nauczania.

Opracowanie Ewy Bukowskiej  „Tajne 
nauczanie w latach 1939 – 1945” 

przygotował do druku LMM

Po kapitulacji Warszawy 28.IX.1939 r. 
i zaprzestaniu walk, społeczeństwo pol-
skie, choć przybite klęską, zaczęło szybko 
usuwać zniszczenia i organizować szkol-
nictwo. Niestety Niemcy również szybko 
zaczęli wprowadzać swoją administrację 
cywilną. Terytorium Polski podzielono 
na: Tereny wcielone do Rzeszy (Śląsk, 
Poznańskie i Pomorze) i Generalną Gu-
bernię (do linii Bugu) ze stolicą w Krako-
wie, gdzie urzędował gubernator Frank.

Niemcy nie kryli swoich planów w 
stosunku do ludności polskiej. Chodziło 
im nie tylko o zdobycie terytorium, ale i o 
zniszczenie kultury polskiej. Polacy mieli 
być tylko siłą roboczą.

Wielkim wstrząsem dla społeczeństwa 
było aresztowanie 6.XI.1939 r. profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego po wykła-
dzie Müllera, oficera Gestapo, który po-
prosił rektora o urządzenie jego odczytu.

  Na terenach włączonych do Rzeszy 
nie było w ogóle polskich szkół, nawet 
podstawowych, a do niemieckich pol-
skie dzieci nie mogły chodzić. A jednak, 
mimo terroru, powstało tam samorzutnie 
tajne nauczanie: nauczyciele zbierali po 
kilkoro dzieci ze swojej dzielnicy miasta 
i w największej konspiracji uczyli je; 
często rodzice prosili o zajęcie się ich 
dziećmi, żeby nie demoralizowały się z 
braku zajęcia, nawet płacili nauczycielowi 
wg swoich możliwości. Jeden nauczyciel 
uczył swoją gromadkę w zakresie szkoły 
powszechnej według programu przed-
wojennego dwa lub trzy razy w tygodniu. 
Ilość kompletów wzrastała i nauczyciel 
musiał włożyć plan zajęć, żeby obsłużyć 
kilka grup w różnych lokalach. Było to 
możliwe przy ścisłej współpracy z rodzi-
cami, którzy ofiarowywali swoje b. małe, 
źle ogrzane mieszkania (większe były 
zarekwirowane). W razie niespodziewa-
nej wizyty Niemca tłumaczono, że są to 
lekcje języka niemieckiego i rachunków 
- potrzebne przecież dzieciom, gdy będą 
musiały pracować już od 12-14 roku życia 
jako niewykwalifikowani robotnicy.

  Na tych terenach szkolnictwo pod-
ziemne znajdowało się pod opieką i 
częściowym kierownictwem organizacji 
wojskowych.

W Generalnej Guberni zlikwidowano 
szkoły wyższe i średnie, a pozostawiono 
szkoły podstawowe i zawodowe o okro-
jonym programie nauczania i zakazu 
uczenia historii Polski, geografii i litera-
tury. Niemiecka organizacja szkolnictwa 
opierała się na polskich urzędach oświaty, 
wprowadzając do nich Niemców jako 
zwierzchników, stopniowo zmniejszając 
liczbę zatrudnionych Polaków i zakres 
ich kompetencji.

W końcu października 1939 r. powstała 
Tajna Organizacja Nauczycielska TON 
– jednocząca największy Związek Na-
uczycielstwa Polskiego oraz pięć innych 

organizacji nauczycielskich. Z inicjatywy 
władz wojskowych ZWZ powstała Ko-
misja Oświecenia Publicznego. Były też 
inicjatywy regionalne. Później powstał 
w 1940 r. Departament Oświaty i Kul-
tury Delegatury Rządu Polskiego. Jego 
głównym zadaniami był: przygotowanie 
programów nauczania i egzaminów oraz 
opracowanie projektów na przyszłość. 
TON korzystała z subwencji Rządu 
Londyńskiego. Należało stworzyć kon-
spiracyjny system nauczania, opierając się 
na całym społeczeństwie. Była to jedna z 
form walki z okupantem.

TON początkowo objęła szkolnictwo 
powszechne. W starych klasach uczono 
przedmiotów zakazanych oraz w fikcyjnej 
klasie VII przerabiano program I klasy 
gimnazjalnej. Wkrótce powstały komple-
ty o programie szkoły średniej. Ustalono 
pewne zasady: liczba uczniów jednego 
kompletu powinna wynosić 5-6 osób, 
liczba godzin nauki została zredukowana 
do połowy liczby godzin obowiązujących 
przed wojną dla każdego przedmiotu, 
a lekcje powinny być dwugodzinne. W 
jednym mieszkaniu nauka mogła odby-
wać się dwa razy w tygodniu. Komplet 
nie powinien zmieniać mieszkania w 
jednym dniu, a w zamian za to nauczyciel 
przechodził z lekcji na lekcję. W wyjąt-
kowych wypadkach, gdy lokal szkolny 
miał dobre warunki bezpieczeństwa i 
można było uzgodnić plan lekcji szkoły 
zawodowej z godziną lekcji tajnej – to 
oficjalnie była np. lekcja np. księgowości 
prowadzona przez nauczycielkę tego 
przedmiotu, a nieoficjalnie prowadziła 
lekcję nauczycielka np. historii (ta ostat-
nia miała prawo przebywać w klasie 
jako wychowawczyni). W razie dzwonka 
ostrzegawczego miały zamienić się ro-
lami. Nauczyciele matematyki, historii 
itp. często zatrudniani byli, po pewnym 
przekwalifikowaniu się, jako nauczyciele 
przedmiotów zawodowych.

  Profesorowie wyższych uczelni w 
Warszawie i Krakowie prowadzili tajne 
komplety. Otwieranie nowych szkół za-
wodowych za zgodą niemieckich władz 
szkolnych pomogło w zorganizowaniu 
tajnego nauczania na poziomie uniwer-
syteckim. Mogło się ono odbywać przy-
najmniej w lokalach tych szkół i korzystać 
z pomocy naukowych. Np. szkoła dla 
pomocniczego personelu sanitarnego, 
której kierownikiem był doc. Jan Zaorski, 
w rzeczywistości była Wydziałem Lekar-
skim Uniwersytetu J. Piłsudskiego. Szkoła 
Kreślarska, Kurs Rysunku Technicznego 
to dawna Politechnika Warszawska. Za-
wodowa szkoła rolnicza i prywatna szkoła 
rybacka – to dawne S.G.G.W.

  Profesor Edward Lipiński z S.G.H. 
uzyskał licencję na prowadzenie jedno-
rocznej szkoły ekonomicznej. Po roku 
dawano świadectwo ukończenia klasy 

Kultura - Polska  
kultura - nasza kultura

Są tematy „tabu” i są tematy niewygod-
ne do poruszania na forum publicznym. 
Jednym z nich jest zapewne temat toalet, a 
ściślej mówiąc ubikacji. Gdy jednak owo 
zagadnienie powiąże się z budynkiem 
świątyni, to staje się ono (czy tylko w pol-
skiej rzeczywistości?) tematem podwój nie 
niewygodnym. Jeśli jeszcze na dodatek po-
wiąże się to wszystko z polską kulturą, to 
tak postawionego problemu już wprost nie 
wolno nie zauważyć!

Mój „wilk” mruknął podczas czytania 
tekstu Marka Słomskiego, redaktora na-
czelnego„Dziennika Nowogardzkiego”, 
który w artykule pt. „O co chodzi w tej 
wystawie” wyartykułował swe oba wy od-
nośnie wystawy (w szczecińskim zamku) 
„Pejzaże wspólnego Pomorza”. Zaskoczenie 
ogarnęło mnie przy zdaniach: „Kultura 
polska, która od dziesięcioleci rozwijana 
jest na polskim obszarze Pomorza ma zgoła 
inny wymiar, zwłaszcza wymiar duchowy. 
I nawet jeśli zabytki kultury materialnej są 
podobne - np. kościół w Nowogardzie i 
Greisfaldzie (i kiedyś wytworzone przez 
niemiecką społeczność) to to, co wypełnia  
te kościoły czyli kultura duchowa ma zu-
pełnie inny wymiar - tu jest świątynia tam 
na ogół to tylko muzeum z obowiązkową 
toaletą w środku.”

Prawdę mówiąc, gdyby nie trzy ostatnie 
słowa, to przeszedłbym nad tym „do po-
rządku dzien nego”. Wszak są to obawy jesz-
cze całkiem sporej części Polaków i choć nie 
wszystkie podzielam, to potrafię zrozumieć 
skąd się wzięły. Tymczasem wspomniana 
konkluzja wprowadziła nowy wymiar. Mój 
„wilk” warknął!

Zgoda, że nie każde miejsce w świątyni 
byłoby odpowiednie na taki „przybytek”, 
że w wielu miejscach mogłoby się to oka-
zać bardzo niestosowne, a nawet „obrazo-

burcze”, ale czy są jakieś inne (może poza 
finansowymi) przeciwwskazania, aby w 
mniej eksponowanym miejscu świątyni 
mogła być toaleta spełniająca współczesne 
standardy?

Zacząłem „szperać” w internecie i znala-
złem tam sporo wypowiedzi na powyższy 
temat. No cóż, najlepiej, aby każdy sprawdził 
sam, co obecnie na ten temat sądzą Polacy, 
którzy uczęszczają do świątyń. Ja natomiast 
chciałbym cofnąć się do lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, kiedy, jako ministrant, 
mogłem skorzystać z ubikacji znajdującej 
się w przykościelnej przybudówce nowo-
gardzkiego kościoła.

Nie zamierzam obrazowo rozpisywać się 
jak „to” wyglądało, nadmienię tylko, że zde-
cydowana większość ówczesnych nowo-
gardzian (ale przecież nie tylko) korzystała 
właśnie z takich lub podobnych „wygódek”. 
Zatem ta przykościelna „sławojka” spełniała 
aktualne standardy. Nie była usytuowana 
w środku (i na szczęście), ale w większości 
mieszkań też nie. Dziś pod tym względem 
jest zupełnie inaczej.

Dziś jest też inaczej pod wieloma innymi 
względami. Pod względem przyznawania 
kobietom praw w Kościele katolickim ewo-
lucja niemalże przeradza się w rewolucję. 
Ksiądz prof. A. J. Skowronek stwierdza 
wprost: „Warto też pamiętać, że są tradycje, 
które warto utrzymywać, ale i takie, z któ-
rych kultywowania lepiej zrezygnować.” 
(Gazeta Wyborcza - 12 października 2009)

No cóż, tradycje, to dla Kościoła „rzecz 
święta”, ale przecież powstawały w różnych 
okresach historycznych, pod presją różnych 
uwarunkowań społecznych, gospodar-
czych, itp. W różny zatem sposób wpływały 
na kształt lokalnych kultur. Ponadto od za-
wsze „wszystko płynie” - teraz również

Lech Jurek
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Obwodnica Nowogardu

Uzgodnienia warunków 
środowiskowych (cz.III)

(dokończenie z poprzedniego numeru)

Powyższe warunki zostały uwzględ-
nione w niniejszym postępowaniu. Dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia w 
2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski 
przeprowadził ocenę oddziaływania na 
środowisko, w następstwie czego zosta-
ła wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia z dnia 22 lipca 2008 r 
Przedłożony do niniejszego postępo-
wania Raport, zgodnie z art. 67 w/w 
ustawy, uwzględnia założenia projekto-
we oraz sposób odniesienia warunków 
określonych w w/w decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego o środowisko-
wych uwarunkowaniach, do projektu 
budowlanego.

Ponadto w dniu 22 lipca br., prze-
prowadzono lustrację terenową miejsca 
inwestycji w celu doprecyzowania wa-
runków uzgodnienia dla powyższego 
przedsięwzięcia, na podstawie której po-
wstało opracowanie: ,,Uwarunkowania 
z zakresu środowiska przyrodniczego 
dla realizacji projektowanej obwodnicy 
Nowogardu na km 4+650-4+800” au-
torstwa Krzysztofa Ziarnka (Szczecin 
lipiec i.sierpień 2009 r.). W związku z 
powyższym w dniu 13 sierpnia br., Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie zwrócił się do Wojewody 
Zachodniopomorskiego o zapewnienie 
ponownego udziału społeczeństwa 
ze względu na fakt, iż postało w/w 
opracowanie, z którym społeczeństwo 
mogło się zapoznać. W określonym 
ustawą terminie (21 dni) od podania 
do publicznej wiadomości dotyczących 
prowadzenia postępowania zmierzające-
go do wydania zezwolenia na realizację 
przedmiotowego

przedsięwzięcia, od społeczeństwa nie 
wpłynęły żadne uwagi i wnioski w/w 
sprawie. Opracowanie p. K. Ziarnka 
(Szczecin lipiec-sierpień 2009 r.) doty-
czy torfowiska niskiego o szerokości do 
200 m i długości 350 m, które znajdują 
się na terenie planowanej inwestycji 
w sąsiedztwie wsi Karsk. Analizuje 
również fragment projektowanej in-
westycji w miejscu, gdzie przecina ona 
strefę ochrony pośredniej ujęcia wody w 
Warnkowie. W celu ochrony wód pod-
ziemnych, wody opadowe i wszelkie inne 
zanieczyszczenia mogące pojawić się na 
drodze będą wprowadzone poza obszar 
ochrony pośredniej tj. poza torfowisko. 
Oprócz tego zastosowane będą urzą-
dzenia podczyszczające: piaskowniki i 
separatory substancji ropopochodnych.

Dla potrzeb w/w opracowania doko-
nano lustracji terenowej w trakcie której 
sporządzono dokumentację rozmiesz-
czenia gatunków roślin i zwierząt chro-
nionych oraz zagrożonych, a także zbio-
rowisk roślinnych i zdiagnozowanych na 
ich podstawie siedlisk przyrodniczych. 
Skutkiem prawnym występowania ga-
tunków chronionych jest konieczność 
uzyskania zezwoleria na ich przeniesie-
nie (ew. usunięcie) w przypadku, gdy 
projektowane przedsięwzięcie koliduje 

z ich stanowiskami. Na odcinku obję-
tym opracowaniem stwierdzono szereg 
elementów środowiska przyrodniczego 
wymagających formalno-prawnej ana-
lizy potrzeb w zakresie ich ochrony i 
odpowiedniego dostosowania projektu 
lub trybu prac nad inwestycją. Gatunki 
chronione w obszarze opracowania to: 
kalina koralowa (Viburnum opulus), 
kruszyna pospolita (Frangula alnus), ku-
kułka szerokistna (Dactylorhiza majalis 
ssp’ majalis), rukiew wodna (Nasturtium 
officinale), tygrzyk paskowany (Agriope 
breunnichi), ślimak winniczek (Helix 
pomatia), W związku ze stwierdzoną 
kolizją inwestycji ze stanowiskami 
gatunków chronionych wymagane jest 
zezwolenie na uszczuplenie zasobów 
lokalnych populacji tych gatunków. W 
odniesieniu do kaliny koralowej i śli-
maka winniczka (gatunki pod ochroną 
częściową), zezwolenie wydaje regional-
ny dyrektor ochrony środowiska. Straty 
w tym przypadku nie mają w zasadzie 
znaczenia w kontekście lokalnych i re-
gionalnych zasobów gatunków. 

W rejonie opracowania stwierdzono 
poza tym kilka gatunków rzadko spoty-
kanych, nie opisanych, jako zagrożone w 
skali regionalnej: kozłek dwupienny (Va-
leriana dioica ), turzyca oedera (Carem 
viridula) turzyca sina (Carexflacca). Pod 
względem wpływu na bioróżnorodność 
w skali ponadlokalnej, projektowana 
inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla 
żadnej populacji gatunku zagrożonego 
pod warunkiem minimalizacji wpływu 
inwestycji do obszaru zajmowanego 
pod nasypy. Na terenie inwestycji wy-
stępują dwa siedliska przyrodnicze - łęg 
zródliskowy (kod 91E0-4) i torfowiska 
źródliskowe (kod 7230-3). Siedlisko 
9lE0-4 zajmuje powierzchnie ok. 0,3 ha 
tj. (30% zasobów powierzchniowych). 
Jednakże z prz.edłożonych materiałów 
wynika iż, inwestycja nie przebiega w 
tej części łęgu, gdzie szczególnie liczne 
są wysięki zpotocznikiem wąskolistnym 
i rukwią wodną. Natomiast likwidacja 
wschodniego krańca kompleksu leśnego, 
nie spowoduje fragmentacji siedliska – 
pozostała część zachowa się jako zwarty 
kompleks. Siedlisko (7230.3) zajmuje 
6,70% jego ogólnego areału, lecz inwe-
stycja spowoduje uszczuplenie ale tylko 
2/3 powierzchni typowych dla obiektu 
szuwarów niskoturzycowych. Jednakże 
należy uzyskać zgodę Generalnego Dy-
rektora Ochrony Srodowiska, na reali-
zację inwestycji na terenie tych siedlisk.

Na uwagę zasługuje fakt, iż powyższe 
siedliska są zlokalizowane poza obsza-
rem Natura 2000. W związku z występu-
jącymi uwarunkowaniami środowisko-
wymi na tym odcinku trasy planowanej 
inwestycji, za konieczne uznano:

- ograniczenie czasu trwania prac 
ziemnych w obszarze torfowiska do 
okresu jesienno-zimowego i ograni-
czenia placu budowy do zasięgu skarp 
nasypów obwodnicy (zakaz przejazdów 
pojazdami przez torfowisko, zakaz 

urządzania na nim planów składowych i 
innej ingerencji bezpośredniej ), - zmia-
nę sposobu przeprowadzania prac ziem-
nych w związku  ze znaczną głębokością 
złoża torfu i oddziaływaniem na tereny 
przyległe. Za rozwiązanie nieskuteczne 
i przede wszystkim niekorzystne dla 
otoczenia, uznać należy wykonanie 
nasypów metodą wypierania podłoża 
organicznego. Wskazane jest ogranicze-
nie zasięgu oddziaływania (w związku 
z ew. koniecznością utrzymania odpo-
wiedniego pochylenia skarp wykopów 
) uzyskać można poprzez zastosowanie 
ścianek wbijanych, sięgających do pod-
łoża mineralnego pod złożem torfu.

- ze względu na potrzebę górnego 
(przypowierzchniowego) poziomu wo-
donośnego zasilającego torfowisko i łęg 
źródliskowy konieczne jest wykonanie 
w nasypie warstwy nieprzepuszczalnej 
dla wód uniemożliwiającej ruch w 
pionie (wskazanie jest  umieszczenie 
całego nasypu w poduszce z membrany 
nieprzepuszczalnej dla wód). Przy okazji 
takie technologiczne rozwiązanie wy-
kluczy możliwość migracji przez nasypy 
wód przypowierzchniowych w głąb serii 
wodonośnej i wykluczy potencjalną 
możliwość ich skażenia innymi zanie-
czyszczeniami, niż związane bezpośred-
nio z projektowaną inwestycją.

-  przy wykonaniu przepustu w ciągu 
rowu centralnego ustalić jedno dno na 
wysokościobecnego dna rowu, a nie na 
rzędnej według dawnej dokumentacji 
sieci melioracyjnej. Chodzi o dostoso-
wanie urządzeń wodnych do istniejących 
warunków i nie spowodowanie większe-
go odwodnienia od obecnego,

- rowy odwadniające wzdłuż  nasypów 
drogi nie głębiej niż 0,5 m, jeżeli głębsze 
to uszczelnione geomembraną tak by nie 
powodowały odwodnienia przyległych 
części torfowiska. Rowy od strony po-
łudniowej uszczelnione powinny być 
geomembraną od ich głębokości. Wyżej 
wymienione uwarunkowania środowi-
skowe wskazują dodatkowo na działa-
nia  minimalizujące oraz dodatkowe 
wzmocnienia ochrony wód użytkowych 
w ujęciu w Wamkowie co wychodzi 
naprzeciw obawom zgłaszanych przez 
społeczeństwo.

W rejonie projektowanej obwodnicy 
na przeważającej długości odcinka, 
droga krajowa Nr 6 graniczy z terenami 
leśnymi, oraz terenami o użytkowaniu 
rolniczym (łąki, pastwiska). Zabudowa 
skoncentrowana jest na początkowym 
odcinku w rejonie miejscowości Ol-
chowo. W sąsiedztwie projektowanej 
drogi pojedyncza zabudowa występuje 
również w miejscowości Karsk i Otrę-
by oraz w rejonie końcowego odcinka 
obwodnicy w miejscowości Wojcieszyn.

W początkowym przebiegu trasy 
projektowanej obwodnicy droga popro-
wadzona jest po tym samym śladzie. W 
rejonie miejscowości Olchowo, łagod-
nym łukiem w kierunku północnym, 
trasa odsuwa się od terenów istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej (poprowadzo-
na jest w większej odległości, w stosunku 
do dotychczasowego przebiegu drogi 
krajowej nr 6). Po stronie wschodniej 
miejscowości Olchowo zaplanowano 
bezkolizyjny zjazd i wjazd na obwodnicę 
(Węzeł Olchowo). W tym rejonie od 
strony obwodnicy zabudowa mieszka-
niowa będzie częściowo ekranowana 
przez istniejące tereny zadrzewione. 

Dalej trasa obwodnicy za miejscowością 
Olchowo skręca na północ omijając 
jezioro Nowogard od strony zachodniej, 
od miejscowości Karsk, poprowadzona 
jest przez tereny pól, łąk i pastwiska, 
skrajem terenów leśnych. W rejonie 
miejscowości Karsk zaplanowano wę-
zeł drogowy (Węzeł Warnkowo), jako 
skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 
106. Za projektowanym węzłem, w kie-
runku północnym, występuje znaczne 
obniżenie terenu, a droga skręca łagod-
nym łukiem w kierunku wschodnim. 
Obwodnica włącza się w dotychczasowy 
przebieg drogi krajowej nr 6 na wysoko-
ści miejscowości Wojcieszyn.

Na odcinkach przekroczeń dopusz-
czalnych standardów uciążliwości ko-
munikacyjnych względem terenów 
zabudowanych, przewidziano realizację 
ekranów akustycznych oraz współdzia-
łających z nimi nasadzeń pasów zieleni 
izolacyjnej, spełniającej funkcje ochron-
ne przed hałasem i zanieczyszczeniami 
powietrza wynikające z intensywnego 
ruchu drogowego. Lokalizacja i wyma-
gana wysokość ekranów akustycznych 
wynikająca z rodzaju sąsiadującej

zabudowy zostały zdefiniowane w 
raporcie oddziaływania projektowanej 
inwestycji na środowisko przyrodnicze i 
środowisko. w raporcie o oddziaływaniu 
na środowisko Przeprowadzono analizę 
i określono oddziaływania i potencjalne 
zagrożenia środowiska związane z re-
alizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. 
Pozwoliło to na określenie niezbędnych 
sposobów zapobiegawczych i minimali-
zujących potencjalne negatywne oddzia-
ływania oraz zdefiniowanie warunków 
realizacji oraz eksploatacji przedsięwzię-
cia, które mają zapewnić ochronę środo-
wiska przed ewentualnymi negatywnymi 
wpływami przedmiotowej inwestycji.

W raporcie analizowano trzy wa-
rianty przebiegu przedsięwzięcia 
wariant I, wariant II oraz ,,zerowy,, 
polegający na nie podejmowaniu 
przedsięwzięcia.

Do realizacji wybrano wariant I, 
będący najlepszym i przyszłościowym 
rozwiązaniem komunikacyjnym obwod-
nicy dla miasta Nowogard. Przy wyborze 
najkorzystniejszego wariantu brano pod 
uwagę uwarunkowania przyrodnicze, 
uwarunkowania hydrogeologiczne oraz 
oddziaływanie drogi na tereny zabudo-
wane i warunki życia mieszkańców. O 
wyborze wariantu zadecydowało przede 
wszystkim usytuowanie poszczególnych 
wariantów w stosunku do terenów zabu-
dowanych oraz oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego i innych uciążliwości 
drogowych na tereny zabudowane. Przy 
opracowaniu dokonałem nieistotnych 
dla Czytelnika skrótów oraz opracowań 
odrębnych np. opis techniczny obwodni-
cy (czytaj: Jaka będzie ta obwodnica). 

Pełny tekst dostępny jest na stronie 
internetowej UM Nowogard oraz w 
naszej redakcji

LMM

PS. Planowana inwestycja nie znajduje 
się w granicach obszarów Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ob-
wodnica przetnie jednak obszary cenne 
przyrodniczo. 

O tych obszarach i wpływie na nich 
obwodnicy  w kolejnym opracowaniu 
„Postanowienia”.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6 Nr 78 (1795)

„Grunt to zdrowie”
W dniach 10.09 - 2.10. 09 w Szkole Podstawowej w Długołęce realizowany 

był projekt edukacyjny „Grunt to zdrowie”. Środki na jego realizację zapew-
niło Stowarzyszenie „Jutrzenka”, które od 24 listopada 2008 roku działa przy 
szkole. Projekt obejmował cykl zajęć edukacyjne- ruchowych, których celem 
była promocja zdrowego stylu życia oraz utrwalanie właściwych nawyków ży-
wieniowych i docenianie wartości ruchu na świeżym powietrzu.

Zajęcia odbywały się w godzinach 
popołudniowych, uczęszczały na nie 
dzieci głównie z Długołęki, Krasno-
łęki i kilkoro uczniów z Wyszomierza.

Ciekawa forma zajęć prowadzona 
metodami aktywnymi, dużo ruchu i 
zabawy, twórczości dziecięcej i swo-
body w wyrażaniu swoich pomysłów 
dało uczestnikom sporo satysfakcji i 
uatrakcyjniło popołudnia na wsi.

Cykl zajęć z wykorzystaniem fan-
tomów podarowanych szkole przez 
WOŚP dał wszystkim uczestnikom 
możliwość przećwiczenia udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Kilkakrotnie powtarzane ćwiczenia, 
przyniosły sukces, choć z teorią było 
nieco gorzej, za to praktycznie- me-
todę zapamiętali wszyscy i otrzymali 
certyfikat „ratownika”. Gry dydak-
tyczne, drama, loteryjki, układanki i 
krzyżówki to cykl zadań, które mia-
ły przybliżyć uczestnikom pojęcie 
zdrowia i choroby, konsekwencje 
nieprawidłowego odżywiania, a tak-
że uświadomić, co tak naprawdę jeść 
powinniśmy i w jakich proporcjach.. 
Miło było usłyszeć upomnienie dla 
koleżanki, która przypadkiem przy-
niosła na zajęcia chipsy i stwierdze-
nie, że to niezdrowe. Podczas zajęć 
poświęconych zagrożeniom zdro-
wia przez alkohol, tytoń i narkotyki 
uczniowie wyrazili swój protest po-
przez plakaty i burzliwą dyskusję na 
ten temat. Nie dopisał niestety poli-
cjant, który miał wspomóc prowa-
dzącą, ale i tak zajęcia przyniosły za-
mierzony efekt. Niemałą frajdę, spra-
wiło dzieciom przyrządzanie sałatek 
i surówek. Niespodzianką okazała się 
sałatka owocowa z owoców prosto z 

sadu. Niełatwo było obrać i pokroić 
gruszkę czy śliwkę. Owoce wymyka-
ły się z rąk, trudno było pokroić je w 
regularną kostkę. Inwencja twórcza 
była ogromna, a i efekt zaskakujący - 
oczywiście smakowy. W czwartkowe 
popołudnie dzieci odwiedziły gospo-
darstwo agroturystyczne Państwa Jo-
lanty i Kazimierza Bąków w Krasno-
łęce. Gospodyni stanęła na wysokości 
zadania i ugościła nas po staropolski!. 
Był smalec z ogórkiem kwaszonym, 
swojskie masełko i serek, domowe 
ciasto, pyszne owoce i wspaniały kom-
pot z owoców z własnego sadu. Go-
spodarz zaś zadbał o to, aby wszyscy 
poczuli się kowbojami, czyli poczuli 
smak konnej jazdy. Młodsi dosiadali 
kucyka, który cierpliwie wykonywał 
swoje trudne zadanie. Pogoda była 
cudowna, więc wszyscy doskonale się 
bawili. Zajęcia połączone były z grami 
i zabawami sportowymi, w tym z tur-
niejem unihokeja.

Podsumowaniem całego projektu 
był festyn dla wszystkich uczniów i 
chętnych mieszkańców. Znów domi-
nowała tematyka zdrowia. Uczestnicy 
zdawali egzamin z udzielania pierw-
szej pomocy, uczestniczyli w szeregu 
konkurencji sportowych i posilali się 
surówkami, które w plenerowym bu-
fecie serwowali członkowie Stowarzy-
szenia „Jutrzenka”.

Pani Wiesia - nasza szkolna pielę-
gniarka, ważyła, mierzyła ciśnienie, 
obliczała BMI i wystawiała „Recepty 
na zdrowie”, zarówno dzieciom jak i 
rodzicom. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody za udział w projekcie i 
„gwarancję na zdrowie”.

Mamy nadzieję, że realizacja pro-

jektu wpłynie na zmianę nawyków 
żywieniowych oraz uświadomiła 
uczniom, że zdrowie to skarb i trzeba 
o nie dbać na co dzień.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Długołęce dziękuje wszystkim oso-
bom, które pomagały w realizacji pro-
jektu „Grunt to zdrowie”: nauczycie-
lom - Pani Łucji Goc, Ewie Kulczyk, 
Rafałowi Urtnowskiemu, Magdalenie 
Sawickiej, pielęgniarce - Pani Wiesła-
wie Zapałowskiej oraz członkom Sto-

warzyszenia, którzy wspierali prowa-
dzących zajęcia i organizację festynu: 
Prezesowi Stowarzyszenia „Jutrzen-
ka” - Pani Izabeli Husarz, oraz Annie 
Szcześniak, Annie Rakowskiej, Wio-
lettcie Kozakiewicz, Andrzejowi Sa-
wickłemu. Jesteśmy przekonani, ze to 
dopiero początek współpracy szkoły i 
Stowarzyszenia we wspólnych działa-
niach na rzecz uczniów 

I środowiska lokalnego.
Inf. własna
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Dzień Nauczyciela w ZSP
Dnia 13 października 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Stanisława Staszica w Nowogardzie odbył się apel z okazji Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej Przedstawienie zorganizowała klasa III Technikum 
Żywienia wraz z wychowawcą Panią Grażyną Kostrzewską. Apel odbył się w 
szkolnej stołówce i był podzielony na dwie tury. Przedstawienie było bardzo 
ciekawe, interesujące, a przede wszystkim zabawne.

Uczniowie wypowiadali się bardzo odważnie (czasami nazbyt odważnie). 
Przedstawienie zebrało huczne brawa, wszyscy byli zadowoleni z widowiska. 

Wychowankowie złożyli Nauczycielom najserdeczniejsze życzenia z oka-
zji ich święta, życząc im wytrwałości, cierpliwości i sukcesów w wykonywa-
nej pracy. 

Na koniec apelu Dyrektor naszej szkoły Pan Stefan Sitkowski podziękował 
uczniom klasy III Technikum Żywienia  za przygotowanie przedstawienia i 
wszystkim, którzy na nie przybyli.

Katarzyna Nowakowska
Sylwia Jeziorska 

Oto próbka działań młodej dziennikarski Justyny Kieżun

„Kiedyś uczeń, dziś nauczyciel”

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO

ANANASOWE MUFFINKI
składniki: 3 łyżki brązowego cukru, 225 g masła, roztopionego i ostudzo-

nego, 225 g ananasów z puszki, drobno pokrojonych (lub rozgniecionych) i 
odsączonych, 2 szklanki + 2 łyżki mąki, 1/2 szklanki cukru, 2 łyżeczki prosz-
ku do pieczenia, 1 łyżeczka sody, 1/2 łyżeczki soli, 2 duże jajka o temp. poko-
jowej, 3/4 szklanki maślanki, 1/4 łyżeczki ekstraktu migdałowego, 

sposób przygotowania: 1. Piekarnik rozgrzać do 190°C. Formy na muffiny nasmaro-
wać masłem. W miseczce wymieszać brązowy cukier z 2 łyżkami roztopionego masła. cukro-
wą mieszankę rozdzielić do 12 muffinowych foremek, po około 1 łyżeczce. Tak samo postę-
pujemy z ananasami. Odstawiamy na bok. W dużej misce mieszamy mąkę, cukier, proszek do 
pieczenia, sodę oraz sól. Odstawiamy na bok. W drugiej misce roztrzepujemy jajka, aż będą 
lekko spienione. Następnie dodajemy maślankę, ekstrakt migdałowy, pozostałe roztopione 
masło (w oryginale pisze, że pozostało tylko 6 łyżek tego masła) oraz ananasy. Mieszamy. Do-
dajemy suche składniki, delikatnie mieszając całość tak, jak ciasto muffinkowe, czyli niezbyt 
dokładnie. Uważając, aby nie naruszyć umieszczonego w każdej foremce cukru i ananasów, 
wypełniamy foremki ciastem do ¾ ich pojemności. Jeśli pozostanie nam ciasto możemy upiec 
je w dodatkowych foremkach lub w drugiej turze pieczenia. Piec 22 minuty lub do momentu, 
aż będą złocisto brązowe, a ich wierzch będzie zaokrąglony. Wykałaczka wbita w muffinkę 
powinna być w miarę sucha oblepiona kilkoma okruszkami. Upieczone muffinki odstawić do 
wystygnięcia na 15 minut. Po tym czasie delikatnie wyciągnąć je z foremki, dbając o to, aby 
nie uszkodzić ananasowego spodu. Podawać odwrócone spodem do góry. Jeśli zamierzamy 
je przechowywać przez dłuższy czas (do 2 dni), przed włożeniem ich do woreczka należy je 
całkowicie ostudzić!

SMACZNEGO!!!

Wywiad został przeprowadzony z 
Panią Barbarą Jendrusiak, absolwentką 
Technikum Rolniczego w Nowogardzie, 
a obecnie nauczycielką Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w zawodzie tech-
nik żywienia.

Justyna Kieżun: Czy będąc uczenni-
cą myślała Pani o pracy w szkole? Jak 
wyobrażała sobie Pani pracę nauczy-
ciela?

Barbara Jendrusiak: Bardzo chcia-
łam być nauczycielką wychowania fi-
zycznego, moją największą pasją była 
szczególnie koszykówka. Po pewnym 
czasie zmieniłam swoje zainteresowa-
nia podejmując naukę wraz z siostrą 
na Akademii Rolniczej w Szczecinie na 
kierunku Technologia Żywności i Ży-
wienie Człowieka, gdzie zdobyłam tytuł 
inżyniera. 

W roku 2005 podjęłam pracę w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie na stanowisku nauczycie-
la praktycznej nauki zawodu. W roku 
2009 ukończyłam studia magisterskie na 
ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie).  

J.K.: Jak wspomina Pani swoje lata 
szkolne? Czy coś się zmieniło w naszej 
szkole od czasu kiedy zakończyła Pani 
naukę ?

B.J.: Lata szkolne wspominam bar-
dzo serdecznie i sympatycznie. Wiele 
się zmieniło od tamtej pory. Mamy teraz 
w naszej placówce na pewno znacznie 
więcej uczniów. Kiedyś nie było tu pra-
cowni informatycznych, nie mieliśmy 
tylu klas co teraz, a uczniowie nie mieli 
wtedy takiej ilości różnorodnych profili 

do wyboru co dzisiaj. Kiedy ja się uczy-
łam istniał tu wtedy tylko profil typowo 
rolniczy i mechaniczny. Jeśli chodzi o 
sprawy bardziej mentalne, to zmienił 
się z pewnością stosunek uczniów do 
nauczycieli. Kiedyś osoba prowadząca 
zajęcia cieszyła się znacznie większym 
szacunkiem wśród uczniów niż w dzi-
siejszych czasach. Poza tym, że tak wiele 
aspektów uległo zmianie, wiele rzeczy 
pozostało takich samych. W szkole do 
dziś współpracują ze mną osoby, któ-
re były moimi nauczycielami, np. Pani 
Anna Zamara, Pan Jurek Ostasz, Pani 
Czesława Rosa, czy Pan Zbigniew Ce-
ranka. Do dziś również organizujemy 
wyjazdy do Domu Dziecka, co kiedyś 
też było tradycją w naszej szkole.

J.K.: Czy mogłaby Pani jeszcze po-
wiedzieć o swoich zainteresowaniach? 
Wspominała Pani o zamiłowaniu do 
koszykówki.

B.J.: Jako klasa nie opuszczaliśmy za-
jęć lekcyjnych, byliśmy bardzo pracowi-
ci i zgrani. Jeżeli chodzi o zainteresowa-
nia, uczęszczałam na zajęcia pozaszkol-
ne (koszykówkę), które prowadził Pan 
Zbyszek Ceranka. Szczególnie utkwił mi 
w pamięci nasz ostatni mecz wyjazdo-
wy do Rzeszowa, gdzie zdobyłyśmy VII 
miejsce. Byłam systematyczną uczenni-
cą i chętnie rozwijałam się w dziedzinie 
sportu.

Jestem bardzo zadowolona z wykony-
wanej pracyJ.

J.K.: Bardzo dziękuję za udzielenie 
wywiadu.

Z Barbarą Jendrusiak rozmawiała 
Justyna Kieżun
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, II piętro w Dobrej Nowo-
gardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 
39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ 
ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 047 
127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605  522 
340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
Tel. 513 045 346.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin – 
Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw – tanio. 
781 932 948.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamienię 
na trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
lub zamienię na mniejsze za dopłatą. 
668 452 615, 091 39 10 120 – wieczo-
rem.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
68 m kw (3 pokoje, okna PCV, panele 
podłogowe, nowe co w miedzi, ła-
zienka wysoki standard) w Wierzbię-
cinie. Cena 165 tys. do uzgodnienia. 
Tel. 607 398 428.

• Sprzedam lub wynajmę 2 pokoje w 
centrum. 602 630 016.

• Do wynajęcia mieszkanie w centrum. 
725 590 955 po 20.00.

• Wynajmę mieszkanie. 0601 090 079.

• Sprzedam lub wynajmę dom w Gole-
niowie. 695 780 299.

• Garaż przy ul. Zamkowej sprzedam. 
695 980 401.

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 792 
52 52 92.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w domu jednorodzinnym. 91 39 
20 737.

• Sprzedam dom w Nowogardzie na 
osiedlu domków jednorodzinnych, 
nowe budownictwo, powierzchnia 
użytkowa 139 m kw, działka 750 m, 
do zamieszkania. Tel. 605 548 164.

• Kawalerka do wynajęcia, w centrum. 
Tel. 609 493 993.

• Pokój do wynajęcia. 725  590  955 po 
20.00.

• Sprzedam działkę uzbrojoną. Tel. 0601 
090 079.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 2 poko-
jowe, ul. Kowalska 1B/6. 601 083 718.

• 2 działki budowlane 35 arów z wa-
runkami – okolice Nowogardu. 728 
323 434.

• Mieszkanie 4 pokojowe. 728 323 434.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 55 
R16; stan bdb. Cena 690 zł oraz 2 opo-
ny letnie 215x55 R 16; cena 80 zł. Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 die-
sel, 2000 r. lub zamienię na busa. Tel. 
503 045 960.

• Sprzedam Seat Toledo 1992 r., 1,8. Tel. 
0514 649 097.

• Tanio Renault Safrane, benzyna 3 l, re-
jestracja, rocznik 1993, w dobrym sta-
nie. 885 693 138.

• Sprzedam Renault Megane 1,6, 1996 r., 
2 poduszki powietrzne, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, komplet 
opon zimowych, cena 5800 do uzgod-
nienia. Tel. 723 907 615.

• Sprzedam Renault 19, stan dobry, oc – 
marzec 2010, przegląd do 30.06.2010 
r., 1992 r., cena do uzgodnienia. Tel. 
889 049 147.

• Sprzedam Forda combi. 724 117 566.

• Sprzedam Polonez Caro Plus 1,4 rover, 
przegląd 07.2010 r., + dużo części i sil-
nik zapasowy. Cena do uzgodnienia. 
692 831 280.

• Sprzedam Mercedes 124, 200 D, rok 
1988, uszkodzona skrzynia, cena do 
uzgodnienia oraz motocykl MZ 250 
Tropic, rok 1970. Tel. 788 174 778.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Pszenżyto ozime do siewu oraz bu-
raczki i marchew w większych ilościach 
sprzedam. 502 853 573.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. Strzele-
wo. 502 853 573.

• Kurki nioski – sprzedaż. 091 39 106 66.

• Drzewka orzecha laskowego 2 m, cena 
10 zł. 785 714 251.

• Ziemniaki jadalne sprzedam 50 gr/ kg. 
Tel. 660 135 921.

• Sprzedam ziemniaki Bryza. Sawicki. Ol-
chowo 21. Tel. 091 39 21 595.

• Sprzedam 6 letnią klacz. Czermnica. 
Tel. 091 39 18 006.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Olchowo 
62 przy CPN. 091 39 21 691.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki brukowej, 
Robert Kaźmierowski. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.com.pl

• remonty solidnie i tanio, montaż pa-
neli podłogowych, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, tynkowanie, mon-
taż okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, 
itp. Tel. 663 349 080.

• Angielski.0501 350 107.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• HarrY – meD masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Nadzory budowlane. 504 595 424.

• Przewóz osób do Niemiec pod wska-
zany adres. Tel. 796 367 792.

• Usługi budowlane – docieplanie bu-
dynków, malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, glazura i terakota, hydrauli-
ka, regipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268.

• Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• „DUr – DaCH” - POkrYCIa I remON-
TY DaCHÓW. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

• Tipsy żelowe. 697 408 391.

• Dachy kompleksowo. 727 303 097.

• remonty. 696 07 07 08.

• Usługi ogólnobudowlane – szybko i 
tanio. 507 522 345.

• korepetycje z języka angielskiego. 
Tel. 668 229 063.

• Udzielę pomocy przy pisaniu prac ma-
gisterskich, licencjackich, również lice-
ów. 723 885 524.

• Udzielam korepetycji z j. niemieckiego 
dla pań wyjeżdżających do Niemiec 
jako opiekunki, również uczniów szkół 
podstawowych. 723 885 524.

• Transport, przeprowadzki – kraj, zagra-
nica. 696 138 406, 696 854 591.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA, 
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OB-
SŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Przyjmę do sortowania flanc tru-
skawek od 3.11.2009 r. w redle. Za-
pewniamy dojazd. kontakt tel. 091 
39 102 18, 505 149 049.

• Poszukuję pracownika budowlanego 
do prac wykończeniowych. Tel. 66 31 
60 884, 607 083 845.

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
727 303 097.

• Zatrudnię panie do sklepu odzie-
żowego w Nowogardzie oraz męż-
czyznę z pr. jazdy. Tel. 512 30 30 36, 
512 309 376.

• Tokarza zatrudnię. 511 267 991.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZarNO-
ZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem DO 
klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 
2850. Przekrój 15 cm, wysokość 120. 
Sprawna nieużywana – nowa. Tel. 091 
39 20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) le-
xmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 
- 340.

• Sprzedam suknię ślubną. 602 179 645.

• Oddam kocięta w dobre ręce – rudy i 
czaro – biały. Tel. 602 12 66 95.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Sprzedam wózek głęboki + spacerowy 
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MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno”  

w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 
m2, , IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza:  126.038,- zł  Wadium:  12.600,- zł
Lokal nr 2: Nowogard, ul. Warszawska 13; powierzchnia użytkowa: 
67,70 m2, , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza:  142.712,- zł  Wadium:  14.300,- zł
Lokal nr 3: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 
m2, , II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
 Cena wywoławcza:  155.002- zł  Wadium:  15.500,- zł
Lokal nr 4: Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 
m2, , I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza:  182.190- zł  Wadium:  18.200,- zł

Składanie ofert do 23.10.2009 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 23.10.2009 
r. o godz.12.15

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 
Spółdzielni do 23.10.2009 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy 
złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na lokal nr ...”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną 
cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Wadium 
należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Nowogar-
dzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

kUrY NIOSkI
1,5 roczne

sprzedaż
Gospodarstwo Drobiarskie  

Żabowo 13 • Tel. 091 39 106 66

Szkoła Języków Obcych
mgr Jolanty Uścinowicz

angielski włoski francuski szwedzkiniemiecki

ZAPRASZA

KOREPETYCJE

Plac Wolności 9, pok. 414
Czynne od pn-czw.

w godz. od 15-18

tel. 661 131 860
wszystkie poziomy zaawansowania
j. , j.angielski niemiecki

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje członków Koła, 

że dnia 25.10.2009 organizuje 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec 
w Trzebieszewie. Zapisy w sklepie Tęczak 

ul. Waryńskiego do dnia 23.10.2009 r. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ulicy 5 Marca 

o godz. 6.00. Uwaga zmiana czasu. 
                                             Zapraszamy. Zarząd Koła

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Poniatowskiego 7a 72-200 Nowogard

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego 

49 rodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. 
Inwestycję należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Termin realizacji inwestycji (wymagany) – 11 miesięcy od daty przeka-
zania placu budowy.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 7a.
Termin składania ofert upływa 30.10.2009 r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi 30.10.2009 r. o godz.13 w siedzibie zamawiającego.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia. (cena 1000 zł +VAT) 
można odebrać w siedzibie Spółdzielni
Wadium wymagane przy złożeniu oferty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych).

firmy Peg Perego. Kolor mokka – tofii. 
Tel. 0602 153 306.

• Sprzedam tanio segment. 693 925 093.

• Sprzedam zmywarkę Bosch, 60 cm; 
zestaw mebli komoda, stolik pod tele-
wizor, ława – kolor kalwados; zestaw 
mebli biurowych. 693 06 09 03.

• Silniki elektryczne 13 KW sprzedam. 
091 39 26 634.

• Sprzedam kontener na Targowisku. 
509 389 624, 509 389 669.

• Oddam białego kudłatego szczeniaka 
w dobre ręce. 698 158 885.

• Sprzedam tanio meble pokojowe. 696 
945 744.

• Oddam drzewo za wycinkę. Tel. 504 
282 176.
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TELEFONY

OFERTY PRACY PuP

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROzKŁAD jAzDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROzK£AD jAzDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
1-6    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II dzień 
Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego Ciała, 1 
i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Goleniowski 
Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

GDZIE MOŻNA ZACZIPOWAĆ PSA?
Można to zrobić w każdym ga-

binecie weterynaryjnym na terenie 
miasta/gminy Nowogard. Nale-
ży tylko wziąć ze sobą dokument 
stwierdzający tożsamość właściciela 
psa oraz książeczką szczepień zwie-
rzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska, ul. Wybickie-
go 2, tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński, ul. Kościuszki 
21, tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski, ul. Roose-
velta 8, Nowogard, tel. 091 39 
20 814

Gabinet Weterynaryjny Ta-
deusz Soroka, ul. 3 mają 10, 
Nowogard, tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”, Sikorki 41, gm. No-
wogard, tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych pytań 
można uzyskać odpowiedzi w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie Wydział Go-
spodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Plac Wolności 5 
pok. 207 tel. 091 39 26 239

          Nowogard 12.10.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Kucharz, pomoc kuchenna
2. Pielęgniarka
3. Diagnosta samochodowy
4. Sprzedawca
5.  Stolarz
6. Fryzjer męsko – damski
7. Robotnik budowlany
8. Dekarz, pomocnik dekarza

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Pracownik działu reklamy (Gole-
niów)
2. Przedstawiciel handlowy (Stargard i 
okolice)
3.  Kierowca C+E (Gryfice)
4. Kelner/barman ( Międzyzdroje)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy ( Dz. U. z 
2004r. Nr. 99, poz. 1001 z późn. Zm.) 

Zobowiązuje pracodawców do:  Art. 36 ust. 
5, „ Pracodawcy są obowiązani na bieżąco in-
formować powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach przygoto-
wania zawodowego. Informując o wolnych miej-
scach zatrudnienia lub miejscach przygotowa-
nia zawodowego, pracodawcy nie mogą formu-
łować wymagań dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orien-
tację seksualną, przekonania polityczne i wy-
znanie religijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed zatrudnieniem 
osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarob-
kowej jest obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie pozostaniu w 
rejestrze bezrobotnych  poszukujących pracy, a 
osoba podejmująca pracę jest obowiązana zło-
żyć takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowiązany za-
wiadomić w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, 
właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu 
osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o 
powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.
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Maser brązowych dam za zmianą pracodawcy. Jak z nieba 
Mostowskiemu spadła propozycja z 
siatkarskiego Morza Szczecin.

- W Morzu nie było akurat ma-
sażysty. Współpracę zaproponował 
mi ówczesny dyrektor klubu Janusz 
Kamiński. Trochę się obawiałem, ale 
pokochałem siatkówkę. W Szczecinie 
był wtedy dla niej dobry czas. Miałem 
okazję pracować z wieloma dobrymi 
trenerami – opowiada.

Jednym z nich był Waldemar 
Wspaniały. Między szkoleniowcem 
a Mostowskim zakwitała przyjaźń. 
Gdy, w 2001 r. Wspaniały przejął mę-
ską naszą reprezentację zapropono-
wał nowogardzianinowi współpracę. 
Trwała ona prawie pięć lat.

- Nie mam wykształcenia związane-
go z moim fachem. Byłoby mi wtedy 
o wiele łatwiej. Być może udałoby 
się pojechać na Igrzyska Olimpijskie 
w Atenach. A tak całą swą renomę 
opieram na doświadczeniu i solidności 
– żałuje Mostowski.

Po zakończeniu przygody z kadrą 
nowogardzianin trafił do Mostostalu 
Kędzierzyn. 

- „Jest dobrym duchem tego zespo-
łu. Zawsze uśmiechnięty, pogodny, 
życzliwy, a przy tym oddany całym 
sercem temu, co robi, a właściwie Im 
- siatkarzom i siatkówce” – taki pisała 
o nim klubowa strona internetowa. 

Dziś pracuje z kobiecym zespołem 
Farmutilu Piła.

Blisko brązowych dam
Dzięki swojej renomie przed te-

gorocznymi Mistrzostwami Europy 
współpracę z kobiecą reprezentacją 
zaproponował mu trener Jerzy Ma-
tlak. Mostowski odmówić nie mógł. 
Przygotowywał dziewczyny do tur-
niej na obozie w Dźwirzynie. 

- Na początku dziewczyny narze-
kały. Nie spodziewały się, że trener 
Matlak narzuci tak ciężkie warunki. 
Baliśmy się, że się zbuntują i nie będą 
chciały tak ciężko pracować. Niektóre 
były, krótko po operacjach i ciężko było 
im dźwignąć ciężar przygotowań. Ma-
tlak ma jednak szczęście – opowiada 
Mostowski.

Na samym turnieju Jurek pierw-
szym masażystą jednak nie był. 
Zastąpił go niejaki Szymon Kossa-
kowski. Dlaczego?

- Na takim poziomie jest wiele 
dziwnej konkurencji, także układów 
– mówi i więcej komentować nie 
chce. – Choć nie byłem pierwszym 
maserem, to byłem z dziewczynami 
przez cały, wspaniały turniej. Atmosfe-
ry tworzonej przez kibiców w łódzkiej 
hali nie zapomnę do końca.

Początkowe mecze naszej repre-
zentacji optymizmem jednak nie 

napawały. Po ciężkim zwycięstwie 3:2 
nad Hiszpanią i porażce 3:0 z Holan-
dią mało, kto spodziewał się sukcesu. 
Atmosfery nie poprawiały medialne 
wojny byłego trenera Andrzeja Niem-
czyka z obecnym szkoleniowcem.

- Przecież to byli przyjaciele. Jeden i 
drugi zrobił wiele dla kobiecej siatków-
ki. Ich medialna polemika była niepo-
trzebna. Dziewczyny nie zwracały na 
to uwagi, ale niestosowny komentarz 
popsuł klimat wokół kadry – zdradza 
Mostowski.

Kolejnym ciosem była choroba 
żony trenera. Matlak musiał opuścić 
swe podopieczne, by towarzyszyć 
małżonce. 

- Łatwo nie było wszyscy to przeży-
waliśmy. Dziewczyny jednak, jakby 
jeszcze bardziej grały dla trenera. 
Przełomowe okazało się zwycięstwo 
z Rosją. Po wygranej z tak wielkim 
zespołem zawodniczki musiały uwie-
rzyć w sukces. Sztab nie wątpił od 
początku. Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że praca musi zaowocować. To jest 
sport, nie wolno wyciągać błędnych 
wniosków i załamywać się po samym 
początku. Nasz zespół musiał się roz-
kręcić jak maszyna. Musiały opaść 
pierwsze nerwy, wyjść pierwsze akcje, 
przyjść pierwsze zwycięstwa. Na takim 
turnieju wszystkiego trzeba uczyć się 
od nowa. Nawet śpiewanie hymnu z 
meczu na, mecz wychodziło nam, co 
raz lepiej – opowiada nasz masażysta.

W rezultacie reprezentacja zdobyła 
brązowy medal. 

- To wielki sukces. Szczególnie, że 
niektóre z dziewczyn w sezonie nie 
miały miejsca w podstawowym skła-
dzie – uważa Mostowski.

Dla piłki tylko antybiotyk
Mimo, że przygoda Mostowskiego 

rozpoczęła się od piłki nożnej, to nie 
chce on do niej wracać. Kilka klubów 
proponowało mu nawet trenerkę, ale 
konsekwentnie odmawiał. 

- Nie tylko w kobiecie można się 
zakochać. Ja zamieniłem nogi na ręce 
i na dobre zakochałem się w siatkówce. 
Do piłki nożnej raczej już nie wrócę. 
Ubolewam nad tym, co dzieje się w 
tej dyscyplinie. Nie chcę krytykować 
samych piłkarzy, bo nie kopie się 
leżącego. W siatkówce od 10 lat zwią-
zek wykonał ogromną pracę. W piłce 
nożnej skupiono się na wewnętrznych 
wojnach, korupcji, nie zadbano o po-
prawę infrastruktury – mówi.

Mostowski nie wierzy w szybką 
futbolową poprawę: - Piłka musi 
przechorować. Jak najszybciej trzeba 
podać mu jednak antybiotyki. Jeżeli 
nie choroba będzie trwać długo. 

Marcin Nieradka

Podczas mistrzowskich meczów 
siedział za bandą. Telewizja często 
pokazywała, jak znajoma twarz 
wychodzi z reprezentacyjnego au-
tobusu i rozmawia z dziewczynami.

Mało, kto wie, że wkład w brązo-
wy medal reprezentacji siatkarek 
na ostatnich Mistrzostwach Europy 
ma pochodzący z Nowogardu Jerzy 
Mostowski. To on był masażystą 
naszych dziewczyn na zgrupowaniu 
przed turniejem. 

Zaczął od nogi 
Mostowski swoją historię ze spor-

tem rozpoczął od piłki nożnej. Młody 
chłopiec trafił do trampkarzy Pomo-
rzanina Nowogard. Do uprawiania 
sportu namówił go nauczyciel Stani-
sław Steczek.

- To on miał nas pod swoimi skrzy-
dłami. Był świetnym wychowawcą. 
Wychowywał poprzez sport i nama-
wiał do jego uprawiania. Pamiętam, 
że klub był wtedy biedny. Nie mie-
liśmy sprzętu najwyższej klasy, ale 
piłka dawała dużo radości. W ogóle 
uważam, że był to bardzo radosny i 
twórczy okres w moim życiu. Jurek 
Kos, Andrzej Szawan – tych kolegów 
nie zapomnę do końca – wspomina 
Mostowski. 

Już w młodości Jurek, na spółkę 
z Markiem Leśniakiem dostał do 
poprowadzenia drużynę trampkarzy.

- To była fajna przygoda. Czuliśmy 
się wyróżnieni, bardziej odpowie-
dzialni. Trenowaliśmy młodszych i 
organizowaliśmy im turnieje. Miło 
wspominam ten czas, a także Nowo-
gard jako miasto. Przyjadę do was na 
Wszystkich Świętych – zapowiada. 

W seniorskim zespole Pomorza-
nina Mostowski grał krótko. Dostał, 
bowiem powołanie do wojska. Po 
odbyciu dwuletniej służby skorzystał 
z propozycji Arkonii Szczecin. W 
tym klubie mu się jednak nie ułożyło. 
Szybko przeszedł do szczecińskiej 
Stali Stocznia. To właśnie tam zaczął 
grać w piłkę na wysokim poziomie.

- Miałem okazję grać w trzeciej li-

dze z doświadczonymi zawodnikami. 
Przygoda trwała półtora roku. Prze-
rwała ją niestety poważna kontuzja. 
Lekarz kategorycznie zabronił grać w 
piłkę – opowiada nowogardzianin.

Mostowski mocno przeżył odsu-
nięcie od piłki. Łatwo nie było. Przez 
rok musiał pracować w stoczni. Póź-
niej znalazł lepszą prace w zakładzie 
karnym.

- Na otarcie łez zaproponowano mi 
prowadzenie juniorskiego zespołu w 
Stali. Ciężko było żyć bez piłki – mówi.

Rozbrat z boiskiem trwał aż trzy 
lata. Po przerwie zdrowie uległo 
poprawie. Jurek sam zdecydował się 
wrócić do gry. Jak wracać to tylko 
do korzeni. Najpierw był Pomorza-
nin, później trafił do Iny Goleniów. 
Odzyskując dawną formę grę znów 
zaproponowała mu drugoligowa 
Stal Stocznia. W Szczecinie nieprze-
rywalnie grał przez osiem lat. W 
wieku 32 lat dostał propozycję nie 
do odrzucenia.

- Zgłosiło się po mnie drugoligowe 
Zagłębie Lubin. Ściągnął mnie tam 
trener Hubert Fiałkowski. Potrzebo-
wał solidnego ostatniego stopera. Ja 
byłem już doświadczony, ograny i 
według niego mogłem pomóc druży-
nie. W Lubinie żyło się bardzo dobrze. 
Klub płacił solidne pieniądze i nie 
zalegał z wypłatami – wspomina.

Jedynym mankamentem była roz-
łąka z rodziną. 

- Właśnie wtedy urodziła mi się 
córka. Żona zaczęła narzekać, mówić, 
że sobie nie poradzi. Chciała abym 
wrócił i był blisko nich. Posłuchałem.

Mostowski wrócił do Szczecina. 
Szybko znalazł dla siebie miejsce 
w Chemiku Police i tam zakończył 
piłkarską przygodę. Powodem była 
kontuzja mięśnia dwugłowego. Je-
rzy nie chciał już więcej ryzykować 
zdrowiem.

Pożytek z kontuzji
Ta kontuzja paradoksalnie przynio-

sła mu korzyści. Bez niej nie robiłby 
dziś pewnie tego, czym się zajmuje. 
Podczas rehabilitacji, którą przecho-
dził w Stali Stocznia Mostowskiego 
zafascynował masaż. 

- Jeździłem na leczenia do Lądka, 
czy Duszników Zdrój. Dużo się tej 
pracy przyglądałem i stwierdziłem, że 
bycie masażystą to dobry i przyszło-
ściowy kierunek – twierdzi.

Jerzy długo się nie zastanawiał. 
Szybko ukończył kurs masażu i przez 
sześć lat pracował w ukochanej Stali 
Stocznia. W międzyczasie grywał 
jeszcze w drużynie oldbojów. Zaliczył 
krótki epizod występując w polonij-
nej drużynie ze Sztokholmu. W 1989 
r. Stali zaczęło grozić widmo spadku 
z II ligi. Trzeba było rozglądać się 

Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard 6 : 2
szczegóły w piątek
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Kredyt konsolidacyjny
120 000Teraz nawet do zł netto!

- jedna niższa rata, która łączy w sobie inne Twoje raty,
- z dodatkową gotówką nawet do 60 000 zł netto,

Kredyt gotówkowy
- nawet do 60 000 zł netto / do 84 miesięcy,
- z możliwością ubezpieczenia,
- także bez zaświadczeń o zarobkach,
- dla wybranych sektorów zatrudnienia Cze

ka
my

na Cieb
ie!

Kredyty hipoteczne
- waluta do wyboru USD, CHF, Euro, PLN
- na zakup nieruchomości oraz refinansowanie

Wycena
nieruchomości

Waldemar Siupik

nr upr. 4712

tel. 606 291 791
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

www.travel-nowogard.pl

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Grecja
wyloty z Goleniowa

INDIE
TURCJA

EGIPT - IZRAEL - JORDANIA
SYLWESTER

7-15.03.2010
16-30.06.2010, 15-29.09.2010

28.04.-12.05.2010
w Ośrodku "Gryf" w Kołobrzegu

Początek
problemów

z „wielką
płytą”?

Sprzedam dom 
w Nowogardzie na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych, nowe 
budownictwo, pow. użytkowa 
139 m kw, działka 750 m. Do za-
mieszkania. Tel. 605 548 164.

STUDIO FRYZJERSKIE 
„TYNA”

PROMOCJE !!!
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

Jest pozwolenie 
na budowę 
obwodnicy

czytaj s. 2
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Obwodnica Nowogardu
Jest pozwolenie 
na budowę…

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (t.j. Dz. U. Nr 193, póz. 1194 
z 2008 r. ze zm.) oraz art. 38 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 póz. 1227) 
podaje się do publicznej wiadomo-
ści, że na wniosek z dnia 20.04.2009 r. 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w dniu 07.10.2009 r. Woje-
woda Zachodniopomorski wydał de-
cyzję, znak: I.l-PM/JA-7170/8-15/09, 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, polegającej na budowie ob-
wodnicy m. Nowogard w ciągu drogi 
Krajowej nr 6.

Działki objęte inwestycją przezna-
czone pod pas drogowy:

Gmina Nowogard
obręb Olchowo: 19, 24, 52/3, 

52/4, 62/8, 84, 100, 101, 102/1, 
102/2, 103, 104/1, 104/2, 105, 106/1, 
116/1, 116/2, 188, 196, 200, 300, 309, 
310, 311/4, 312, 313, 314; 

obręb Nowogard 1: 50/4, 51/3, 67, 
68, 69/2, 100;

obręb Nowogard 2: 80/7; obręb 
Świerczewo: 50/2, 51/1, 159, 163;

obręb Warnkowo: 66/2, 67, 68, 69/1, 
69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 70; 

obręb Karsk:
112, 114, 142, 144, 145, 146, 153, 

442/2, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 
448/3, 450, 451, 454, 456/1, 456/2, 
457, 458, 459, 460, 461, 462, 471, 
472/1, 477, 478/1; 

obręb Miętno: 46, 97/17, 97/19, 
97/21, 97/22, 98, 100/5, 100/7, 101, 
102, 103/1, 104/2, 104/3, 105/1, 

411/9; obręb Wojcieszyn: 2, 18, 21, 
26/1, 26/3, 26/6, 30/4, 31/2, 31/3, 31/4, 
32, 38, 39, 40, 41, 42/2, 44, 45, 47, 48/1, 
49, 50,64,65,70,71;

Działki z ograniczonym sposobem 
korzystania dla przebudowy infra-
struktury technicznej:

Gmina Nowogard
obręb Olchowo: 31, 39, 40, 41/2, 

41/3, 41/4, 42, 62/8, 100, 188, 309, 
311/4; 

obręb Karsk: 143, 445, 448/2, 472/1; 
obręb Miętno: 97/17, 97/19, 98, 

100/7, 103/1; 
obręb Wojcieszyn: 2, 17, 18, 26/3, 

26/6, 31/3, 37, 43, 44, 45, 47, 49, 48/1, 
50, 71; 

obręb Maszkowo: 35/1, 53;
Tereny wód płynących czasowo zaję-

te na okres realizacji inwestycji:

Gmina Nowogard
obręb Miętno: 99;
Jednocześnie, zgodnie z art. llf ust. 

4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych (t.j. Dz. U. Nr 
193, póz. 1194 z 2008 r. ze zm.) oraz 
art. 38 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199 póz. 1227) zawiadamia się, 
że z treścią decyzji można zapoznać 
się w Wydziale Infrastruktury Za-
chodniopomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały 
Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 4303-
570).

Z up. WOJEWODY 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr inż. Elżbieta Piasecka

W dniu 7 października Wojewoda Zachodniopomorski wydał ze-
zwolenie na budowę obwodnicy Nowogardu. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie może kontynuować prze-
targ aby wyłonić wykonawcę. Zakwalifikowane do dalszych negocjacji 
firmy (w tym nowogardzki POLDRÓG) zabiorą się do pracy (trudnej 
pracy!) aby przedstawić ofertę cenową. Każdy kto uważnie przeczytał 
wymogi techniczne i uwarunkowania środowiskowe  rozumie jak trud-
ne jest to zadanie. Znając procedury przetargowe możemy zaryzykować 
twierdzenie, że w tym roku wykonawcy nie poznamy.

Poniżej pełny tekst obwieszczenia.
LMM

Padły strzały ostrzegawcze
 Goleniowscy policjanci zatrzymali dwóch pijanych mężczyzn jadących 

toyotą. Kierujący chcąc uniknąć kontroli drogowej potrącił policjanta i 
uciekał przed policyjnym radiowozem. W trakcie interwencji padły strzały 
ostrzegawcze. 

  Dzisiaj około drugiej w nocy 
patrol goleniowskiej policji na ulicy 
Wojska Polskiego zauważył samo-
chód osobowy marki Toyota Corolla. 
Policjanci postanowili zatrzymać 
go do kontroli. Pomimo wyraźnych 
znaków świetlnych i dźwiękowych 
kierujący z dużą prędkością jechał w 
kierunku drogi krajowej nr 6, a dalej 
w kierunku Nowogardu. Policjanci 
ruszyli za uciekającym, który nadal 
nie reagował na dawane przez po-
licjantów znaki do zatrzymania się. 

W pewnym momencie auto zje-
chało z „krajówki” i skręciło w polną 
drogę prowadzącą do lasu. Tam po-
jazd zatrzymał się, lecz ruszył kiedy 
policjanci wysiedli z radiowozu. 
Kierujący nie reagował na sygnały 
mundurowych. Jechał wprost na 
interweniujących funkcjonariuszy. 
Jeden z policjantów wyciągnął broń 
i oddał strzały ostrzegawcze, mimo to 
kierujący nie zatrzymał się,  potrącił 
policjanta i odjechał w las. Po chwili 
na miejsce przyjechały kolejne za-
łogi do pomocy. Sprawdzony został 
teren lasu. Na początku odnaleziono  

porzuconą toyotę. Po krótkim czasie 
w lesie znaleziony został 18 –letni 
mężczyzna - jak się okazało pasażer 
porzuconego samochodu. 

 Szybko ustalono dane kierującego, 
a następnie zatrzymano go w miej-
scu zamieszkania. Okazał się nim   
20-letni mieszkaniec powiatu gole-
niowskiego.   Obaj zatrzymani byli 
pijani. Osadzono ich w policyjnym 
areszcie. Przy wykonaniu sprawdzeń 
w policyjnych systemach okazało się, 
że kierujący nie posiadał uprawnień 
i miał aktywny sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów. W bagażniku 
pojazdu, którym uciekali zatrzymani 
znaleziono przedmioty świadczące o 
tym, że mogli oni dokonywać prze-
stępstw.  

Gdy mężczyźni wytrzeźwieją zo-
staną przesłuchani. Dopiero po tych 
czynnościach  podjęta zostanie decy-
zja co do przedstawionych zarzutów.

Policjant, który został potrącony 
odniósł obrażenia stopy, jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Okradli swoją babcię!
Rodzeństwo, 13-letni Kamil i 16-letnia Marta okradli swoją babcie. Włamali 

się do altany skąd zabrali miedzy innymi pieniądze. Sprawa trafi do Sądu 
Rodzinnego.

Do zdarzenia doszło w nocy z 10/11 października w Goleniowie  na te-
renie ogrodów działkowych przy ulicy Polnej.  Rodzeństwo, Kamil i Marta 
postanowiło okraść własną babcię. Wybili szybę w altanie ogrodowej, weszli 
do środka skąd zabrali z torebki pieniądze w kwocie 100 zł.  Ukradli także  
papierosy, tytoń, słodycze oraz pojemnik z bilonem. W trakcie przesłuchania 
przyznali się do włamania i kradzieży. Nie potrafili   powiedzieć dlaczego   
okradli własną babcię. Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego w Goleniowie, który 
zadecyduje o ich dalszym losie.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

reklama

reklama

Zapraszamy 
do kościoła parafialnego w Strzelewie 

dzisiaj 23.10. (piątek) o godz. 17.00 na koncert 
„Pieśni dziadowskich (przykościelnych)”. 

Koncert jest efektem warsztatów muzycznych organizowanych 
w Ośrodku Poszukiwań Twórczych Helanda. 

Organizatorem warsztatów jest Teatr Kana ze Szczecina, 
Teatr Brama z Goleniowa oraz Jacek Hałas Zespół Muzykanci

Kilka miesięcy temu opublikowa-
liśmy obszerny list Czytelnika , list 
pełen obaw o przyszłość budynków 
z tzw. wielkiej płyty. Technologia 
rodem ze Związku Radzieckiego 
pozwalała na szybkie budownictwo 
mieszkaniowe. Powstawały fabryki 
domów jak grzyby po deszczu. No-
wogard także skorzystał z tej okazji – 
w czasach Edwarda Gierka powstały 
u nas całe osiedla . Trudno ich nawet 
wymienić. Powoli zbliża się koniec 
czasu gwarancji – jak podają fachowe 
.źródła metalowe połączenia płyt nie 
wytrzymają dłużej jak 30 do 50 lat.

Ponieważ nie jestem fachowcem 
nie będę więcej komentował. Pokaże 
natomiast zdjęcia, które potwierdzają 
obawy lokatorów. Wierzę, ze zanim 
sami jako redakcja przebadamy te-
mat napłyną głosy od mieszkańców 
i lokalnych fachowców.

Jedno trzeba mocno podkreślić – 
nadchodzą lata w których potrzebne 
będą decyzje - kto je podejmie?

LMM

Początek problemów z „wielką płytą”?

Sytuacja widoczna na zdjęciach dotyczy budynku przy ulicy Warszawskiej 12.
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By studzienki 
nie wybijały

Miasto poczyniło kolejny krok do wymiany kanalizacji na terenach 
położonych nad jeziorem. Do efektu końcowego jeszcze daleko. 

Problem niewydolnej kanalizacji 
trwa od kilku lat. Wybijanie studzie-
nek nasiliło się minionym latem wraz 
z dużymi opadami deszczu. Ścieki 
spłynęły do nowogardzkiego jezio-
ra, a sanepid w skutek wykrycia w 
akwenie bakterii Coli zakazał kąpieli 
na kilka dni. Problem polega na tym, 
że do kanalizacji sanitarnej wprowa-
dzane są wody deszczowe. 

- By zaradzić problemowi trzeba 
oddzielić kanalizację sanitarną od 
deszczowej. W naszym przypadku 
powstanie nowa kanalizacja deszczo-
wa. Rury trzeba będzie doprowadzić 
do odbiornika, czyli jeziora – mówi 
Tadeusz Fiejdasz, kierownik miej-
skiego Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkaniowej i Ochroni 
Środowiska.

Inwestycja pochłonie kilka mi-
lionów złotych gminnego budżetu. 
Najdroższa będzie budowa separa-
torów. To miejsca, w których desz-
czówka, przed ujściem do jeziora 
będzie oczyszczana. Wymaga tego 
sejmowa ustawa z 2001 r., która wody 
deszczowe kwalifikuje jako ściek i za-
brania ich bezpośredniego zlewania 
do akwenów. 

Kilka miesięcy temu gmina zleciła 
prywatnej firmie wykonanie inwen-
taryzacji kanalizacji w całym mieście. 
Kosztowało to 267 tys. zł. To pierwszy 
krok, niezbędny do podjęcia działań. 
Przy okazji badania stanu kanalizacji 
wykryto także dzikie podłączenia.

- Mamy w tej chwili 
pełny obraz stanu kana-
lizacji w naszym mieście. 
Umożliwia nam to wyda-
wanie zgody na przyłącza 
do kanalizacji. Wykona-
nie inwentaryzacji długo. 
Firma musiała jednak 
udokumentować obecny 
stan kanalizacji. Robio-
no zdjęcia w kanałach, 
wpuszczano także kamery  
– twierdzi Fiejdasz.

Obecnie opracowywa-
na jest koncepcja wyko-
nania robót rozdziału 
kanalizacji. 

- Jeżeli Rada Miejska 
zabezpieczy odpowiednią 
ilość środków finansowych 
w budżecie, to po wyko-
naniu koncepcji zlecimy 
wykonanie dokumentacji 

niezbędnej do przeprowadzenia robót. 
Pieniądze w budżecie muszą się zna-
leźć. Jeżeli nie rozwiążemy problemu 
kanalizacji nad jeziorem to nie widzę 
sensu zagospodarowania terenów jad 
jego brzegami – zapowiada Fiejdasz.  

Koncepcja powinna być gotowa w 
styczniu. Ile potrwa budowa kanali-
zacji deszczowej?

- Myślę, że sam pierwszy rozdział, 
obejmujący jej powstanie w pobli-
żu jeziora zajmie około dwa lata. 
Chciałoby się szybciej, ale pewnych 
spraw nie można przeskoczyć. Po 
opracowaniu koncepcji, trzeba będzie 
wykonać pełną dokumentację, dostać 
pozwolenie na budowę. Do tego dojdą 
jeszcze uzgodnienia środowiskowe. To 
wszystko trzeba przeczekać – mówi 
kierownik.

Obecny stan połączonej kanalizacji 
daje się we znaki miejscowej oczysz-
czalni. Deszczówka rozrzedza ścieki 
i powoduje zakłócenie technologicz-
nego procesu oczyszczania. Dlaczego 
wcześniej – na początku kadencji 
burmistrza i Rady Miejskiej nikt nie 
myślał jak zaradzić tej sytuacji?

- Były takie próby. Przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Gardno powstała 
przecież przepompownia. Przy dużym 
natężeniu opadów jednak sobie nie ra-
dzi. Wylewanie kanalizacji przesunęło 
się w inne miejsce – wyjaśnia Fiejdasz.

Marcin Nieradka
Foto Jan Korneluk

Drzewa umierają 
padając…

O sytuacji powiadomił nas Czytelnik. Przy ul. Zamkowej padła topola – 
nie wytrzymała podmuchów wiatru. Wiatr był łaskawy – skierował padające 
drzewo tuż obok parkujących samochodów. Najgorsze jest to, że przez cały 
tydzień nie znalazł się nikt, aby uprzątnąć wiatrołom. Jest jeszcze kolejny 
problem – obok stoją topole w takiej samej (czytaj kiepskiej) kondycji. Tylko 
czekać, a znowu padną . Nie czekać - zapobiec nieszczęściu…

LMM
Foto Jan Korneluk 

Wizytówka na murze
Już od kilku lat na murze budynku w centrum miasta prezentuje się 

„męska wizytówka”. Malunek nikomu chluby nie przynosi.
Nie wiem, do kogo należy ściana, na której jakiś „artysta” popisał się swoimi 

umiejętnościami. Usunięciem malunku powinni być zainteresowani wszyscy: 
miasto, administrator bloku, czy właściciel pobliskiego sklepu. W rejonie placu 
Wolności przemieszcza się mnóstwo ludzi. Są to także małe dzieci, które zain-
spirowane rysunkiem mogą pójść w przyszłości śladem „artysty”. Wracający z 
kościoła muszą zamykać oczy, by po mszy nie zgorszyć się rysunkiem. Heniu 
Szczupak idąc na oślep uderzył ostatnio w drogowy znak. Miejmy nadzieję, 
że ktoś zareaguje na nasz apel i rysunek zniknie ze ściany.  

man
Foto Jan Korneluk
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•

• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 26.10.br. g. 16.00
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

Okno życia – pierwsze na naszym 
województwie

16 października 2009 r., w 31 rocz-
nicę wyboru kard. Karola Wojtyły na 
papieża, otwarto w Szczecinie pierw-
sze Okno Życia. Uroczystej inaugura-
cji dokonał Arcybiskup Metropolita 
Andrzej Dzięga.

Będzie ono specjalnym miejscem 
gdzie kobieta, która ukrywała ciążę i 
nie rodziła w szpitalu, będzie mogła 
anonimowo zostawić nowonarodzone 
dziecko, nie narażając je na śmierć lub 
jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

Okno życia jest zlokalizowane w do-
stępnym a zarazem dyskretnym miej-
scu i będzie otwarte non stop przez 
całą dobę. Po otwarciu Okna i pozo-
stawieniu tam dziecka nadany zosta-
nie delikatny sygnał, słyszalny tylko 

dla dyżurującej Siostry zakonnej, któ-
ra zajmie się nim we właściwy sposób. 
Przy naszym szczecińskim oknie będą 
dyżurować siostry z dwóch zgroma-
dzeń zakonnych: Służebniczek Staro-
wiejskich i Uczennic Krzyża. 

Pozostawiony w Oknie noworodek 
do czasu przyjazdu karetki pogoto-
wia ratunkowego po pobieżnej ocenie 
zdrowia będzie przebywał w specjal-
nym ,,ciepłym gniazdku”. Przewiezio-
ne do szpitala dziecko przejdzie do-
kładne badania, a następnie zostanie 
skierowane do pogotowia rodzinne-
go. Równolegle zostanie   uruchamia-
na procedura ustalenia tożsamości i 
droga adopcyjna. Dzieci z okna mogą 
prędko trafić do adopcji, a w cza-
sie okresu trwania procedury adop-
cyjnej przebywają już u nowej rodzi-
nie. Okno życia jest ostatecznością w 
tych wypadkach, gdzie nie odbyło się 
zrzeczenie praw rodzicielskich i prze-
kazania dziecka do adopcji normalną 
prawną drogą. 

Okno życia z jednej strony ma za-
pobiegać porzuceniom niemowląt z 
narażeniem ich życia, a z drugiej stro-
ny ma być nieustannym głosem za ży-
ciem i alternatywą dla wyboru śmier-
ci i aborcji. Z całą pewnością otwarcie 
pierwszego w Szczecinie Okna życia, 
poprzez wagę wartości życia człowie-
ka, stanie się wydarzeniem, które bę-
dzie ukoronowaniem tegorocznych 
Dni Papieskich.

cyt.: www.szczecin.kuria.pl

Podziękowania
Serdecznie chcemy podziękować tym wszystkim, którzy pomagali nam w 

przygotowaniu tego Dnia Papieskiego w Nowogardzie, wszystkim sponso-
rom, ludziom dobrej woli, a w sposób szczególny:

- Panu  Kazimierzowi Ziembie – burmistrzowi miasta Nowogard - Ks. 
Kanonikowi Grzegorzowi Zaklice – proboszczowi parafii pw. Wniebowzię-
cia Najswiętszej Maryi Panny - ks. Kanonikowi Kazimierzowi Łukjaniuko-
wi – proboszczowi parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego - ks. Ireneuszowi 
Kamionce – proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej - Pani Mi-
rosławie Przybyłek – dyrektorowi Nowogardzkiego Domu Kultury wraz z 
współpracownikami i zespołami, grupami, osobami, które dziś wystąpiły na 
scenie - firmie AZBUD Zdzisław Ajs - firmie Opel Jan Kozłowski - firmie 
PUWIS Nowogard - Aptece ASA - Cukierniom: Saturn,  - Dziennikowi No-
wogardzkiemu - Policji, Straży Pożarnej,  - młodzieży z Pokolenia JP2 oraz 
wszystkim zaangażowanym w pomoc i przygotowanie tego dnia w naszym 
mieście, 

Serdecznie dziękujemy, BÓG ZAPŁAĆ!!!

W piątek 16 października  o godz. 
11.30, zmarł Ksiądz Arcybiskup Senior 
Marian Przykucki, pierwszy Arcybiskup 
Metropolita Szczecińsko-Kamieński.

W piątek (23 października) o  godz. 
11.00 Msza Święta pogrzebowa, której 
przewodniczyć będzie Arcybiskup Sta-
nisław Gądecki, Metropolita Poznań-
ski, Zastępca Przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Polski, a homilię 
wygłosi Arcybiskup Henryk Muszyń-
ski, Metropolita Gnieźnieński. 

Po Mszy Świętej nastąpi złożenia 
ciała w kaplicy św. Ottona, do cza-
su przygotowania krypty biskupów 
szczecińsko-kamieńskich w Bazylice 
katedralnej.

Pamiętajmy o nim w naszych modli-
twach. Wielokrotnie odwiedzał nasze 
miasto Nowogard, warto tu nadmienić, 
że to ks. Abp Marian Przykucki erygo-
wał parafię św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie.

 x.TT (www.szczecin.kuria.pl) 

XXX Niedziela Zwykła – rocznica poświęcenia kościoła własnego
W ostatnią niedzielę października w kalendarzu liturgicznym 

Kościoła katolickiego umieszczono uroczystość Rocznicy Poświę-
cenia Własnego Kościoła. Dzień ten, zwany kiedyś kiermaszem, 

obchodzono do niedawna we wszystkich kościołach równocześnie.
Wyjątek stanowiły kościoły katedralne, które miały wyznaczone w ciągu 

roku rocznice poświęcenia. Obecnie uroczystość tę obchodzą w ostatnią nie-
dzielę października tylko te świątynie, których dokładnej daty poświęcenia nie 
można ustalić. 

W ciągu roku są dwa szczególne dni, ważne dla każdej świątyni: dzień jej 
patrona oraz rocznica poświęcenia. Dzień patrona jest odpowiednikiem ludz-
kich imienin. W tym dniu w danym kościele obchodzona jest uroczystość od-
pustowa, gdyż po spełnieniu odpowiednich warunków można uzyskać wtedy 
odpust zupełny. Dla podniesienia rangi tej uroczystości zwyczajowo przenosi 
się jej obchód na najbliższą niedzielę, aby umożliwić wiernym liczne uczest-
nictwo we Mszy. 

Dzień poświęcenia kościoła jest analogią do przyjęcia przez człowieka sa-
kramentu chrztu świętego. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym. 
Kościół przez poświęcenie staje się budynkiem przeznaczonym wyłącznie do 
służby Bożej. Odtąd nie może służyć żadnym świeckim celom. 

W liturgii istnieją dwie formy oddania budowli do celów kultu. Kościół moż-
na pobłogosławić lub poświęcić. Poświęcenie jest formą uroczystszą. Przewod-
niczy mu biskup, sprawując bogate obrzędy. Od budowniczych kościoła biskup 
otrzymuje klucze do świątyni. Po otwarciu drzwi jako pierwszy wchodzi do 
kościoła, wprowadzając do niego lud. Podczas Mszy św. biskup kropi ołtarz i 
ściany świątyni wodą święconą, namaszcza ołtarz i ściany w czterech lub dwu-
nastu miejscach. 

Podczas poświęcenia umieszcza się w ołtarzu relikwie świętych, zapala świa-
tła i okadza nową świątynię. Na zakończenie Liturgii po raz pierwszy Chleb 
Eucharystyczny umieszcza się w tabernakulum. Czerwona lampka informuje, 
że miejsce to jest święte jako mieszkanie Boga. 

Do niedawna na poświęcenie kościoła używało się terminu konsekracja. 
Dziś odnosi się go tylko do osób poświęcanych Bogu (śluby wieczyste osób 
konsekrowanych czy święcenia biskupie).

Kościół oprócz tego że jest wspólnota ludzi wierzących, spotykających się ra-
zem, jest także budowlą materialną – świątynią. Piękno świątyni wyraża nasza 
troskę o nią, świadczy o naszej miłości do tego co święte, do Boga. W pięknej 
świątyni chcemy dłużej przebywać, bo dobrze się czujemy, nasze myśli, serca 
prędzej znoszą się ku Bogu. 

x.TT

Informacje parafialne:
„Znicze kupujesz – ferie fundujesz”: w tę Niedzielę młodzież z parafii pw. Św. 

Rafała Kalinowskiego będzie sprzedawać przy kościele znicze i lampiony. Pieniądze 
będą przeznaczone na wyjazd dla młodzieży w czasie ferii zimowych. 

Zapraszamy młodzież na spotkania Grupy Pokolenie JP2, w każdy poniedzia-
łek na godz. 19.00. Spotkanie rozpoczyna Eucharystia w kaplicy kościoła pw. Św. Ra-
fała Kalinowskiego, a później ciąg dalszy w salce pod plebanią (poruszamy naprawdę 
ciekawe tematy)

Zapraszamy do wyjazdu na europejskie Spotkanie młodych „Taize” w dniach 
29.12.2009 – 02.01.2010 w Poznaniu. Punkt przygotowań w parafii pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek  o godz. 19.00. Kontakt i zapisy: Ks. To-
masz Tylutki, GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; www.rafalkalinowski.republika.pl).   x.TT
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Pielgrzymka zaufania przez ziemię Europejskie Spotkanie Młodzieży…

29 grudnia 2009 - 2 stycznia 2010 • Poznań
Chcesz…?
•   Przeżyć kilka dni z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi z całej Europy 

i z innych kontynentów...
•   Poznać mieszkańców miasta dzięki osobistym spotkaniom...
•   Modlić się z innymi śpiewami i w ciszy...
•   Być gościem u rodzin i w parafiach Poznania i okolic miasta
•   Rozpocząć «Pielgrzymkę zaufania» w swoim życiu...
Zapisy do 22 listopada!  
Zachęcamy gorąco do udziału w przygotowaniach!
Koszt: ok. 250 zł (przejazd, pobyt, ubezpieczenie, wpisowe)
Punkt przygotowań i zapisy: spotkania w każdy poniedziałek o godz. 19.00

Ks. Tomasz Tylutki
Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; gg: 2404046
www.taize.fr/pl ; www.rafalkalinowski.republika.pl ; www.ichtis.info

Szkoła Podstawowa Nr 4

MOC W PATRONIE
Czasem wszystko wydaje się łatwe i oczywiste. Proste jak życie, gdy zaczy-

namy traktować je poważnie. Ale potem, gdy ono się komplikuje, zdajemy 
sobie sprawę, że potrzeba wiele odwagi, by przyjąć szczęście. Przeżywać 
każdą chwilę, jakby była najważniejsza. Nie lękać się tego, co przed, ale 
czuć moc tego, co za.

Szczęście jest pełne wiary, jak mi-
łość, która jest pełna szczęścia. Za-
praszając jedno, nie możesz pominąć 
drugiego. Miłość i szczęście są jak 
splecione dłonie wędrujących razem.

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 przeżywali niedaw-
no szczęśliwe dni: Dzień Nauczyciela 
i Uroczystość wyboru Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową w Rzymie.

Jeżeli ktoś potrafi zadać samemu 
sobie pytanie, wywołane nie gorącz-
kowym pośpiechem chwili, ale pra-
gnieniem odnalezienia sensu życia, 
uczynił to podczas tych uroczystości 
w naszej szkole.

Uczniowie wyrazili swoją wdzięcz-
ność Nauczycielom- słowem, kwia-
tami i muzyką. Pokazali, że jest tyle 
okazji do czynienia dobra i jest tyle 

dróg, aby spotkać się z drugim czło-
wiekiem. W tym doświadczeniu do-
znaliśmy prawdziwej chwili szczęścia 
i pojawiła się właściwa odpowiedź na 
nasze pytanie:

GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM SIŁY W 
NASZEJ PRACY JEST NAJWSPA-
NIALSZY Z NAUCZYCIELI-JAN 
PAWEŁ II-PAPIEŻ WOLNOŚCI.

Tak więc, te dwie uroczystości 
ukazały głębię wolności i napełniły 

wszystkich optymizmem. Sprawiły, że 
każdy miał szansę odnaleźć drogę do 
wolności, do Boga, do samego siebie...

Przestały istnieć granice, a serca 
wypełniła nadzieja, nadzieja na lepsze 
jutro i na lepszy świat..

R.L
Już dziś zapraszamy wszystkich 

przyjaciół naszej szkoły na obchody  
Święta naszej szkoły...za rok. MZK

Namaluj i wygraj
Chcesz wygrać piłki i plecaki? 
Narysuj siebie w koszulce reprezentacji Polski! 
Olimpia Nowogard ogłasza konkurs plastyczny. W konkursie mogą wziąć 

udział dzieci do lat 10 z terenów wiejskich naszej gminy. Temat prac - „Ja 
w koszulce z orłem na piersi”. Pracę mają przedstawiać dziecko w koszulce 
narodowej reprezentacji. Mogą być wykonane dowolną techniką plastycz-
ną. Pracę można składać w redakcji „Dziennika” lub przesyłać na adres: 
Warszawska 14/17, 72-200 Nowogard. Nagrodzone zostaną cztery najlepsze 
prace. Zwycięzców wyłonią piłkarze drużyny seniorskiej. Termin składania 
prac mija w następny piątek.

man
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Wędkarze 
na Kanale Świniec

W dniu 18 października na Kanale Świniec w Kamieniu Pomorskim odby-
ły się wędkarskie zawody spławikowe organizowane przez Miejsko – Gmin-
ne Koło Wędkarskie PZW.

W zawodach udział wzięło 53 zawodników. Pogoda dopisała, ryby rów-
nież – patrz wyniki!

Królowała ukleja, a bardziej doświadczeni wędkarze skusili także dorod-
ne płocie.

Po trzech godzinach zmagań komisja sędziowska ustaliła następujące wy-
niki:

I miejsce  - Stanisław Mikołajczyk – 6169 pkt,
II miejsce – Bogdan Kondratowicz – 5450 pkt.
III miejsce – Damian Zelizko – 4600 pkt.
Następne miejsca – IV – Waldemar Puszcz, V – Andrzej Richert, VI – Bo-

gusław Rekowski , VII – Władysław Luberadzki z 3880 punktami – jak wi-
dać różnice minimalne.

Zawodnicy z podium otrzymali pamiątkowe puchary, a zajmujący miejsca 
od 1 do 23 upominki w postaci sprzętu wędkarskiego.

Przed odjazdem z gościnnego łowiska tradycyjne kiełbaski z grilla.
H. Szczupak, 

foto Edward Paszkiewicz

Nowogardzki Dom Kultury
zaprasza w dniu 27.10.2009 r. o godz. 19.00

na spektakl teatralny
pt. „WODZIREJ” w reż. Piotra Ratajczaka

w wykonaniu aktorów z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
Przedsprzedaż biletów w kasie NDK.

Zapraszamy.

***
Nowogardzki Dom Kultury

zaprasza w dniu 06.11.2009 r. o godz. 10.00 i 19.00

na spektakl teatralny
pt. „ZEMSTA” w reż. Anny Augustynowicz

w wykonaniu aktorów z Teatru Współczesnego w Szczecinie
Przedsprzedaż biletów w kasie NDK.

Zapraszamy.

Samorządowa Fundacja Opieki 
medycznej „Zdrowie” informuje

DNIA 27.10.2009r (wtorek) w siedzibie Samorządowej Fundacji Opieki 
Medycznej „Zdrowie”(budynek laboratorium szpitala ) będzie przyjmował 
LEKARZ DIABETOLOG.
Rejestracja i szczegółowe informacje u Pani Elżbiety Lubczyńskiej tel. 
606-457-102.
Ilość pacjentów ograniczona.

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 14.11.2009r.
Organizuje wyjazd na badania mammograficzne do Centrum Radiologii 

i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 

Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz  8.30- 14.00 tel. 091-39-21-
356,oraz u Lidii Bogus tel.505-393-636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Twarda dziura
O naprawę dziur na ul. Bohaterów Warszawy apelowaliśmy już kilka-

krotnie. Efekt jest, choć nie o taki nam chodziło. 
Dziury straszą kierowców już od 

minionego lata. Próbowano je na-
prawiać. Nic z tego. Masa, którą je 
zalano wypłynęła i zamiast dziury 
zrobił się garb. Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg uznał, że z dziurą nie 
będzie tak łatwo. Kazał poddać dro-
gowcom się i odpuścić. W trosce o 
bezpieczeństwo kierowców przed 
pułapką ustawiono pachołki.

Jedno jest pewne. W dziury już 
nikt nie wjedzie. Teraz, co najwy-
żej kierowca z opóźnionym reflek-
sem może wjechać w pachołki lub 
w innych uczestników ruchu. Po co 
naprawiać usterki na drogach, sko-
ro po kilku miesiącach i tak wraca-
ją one do pierwotnego stanu. Nic 
dziwnego, gdy np. masę asfaltową 
wylewa się przy minusowej tempe-
raturze. Wyparowują wtedy jej naj-
cenniejsze składniki. A na koniec 
przyklepuje się łopatką.

Taką metodę obstawiania dziur 
pachołkami proponuję zastosować 
w każdym przypadku. Pracy mniej, 
oszczędność materiału. Najwyżej 
kierowcy będą musieli jeździć slalo-
mem. 

man 
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Filip syn Martyny 
Chruścińskiej ur. 
19.10.09 z Nowogardu

Ela córka Magdaleny 
i Janusza ur. 15.10.09 
ze Szczecina

Filip syn Barbary 
Adamskiej ur. 20.10.09 
z Radowa Małego

Ola córka Agnieszki 
Szpigiel ur. 15.10.09 
z Nowogardu

Zuzia córka Katarzyny 
Lizik ur. 21.10.09 
z Nowogardu

Martynka córka Ewy 
Bieniek ur. 15.10.09 
z Polic

W obiektywie  Jana korneluka   - Gość z kalisza w Nowogardzie
                                      Stanisław Sobczak

Legitymację podpisał Sekretarz Oddziału Pow. ZNP - Sobczak
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Obwodnica  
a NATURA 2000

Pisząc o uwarunkowaniach środowiskowych budowy obwodnicy cz.III 
wspomniałem, że planowana inwestycja nie znajduje się w granicach ob-
szarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obwodnica przetnie 
jednak obszary cenne przyrodniczo O tych obszarach i wpływie na nich ob-
wodnicy w dzisiejszym opracowaniu „Postanowienia „

ści 30 - 40 cm, wkopana w ziemię na 
głębokość 50 cm. Takie rozwiązanie 
uniemożliwi przedostanie się pła-
zów na teren obwodnicy.

Realizacja inwestycji spowoduje 
konieczność wycinki drzew i krze-
wów, dlatego należy zaprojektować 
nasadzenia i zagospodarowanie zie-
lenią otoczenia drogi jako rekom-
pensatę przewidywanej wycinki, 
biorąc pod uwagę uwarunkowania 
siedliskowe, techniczne, wskaza-
nia związane z architekturą krajo-
brazu oraz wymogi bezpieczeństwa. 
W nasadzeniach pominąć gatunki 
drzew i krzewów, które mogą być 
atrakcyjne jako baza pokarmowa 
dla zwierząt  Ponadto wskazane jest 
obsadzenie ekranów akustycznych 
pochłaniającymi roślinami pną-
cymi, na odcinkach, gdzie istnie-
je techniczna możliwość nasadzeń. 
Według analizy przeprowadzonej w 
przedłożonym raporcie oraz z uwa-
gi na fakt, iż w trakcie budowy i eks-

ploatacji nie wystąpią uciążliwe od-
działywania poza granicami tere-
nu przedsięwzięcia, nie przewidu-
je się zatem wystąpienia potencjal-
nego znaczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko oraz 
efektu skumulowania się oddziały-
wania przedmiotowej inwestycji z 
innymi przedsięwzięciami.

Na etapie realizacji inwestycji wy-
stąpi zwiększony poziom hałasu i 
emisji drgań mechanicznych spo-
wodowanych pracą maszyn budow-
lanych jak również ciężkich pojaz-
dów dowożących materiały budow-
lane. Mając na uwadze, że w niektó-
rych fragmentach prace będą prze-
biegały w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, prace budowlane 
powinny być tam prowadzone w go-
dzinach, w których hałas będzie naj-
mniej uciążliwy dla mieszkańców, a 
więc w porze dziennej. Ponadto jak 
wynika z analiz przeprowadzonych 
w raporcie o oddziaływaniu na śro-
dowisko, istnieje konieczność za-

stosowania odpowiednich zabez-
pieczeń w postaci ekranów aku-
stycznych, na odcinkach, gdzie będą 
przekroczenia standardów jakości 
środowiska w tym zakresie. Zagro-
żenia dla wód powierzchniowych i 
podziemnych zostaną wyelimino-
wane przez wprowadzenie odpo-
wiednich rozwiązań, technicznych. 
Na odcinkach, gdzie prace ziem-
ne i budowlane będą prowadzone 
w pobliżu cieków wprowadzić roz-
wiązania zabezpieczające przed za-
nieczyszczeniem substancjami che-
micznymi pochodzącymi z prac bu-
dowlanych.

Zaleca się odprowadzanie wód 
opadowych z drogi do systemu ka-
nalizacji deszczowej. Przed wprowa-
dzeniem wód opadowych z drogi do 
cieków lub rowów melioracyjnych 
z systemów kanalizacji deszczowej 
zaleca się zastosowanie urządzeń 
oczyszczających. System odprowa-
dzania wód opadowych z drogi na-
leży zaopatrzyć w urządzenia zabez-
pieczające przed przenikaniem za-
nieczyszczeń na wypadek poważ-
nej awarii spowodowanej wypad-
kiem drogowym na następujących 
odcinkach obwodnicy: w rejonie j. 
Nowogardzkiego, strefy ochronnej 
pośredniej komunalnego ujęcia wód 
podziemnych w Nowogardzie ul. 
Kościuszki oraz przy węźle Warn-
kowo.

Przedsięwzięcie wymaga wyko-
nania analizy porealizacyjnej w celu 
sprawdzenia skuteczności zaprojek-
towanych działań i środków w za-
kresie ochrony akustycznej terenów 
wymagających ochrony przed ha-
łasem. Wykonana analiza pozwoli 
na stwierdzenie, czy standardy ja-
kości środowiska na tych terenach 
przy zastosowaniu rozwiązań tech-
nicznych zostaną zachowane oraz 
w zakresie ich przekroczenia wpro-
wadzenie dodatkowych zabezpie-
czeń bądź stwierdzenia konieczno-
ści utworzenia obszaru ograniczo-
nego użytkowania. Uwzględnia-
jąc przedstawione wnioski, należy 
stwierdzić, że planowane przedsię-
wzięcie nie będzie negatywnie od-
działywać na Naturę 2000 i obszary 
cenne przyrodniczo w szczególno-
ści nie będzie miała wpływu na in-
tegralność i spójność obszarów Na-
tura 2000 oraz nie wystąpi skumu-
lowany wpływ inwestycji w powią-
zaniu z innymi przedsięwzięciami, 
przy wypełnieniu warunków wy-
mienionych powyżej.

Na niniejsze postanowienie Stro-
nom nie służy zażalenie.

Opracowanie - LMM

Przedstawione wyniki raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko wraz z aneksem wska-
zują iż planowana inwestycja prze-
chodzi przez tereny o niewielkich 
wartościach przyrodniczych. Trasa 
obwodnicy przebiegnie przez brze-
gowy fragment obszaru chronione-
go krajobrazu ,,Las Czermnicki’’. Te-
ren projektowanego przedsięwzięcia 
został wyznaczony prawie po gra-
nicy tej formy ochrony przyrody w 
miejscu o niewielkiej wartości przy-
rodniczej. W miejscu przecięcia wy-
stępują grunty orne całkowicie użyt-
kowane rolniczo. Ponadto obwodni-
ca będzie przebiegać w bliskiej odle-
głości od terenów, które w waloryza-
cji przyrodniczej Gminy Nowogard 
zostały uznane za cenne faunistycz-
nie. Jest to jezioro koło Karska (ok. 
1600 m w linii prostej) i jezioro No-
wogardzkie (ok. 330m w linii pro-
stej).

Dla zabezpieczenia obszarów cen-
nych przyrodniczo wymienionych 
w decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realiza-
cje przedsięwzięcia zaprojektowa-
no wykonanie pasów zieleni izo-
lacyjnych. Ponadto pas drogowy 
na całym odcinku obwodnicy ob-
sadzono zielenią wysoką i niską w 
celu zmniejszenia zanieczyszczenia 
gruntów i pokrywy glebowej, przez 
substancje zawarte w spalinach. Za-
projektowane swobodnie lub rzędo-
we układy drzew liściastych z do-
mieszką drzew iglastych, tj. m.in. 
klon pospolity, klon jawor, jesion 
wyniosły, dąb szypułkowy, klon po-
lny, świerk pospolity, daglezja zielo-
na, zagęszczenie krzewami z gatun-
kami leszczyna pospolita, głóg, li-
lak pospolity, trzmielina pospolita. 
Drzewa w postaci rzędowej zapro-
jektowano tuz przy zewnętrznych 
granicach pasa drogowego oraz w 
pasach oddzielających obwodni-
cę od dróg wspomagających. Swo-
bodne nasadzenia grupy krzewów 
zaprojektowano również w zasięgu 
projektowanych węzłów komunika-
cyjnych z uwzględnieniem pól wi-
doczności dla włączających się do 
ruchu. 

Dodatkowo do pakietu budowla-
nego wprowadzono pasy zieleni izo-

lacyjnej po obu stronach planowa-
nego przedsięwzięcia w km 6+850  
do 7+400. Wykorzystano w tym celu 
gatunki odpowiednie do obecnego 
podmokłego, bagiennego siedliska, 
tj. grupy drzew i krzewów z gatun-
ków: olsza szara, olsza czarna), cze-
remiecha pospolita, Ieszczyna po-
spolita, dereń świdwa, śliwa tarnina. 
Pas zieleni izolacyjnej wprowadzo-
no również w km 4+750 do 5+180 
(olsza, brzoza omszona, klon, jawor, 
leszczyna pospolita, dereń , świdwa, 
śliwa tarnina.

Projektowana inwestycja stano-
wić będzie jednak barierę dla zwie-
rząt migrujących. W celu zniwelo-
wania tego oddziaływania zaprojek-
towano sieć przejść i przepustów dla 
małych, średnich i dużych zwierząt, 
mających na celu udrożnienie kory-
tarza ekologicznego rzeki Dobrzycy. 
Ponadto w obrębie obwodnicy za-
planowano 24 techniczne przepu-
sty wodne, które mogą pełnić funk-
cję przejść dla małych zwierząt - ich 
średnica waha się pomiędzy 40-150 
cm. Tam, gdzie będzie to możliwe 
technicznie przepusty wodne nale-
ży wyposażyć w suche półki o szero-
kości około 50 cm, umieszczone po-
wyżej przewidywanego zwierciadła 
wody w przepuście. Półki te powin-
ny w łagodny sposób łączyć się z te-
renem przylegającym do przepustu. 
W celu uniknięcia kolizji zwierząt z 
pojazdami zaprojektowano wygro-
dzenie drogi siatką o wysokości 2 m. 
Rozmiar oczek siatki ogrodzenio-
wej w jej dolnej części, do wysoko-
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SP Strzelewo

Uczniowie nauczycielom
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji 

w Szkole Podstawowej w Strzelewie – o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta 
akademia, na którą przybyli uczniowie, nauczyciele, obsługa oraz emeryci 
naszej szkoły. 

Podczas występu, który przygotowała p. Małgorzata Kurzawa, dzieci z klasy 
V i VI zaprezentowały wiersze, piosenki oraz różne scenki ze szkolnego życia. 
Wszystkim pracownikom szkoły – byłym i obecnym uczniowie wręczyli 
również kwiaty oraz składali najserdeczniejsze życzenia. 

Po części artystycznej dyrektor -  p. Agnieszka Forgiel złożyła życzenia oraz 
wręczyła nagrody pracownikom szkoły.

Ogromne podziękowania należą się p. Katarzynie Obrębskiej za wyko-
nanie dekoracji na występ oraz Radzie Rodziców za pomoc w organizacji 
uroczystości.

mk

Z podziękowniem  
pastor Cezary komisarz

 
„ Dyrekcja i Szkolny Rzecznik Praw Dziecka  SP w Strzelewie pragną gorąco 

podziękować Panu Adamowi Kłopotowskiemu za podarowanie keyboardu, 
który usprawni naucznie muzyki oraz pomoże rozwijać zdolności muzyczne 
uczniów”

Przychodnia PraXIS 

Badania mammograficzne
We wtorek 20.10.2009r. w Przychodni Praxis w Nowogardzie odbyły się 

bezpłatne badania mammograficzne, których koordynatorem było Zachod-
niopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkanek Nowogardu i okolic. Właściciel Praxis lek.
Krzysztof Kosiński zapewnia, że to nie ostatnia taka akcja, w której Przy-
chodnia Praxis wychodzi na przeciw potrzebom pacjentów.

Następny przyjazd mammobusu planuje SZOZ Praxis w miesiącu lutym 
2010 roku o czym poinformujemy.

Inf. własna
Fot. Franciszek Karolewski
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OGŁO SZE NIA drOb NE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, 55 m kw, II piętro w Do-
brej Nowogardzkiej, ul. Trau-
gutta 3 a. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOW-
LANE UZBROJONE W NOWO-
GARDZIE, 85 ZŁ ZA 1 METR KW 
NETTO TEL: 608 047 127, 608 
047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowo-
gardzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam pół domu. 091 39 
20 866.

• Poszukuję powierzchni rekla-
mowych przy drodze, na bu-
dynkach (Nowogard – Gole-
niów – Szczecin – Świnoujście). 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 66 m kw – 
tanio. 781 932 948.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie za-
mienię na trzypokojowe. 091 39 
20 113.

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 68 m kw (3 pokoje, 
okna PCV, panele podłogowe, 
nowe co w miedzi, łazienka 
wysoki standard) w Wierzbię-
cinie. Cena 165 tys. do uzgod-
nienia. Tel. 607 398 428.

• Do wynajęcia mieszkanie w cen-
trum. 725 590 955 po 20.00.

• Garaż przy ul. Zamkowej sprze-
dam. 695 980 401.

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 792 52 52 92.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe w domu jednorodzin-
nym. 91 39 20 737.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
na osiedlu domków jednoro-
dzinnych, nowe budownictwo, 
powierzchnia użytkowa 139 m 
kw, działka 750 m, do zamiesz-
kania. Tel. 605 548 164.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 
po 20.00.

• Sprzedam działkę uzbrojoną. Tel. 
0601 090 079.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 
2 pokojowe, ul. Kowalska 1B/6. 
601 083 718.

• 2 działki budowlane 35 arów 
z warunkami – okolice Nowo-
gardu. 728 323 434.

• Mieszkanie 4 pokojowe. 728 
323 434.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojo-
we własnościowe na większe, 
może być w starym budownic-
twie. 091 39 25 132.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• mieszkanie 2 pokojowe wynaj-
mę lub sprzedam z przyznaną 
dopłatą rządową. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 
pokojowe + garaż. 91 39 27 000.

• Szczecin – os. kasztanowe 
sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, 60 m kw, standard 
wysoki, cena 248 tys. Tel. 
600 214 332.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw w 
Nowogardzie, IV piętro, centrum. 
Tel. 091 39 21 401 po godz. 18.00.

• Kawalerka do wynajęcia. 
511 696 884.

• OSTRZYCA - MIESZKANIE ok. 
60m kw., 2 pokoje do wynajęcia 
na okres 5 lat. tel. 607 646 760. 

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 
x 55 R16; stan bdb. Cena 690 zł 
oraz 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 
1,9 diesel, 2000 r. lub zamienię 
na busa. Tel. 503 045 960.

• Sprzedam Seat Toledo 1992 r., 
1,8. Tel. 0514 649 097.

• Tanio Renault Safrane, benzyna 3 
l, rejestracja, rocznik 1993, w do-
brym stanie. 885 693 138.

• Sprzedam Forda combi. 
724 117 566.

• Sprzedam Polonez Caro Plus 1,4 
rover, przegląd 07.2010 r., + dużo 
części i silnik zapasowy. Cena do 
uzgodnienia. 692 831 280.

• Sprzedam Mercedes 124, 200 D, 
rok 1988, uszkodzona skrzynia, 
cena do uzgodnienia oraz moto-
cykl MZ 250 Tropic, rok 1970. Tel. 
788 174 778.

• Sprzedam Cinquecento, 1994 r., 
cena 1700 zł. Tel. 727 525 566.

• Sprzedam VW Jetta, 1987 r., stan 
dobry (uszkodzony silnik), opłaco-
ne ubezpieczenie i przegląd, cena 
do uzgodnienia. Tel. 781 91 05 91.

• Sprzedam komplet opon zimo-
wych z felgami 13 x 185 x 70. Tel. 
781 91 05 91.

• Sprzedam Opel Astra G combi, 
1998 r., 2,0 16 V, srebrny, cena 
12 600. Tel. 609 307 351.

• Sprzedam Mitsubishi Colt 1,3 
benzyna, 1996 r., centralny za-
mek, elektryczne otwieranie 
szyb, poduszki powietrzne; oraz 
inne samochody. Tel. 091 39 
20 303.

• Sprzedam 4 opony zimowe 
155/70 R 13, stan bardzo dobry. 
Cena 120 zł. Tel. 665 462 186.

• Mercedes 124, pełne wyposaże-
nie sprzedam. 091 39 110 51, 507 
02 30 35 wieczorem.

• Sprzedam Poloneza Caro Plus, 
stan idealny. Tel. 605 85 65 56.

• Sprzedam Ford Fiesta po kolizji 
przodu w całości lub na części, 
rok prod. 1994. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 20  902, kom. 
513 83 18 84.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapesz-
ty. Tel. 512 335 172.

• Pszenżyto ozime do siewu oraz 
buraczki i marchew w większych 
ilościach sprzedam. 502 853 573.

• Ziemniaki jadalne sprzedam. 
Strzelewo. 502 853 573.

• Drzewka orzecha laskowego 2 
m, cena 10 zł. 785 714 251.

• Ziemniaki jadalne sprzedam 50 
gr/ kg. Tel. 660 135 921.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Ol-
chowo 62 przy CPN. 091 39 21 691.

• Kupię ciągnik 40, 60-tkę, może 
być do remontu. 091 39 25 132, 
508 431 307.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierowski. 
Tel. 607  083  893, www.bruk-lin-
nowogard.com.pl

• remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• HarrY – meD masaż i rehabi-
litacja u pacjenta w domu. Tel. 
607 621 257.

• Nadzory budowlane. 
504 595 424.

• Przewóz osób do Niemiec 
pod wskazany adres. Tel. 
796 367 792.

• Usługi budowlane – dociepla-
nie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura 
i terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Tel. 0600 626 268.

• Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• „DUr – DaCH” - POkrY-
CIa I remONTY DaCHÓW. 
691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 
79 109, 600 382 214.

• Tipsy żelowe. 697 408 391.

• Dachy kompleksowo. 
727 303 097.

• remonty. 696 07 07 08.

• Usługi ogólnobudowlane – szyb-
ko i tanio. 507 522 345.

• korepetycje z języka angiel-
skiego. Tel. 668 229 063.

• Udzielę pomocy przy pisaniu 
prac magisterskich, licencjackich, 
również liceów. 723 885 524.

• Udzielam korepetycji z j. nie-
mieckiego dla pań wyjeżdżają-
cych do Niemiec jako opiekunki, 
również uczniów szkół podsta-
wowych. 723 885 524.

• Transport, przeprowadzki – kraj, 
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 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

POleCamY DOmY POD NOWOGarDem

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

zagranica. 696 138 406, 696 
854 591.

• Bramy, ogrodzenia, balustra-
dy, usługi ślusarskie i spawal-
nicze – również u klienta. Tel. 
723 412 867.

• Roboty ogólnobudowlane, 
tynki maszynowe, cemento-
wo – wapienne i gipsowe, bu-
dowa domów. FULL – BUD. Tel. 
512 765 501.

• Język niemiecki – korepetycje. 
091 39 110 51, 507 02 30 35 wie-
czorem.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA, WIELOLETNIE DO-
ŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do sortowania fl anc 
truskawek od 3.11.2009 r. w 
redle. Zapewniamy dojazd. 
kontakt tel. 091 39  102 18, 
505 149 049.

• Poszukuję pracownika budowla-
nego do prac wykończeniowych. 
Tel. 66 31 60 884, 607 083 845.

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. 727 303 097.

• Tokarza zatrudnię. 511 
267 991.

• Zatrudnię przy wykończeniów-
ce. 888 603 612.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Ślusarzy do ogrodzeń (nie z os. 
Bema). 513 100 901.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
666 219 915, 698 245 488.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkĘ Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i 
kominkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębi-
nową. Wydajność 100 l na minu-
tę. Obroty 2850. Przekrój 15 cm, 
wysokość 120. Sprawna nieuży-
wana – nowa. Tel. 091 39 20 714, 
Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielo-
funkcyjne (drukarka, fax, skaner, 
kopiarka) lexmark X5470, cena 
270 zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Sprzedam suknię ślubną. 
602 179 645.

• Sprzedam sprzęt gastronomicz-
ny. 608 658 184.

• Sprzedam wózek głęboki + spa-
cerowy fi rmy Peg Perego. Kolor 
mokka – tofi i. Tel. 0602 153 306.

• Sprzedam tanio segment. 
693 925 093.

• Silniki elektryczne 13 KW sprze-
dam. 091 39 26 634.

• Sprzedam kontener na Targowi-
sku. 509 389 624, 509 389 669.

• Oddam białego kudłatego szcze-
niaka w dobre ręce. 698 158 885.

• Sprzedam tanio meble pokojo-
we. 696 945 744.

• Oddam drzewo za wycinkę. Tel. 
504 282 176.

• Ofl isy tartaczne na opał sprze-
dam, 300 zł za przyczepę, pocię-
te w klocki; 200 zł w całości. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam rury PCV. Tel. 
793 414 095.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.

• Sprzedam tanio 4 miesięczne 
pieski rasy Syberian Husky. Tel. 
512 467 458.

• Sprzedam komplet mebli do sy-
pialni (łóżko 160 – 200 cm, szafa 
3 – drzwiowa z lustrem, 2 szafki 
nocne, nadstawka z półkami, po-
jemnik na pościel) w sosnowej 
okleinie naturalnej za 400 zł. Tel. 
601 889 599.

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 
17 305.

• Sprzedam lodówkę ARDO. Tel. 91 
39 27 142.

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165
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                                    ogłasza nabór pracowników 
do nowego sklepu w Nowogardzie. 

Oferty proszę składać w kadrach 
INTERMARCHE w Goleniowie, 

ul. Zielona Droga 10, tel. (091) 407-2000.

Ogłoszenie o drugim przetargu 
na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy 
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 234 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 
września 2009 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza 
komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
1. Przetarg na dzierżawę miejsc nr  26 , 33 i  34 do sprzedaży kwiatów, zniczy 
i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się 
w dniu 26 października 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. 
Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 1000. 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed rozpoczęciem 
przetargu wadium w wysokości 100 zł (sto złotych). 
3. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 
611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata. 
4. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce ustala się na 
kwotę 50,00 złotych.
5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umo-
wę, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić 
wylicytowany czynsz powiększony o 22 % podatek VAT. 
8. Umowa uprawnia do handlu od dnia 26 października do dnia 3 listopada 
2009 r. 
9. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wadium, 
należy wpłacić w dniu wygrania przetargu. Czynsz należy wnieść na rachunek 
Gminy Nowogard w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 
000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 
oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata. 
10. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9 powoduje utra-
tę prawa do handlu oraz utratę wadium. 
11. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wygrania dwóch 
miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy. 
12. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje miejsce za 
czynsz niższy niż wpłacone wadium zostanie ono zwrócone w kasie Urzędu 
Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Sprzedaż  
drewna 

kominkowego, opałowego
Transport. 

Tel. 509 930 161

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
informuje członków Koła, 

że dnia 25.10.2009 organizuje 
zawody wędkarskie spławikowe 

na Kanale Świniec 
w Trzebieszewie. Zapisy w sklepie Tęczak 

ul. Waryńskiego do dnia 23.10.2009 r. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ulicy 5 Marca 

o godz. 6.00. Uwaga zmiana czasu. 
                                             Zapraszamy. Zarząd Koła

reklama

Przyrodnicza ciekawostka
Grupa biologów z Francji podjęła swego czasu próbę odpowiedzi na pytanie: 

czy rośliny ze sobą rozmawiają? W tym celu podłączono swoisty „kardiograf ” 
do roślin w stojących obok siebie doniczkach i rozpoczęto zapisy bioprądów. 
Okazało się, że w momencie zrywania listka rośliny w jednej doniczce,  u 
rośliny w doniczce obok nastąpił „skok” na wykresie bioprądu. Uznano, że 
roślinka „wiedziała” o nieszczęściu koleżanki…

Historyjkę ową przypomniałem sobie, gdy w czasie zawodów motocros-
sowych na „Smoczku” kolega pokazał mi „opiekę” jaką dąb otacza pobliską 
sosenkę – gdyby nie uścisk dębowych konarów sosenka zapewne złamałaby 
się pod uderzeniami wiatru.

Ciekawość mnie dręczy – jakich to słów używała sosenka prosząc o pomoc?
LMM
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AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

Firma „Piomar” 
poleca: 

- odzież angielską na wagę i sztuki; 
- panele podłogowe, elewacyjne 
   PCV firmy: Klassen, Kronopol, 
   Market (na zamówienie); 
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
   wg katalogów; 
- naprawę rowerów, ostrzenie 
   noży, nożyczek, itp. 

Czas oczekiwania 2 – 4 dni
Zapraszamy 

ul. 3 maja 48 • Dom rzemiosła 
tel. 0601 750 697

CHAMPION 
Salon Pielęgnacji Psów

raBaT 10% na usługi 
do końca roku

Tel. 697 380 497
ul. Boh. Warszawy 71 (były POM)

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165
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Producent Okien
i Drzwi
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Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

HOTEL PRZYSTAŃ

17 AUTOMATÓW
RULETKA

BAR

Żeglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

ENdErMOLOGIA ®
SKUTECZNA METODA USUWANIA CELULITU
I MODELOWANIA SYLWETKI
WYSZCZPULENIE, UJĘDRNIENIE, LIFTING

MEZOTErAPIA bEZIGŁOWA
ZABIEGI NA TWARZ, ZABIEGI NA CIAŁO,
RÓWNIEŻ W WALCE Z CELULITEM
klaSYCZNe ZaBIeGI kOSmeTYCZNe,
maNICUre, PeDICUre
DOmINO Gabinet masażu i kosmetyki ciała
ul. rzemieślnicza8, Goleniów
CeNY PrOmOCYJNe!!!

DOmINO Gabinet masażu i kosmetyki ciała
ul. rzemieślnicza8, Goleniów

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGarD

www.autopart.pl

ODZIEŻ
NA

WAGĘ
Nowy

największy sklep
w Nowogardzie

ul. WARSZAWSKA 9
(pod Biedronką były pasaż handlowy)

zapraszamy
pn. - pt. 9-19, sob. 9-14

otwarcie 26.10.2009 r.
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  23.10
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SCHODY
Gdy w twoim życiu
Zaczęły się schody,
Wsiądź do windy – 
Dla wygody.

GrZYBOBraNIe...
Oto Edward, mój przyjaciel,
Taki świetny grzybiarz bracie,
Że zazdroszczę zbiorów jemu
Znawcy grzybów – doświadczonemu.
Smak maślaka, proszę pani,
Albo zapach takiej... kani!
Przy nim każdy cytrus... ginie,
Pomarańcza i brzoskwinie!
Kapelusze kozaków z barwą krasną,
Przy koźlaku szybko gasną.
Nawet kolonia gąsek zwarta,
Przy prawdziwku mało warta:
Nic nie robi, tylko płynie...
A on zdobi świat w gęstwinie!
Nasze lasy z tego słyną 
Czy nad Wartą, czy nad Iną,
Istnym rajem są grzybiarzy –
Las zaprasza, a bór darzy!
Ten, co strąca, kopie nogą 
Kapelusze muchomorom,
To nie grzybiarz - będę szczery –
Ale wandal! Jest ich sporo!
To tak, jakby niszczył pola 
Barbarzyńca, wredny dzikus!
Nie kwestionuj muchomora 
Roli, w żadnym zagajniku! 
Lecz urodzie borowika
Nie dorówna nic! Zerwany jak leci 
Powędruje do koszyka!
Potem drugi, za nim trzeci...
A na święta... ze słoików
Spłyną czapki borowików,
Na talerze z wędlinami...
Palce lizać! Sprawdźcie sami!

W SklePIe Z NaPOJamI
Dostałem od ekspedientki w mordę – 
Mimo, że wyraźni był na butelce napis,
I wyznać muszę, że chciałem wypić tylko
Te „25 % GRATIS”.   

Rozwiązanie krzyżówki nr 16.10 – PARASOL-
KI – nadesłali: Stanisława Pokorska, Krzysztof 
Kępa, Aneta Kochelska, Franciszek Palenica, 
Teresa Powalska, Marzena Ustyjańczuk (!), Kon-
rad Słomski, Krystyna Zawidzka, Teresa Nowak, 
Klara Jaworska, Adam Stefański, Teresa Czarnecka, 
Ryszard Gutowski, Sabina Frąckowiak, Bogumiła 
Urtnowska, Bogumiła Czupryńska, Halina Szwal, 
Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Barbara 

Bartosik, Józef Gorzyński, Krystyna Tretiak, E. 
Wypych, Władysław Kubisz, Jerzy Siedlecki, An-
drzej Leszczyński, Jadwiga Kozioł.

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Krystyna Zawidzka,
- Teresa Powalska,
- Stanisława Pokorska.

Gratulujemy!    
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na
czel ny, lesław m. marek zastępca naczel

nego, karina Czernicka sekretarz redakcji, ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 
Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD jAZDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD jAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak
 Tel. 502026999, 0913926925, po godz. 18.00 - 501 140 055

Trasa Nowogard –Szczecin
5.05 (1-6),  5.50 (1-6),  6.10 (1-6),  6.50 (D),  7.00 (1-6) GPP,  7.30 
(7),  7.55 (1-6),  8.00 (1-6) GPP, 8.20 (7),  9.05 (D),  9.15 (1-6) GPP,  
10.05 (1-6) GPP,  10.30 (D),  11.40 (7),  11.50  (D)GPP;  12.10 (D), 
12.40 (7),  12.55 (1-6),  13.25 (D),  13.50 (D),  14.05 (D) GPP,  14.20 
(D),  16.35 (D),  16.50 (1-6) GPP, 17.30 (D),  17.50 (D),  18.35 (D)
Trasa Szczecin-Nowogard
6.30 (1-6),  7.35 (1-6),  8.00 (D),  8.40 (1-6),  9.00 (7) R,  9.20 (1-
6),  10.10 (1-6) GPP,  10.35(D),  10.50 (1-6), 11.50 (1-6),  12.20 (D),  
13.00 (7),  13.55 (D)R,  14.10 (7),  14.20 (7),  14.30 (1-6),  14.55 (D),  
15.10 (D) GPP, 15.30 (1-6) GPP,  16.00  (1-6) GPP,  16.15 (D),  18.00 
(D)R,  18.00 (D),  18.30 (D),  19.25 (D),  20.15 (D) 
16    Nie kursuje w niedziele i święta; 7   Kursuje w niedzielę;  D      Nie kursuje w I i II 
dzień Św. Bożego Narodzenia, Nowy Rok I i II dzień Św. Wielkanocnych, Św. Bożego 
Ciała, 1 i 11 listopada, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. ;   R  Kurs do Reska;  GPP   Kurs przez Go
leniowski Park Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F  kursuje od pon.pt.; L  kursuje cały tydziń; L1  nie kursuje w nd.; L2  kursuje 
tylko w nd.; L3  kursuje  wt., śr., czw., sob., nd.  P  nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

          Nowogard 12.10.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Kucharz, pomoc kuchenna
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4. Sprzedawca
5.  Stolarz
6. Fryzjer męsko – damski
7.  Robotnik budowlany

OFerTY PraCY Z reJONU
 1. Pracownik działu reklamy (Gole-
niów)
2. Przedstawiciel handlowy (Stargard i 
okolice)
3.  Kierowca C+E (Gryfice )
4. Kelner/barman (Międzyzdroje )
5. Lektor j. niemieckiego (Szczecin)
6. Asystent  sędziego (Goleniów)
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NalP po piątej kolejce
Wyniki piątej kolejki I ligi : 
Czarne Koszule -Parasol 0 : 1 ( 0 : 0 )
Seniorzy - Tubisie 3 : 1 ( 3 : 1 )
Golputz  - Herosi 5 : 1 ( 2 : 0 )
Bad Boys Juniors?94  -  Probud Wyszomierz 4 : 4 ( 3 : 2 

Tabela I ligi po piątej kolejce: 
1. Budowlani                    5    15    19 : 5   
2. Probud Wyszomierz    5     10    14 : 8    
3. Seniorzy                      5       9     17 : 8   
4. Parasol                         5       9     13 : 8  
5. Bad Boys Juniors?94        5       9      12 :10  
6. Golputz                       5       7      10 : 15  
7. Tubisie                        5       6      12 : 14  
8. Denver Miętno            5       4      14 : 17 
9. Herosi                         5       3        9 : 17  
10.Czarne Koszule         5       0        4 : 20  

Królem strzelców  I ligi po 5 kolejce : 8 -Stachowiak M. ( Denver Miętno ). 
Za czerwone kartki w VI kolejce 25 października nie zagrają: Dwojak M. ( 

Parasol ), Majcher K. (Czarne Koszule) 

Wyniki piątej kolejki II ligi :
Nehuera  -BTCH 0 : 2 ( 0 : 1 )
Bosman ?Jantar 5 : 5 ( 2 : 2 )
Czarne Chmury -Mosty 1 : 0 ( 1 : 0 )
Pampeluna Perejros -Sikorki 1 : 4 ( 0 : 2 )
Pauzował zespół OLD PUNKS

Tabela II ligi po piątej kolejce: 
1. BTCH                 5       15     18 : 3    
2. Czarne Chmury  4        7      10 : 6    
3. Jantar                  4        7      16 : 16      
4. Pampeluna          5        6      11 : 13  
5. Sikorki               5        6       13 : 17 
6. Nehuera Osowo 5        6       10 : 15  
7. Bosman              4        5       11 : 14  )
8. Mosty                 4        3        9  : 10   
9. Old Punks          4        3        9  : 13   
Najlepsi strzelcy II ligi po 5 kolejce : Gruszczyński D. ( BTCH ) i  Cyran M. 

( BTCH ) – obaj po 6 bramek 

6 kolejka ( 25.10.)
II liga:
g. 14.00  Jantar – Czarne Chmury
g. 14.30 Old Punks – Bosman
g. 15.00 Sikorki – Nehuera Osowo
g. 15.30 Mosty – Pampeluna
pauza – BTCH

I liga :
g. 16.00 Tubisie – Golputz
g. 16.30 Denver Miętno – Seniorzy
g. 17.00 Parasol – Budowlani
g. 17.30 Probud Wyszomierz – Czarne Koszule
g. 18.00 Herosi – Bad Boys Juniors 

Opr. KK

Odra Chojna - Pomorzanin 
Nowogard 6:2 (4:2)

bramki strzelili Krystian Miklas i 
Marcin Skórniewski 

Tego się nikt nie spodziewał. Po-
morzanin, który do tej pory w dzie-
sięciu meczach stracił tylko pięć 
bramek poległ w Chojnie tracąc aż 
sześć goli. W tym spotkaniu trener 
Zbigniew Gumienny mógł wreszcie 
skorzystać z większości zawodników. 
W ataku od pierwszych minut zaczęli 
Krystian Miklas i Paweł Galus. W po-
mocy obok Marcina Skórniewskiego 
i Sylwestra Bednarka zobaczyliśmy 
Michała Laszkiewicza i Mateusz 
Żabkiewicza. W defensywie nie było 
zmian. Pomorzanin przyjechał po 
trzy punkty i było to widać od samego 
początku spotkania. Zaczęło się bar-
dzo dobrze. Jedna z pierwszych akcji 
naszego zespołu i po raz pierwszy 
w tym sezonie z bramki cieszył się 
Krystian Miklas. Koronkową akcje 
rozpoczął na środku boiska Galus 
-minął w swoim stylu zawodników 
Odry, podał na prawą stronę do 
Żabkiewicza a ten do Miklasa, który 
w pełnym biegu uderzył z pierwszej 
piłki w długi róg bramki. Radość z 
prowadzenia nie trwała długo. Rzut 
rożny, chwila dekoncentracji i nie-
pilnowany gracz Odry nie daje szans 
Mateuszowi Krupskiemu. Pomorza-
nin dąży natychmiast do odzyskania 
prowadzenia, jednak zdobywa je 
Odra. Źle wybity rzut wolny zamiast 
na głowy naszych piłkarzy trafia pod 
nogi pomocnika Odry, który podaje 
do partnera z ataku a ten strzałem z 
dystansu trafia w okienko. Pomorza-

nin nie poddał się i dalej atakował. 
Efekt rzut karny na Miklasie. Do piłki 
ustawionej na jedenastym metrze 
podszedł Skórniewski i pewnym 
strzałem wyrównał stan spotkania. 
Wymiana ciosów trwała dalej ale 
to Odra zdobywała bramki i po za-
ledwie dwudziestu minutach było 
4:2 dla gospodarzy. Jedna z bramek 
padła po kontrowersyjnym karnym. 
Zdaniem sędziego Krupski sfaulował 
napastnika Odry kiedy ten mijał go 
na piętnastym metrze. Wskazał na 
jedenastkę ale nasz bramkarz mimo, 
że był ostatnim zawodnikiem nie 
dostał nawet żółtej kartki. Obraz gry 
nie uległ zmianie i do przerwy co 
rusz gotowało sie pod obiema bram-
kami. W drugiej części spotkania 
Pomorzanin nacierał na gospodarzy 
i był bliski odrobienia strat. Nie-
stety strzały Galusa i Laszkiewicza 
były niecelne, a po składnej akcji 
Miklasa i Dawida Kurka kiedy ten 
pierwszy był już przed bramkarzem 
sędzia boczny pokazał spalonego 
co zaskoczyło nawet piłkarzy Odry. 
Niewykorzystane sytuacje zemściły 
się dwukrotnie w końcówce meczu i 
nasz zespół wrócił do Nowogardu bez 
punktu. Plusem jest ofensywna gra 
Pomorzanina i dwie strzelone bram-
ki, jednak zabrakło tym razem tego 
z czego słynie obecnie nasz zespół 
czyli szczelnej obrony. W dwunastej 
kolejce podejmujemy w Nowogardzie 
Orła Trzcińsko Zdrój.

info - pomorzanin.com

Powołany z Olimpii
Jedenastoletni piłkarz Olimpii Nowogard Arkadiusz Janiec otrzymał 

powołanie do kadry województwa. 
W miniony wtorek dwóch zawodników z Olimpii Nowogard wzięło udział 

w testach piłkarskiej kadry województwa zachodniopomorskiego. Chodzi o 
Arkadiusza Jańca i Bartłomieja Urbańskiego. Na testach kadry rocznika 1998 
mieli oni okazję rozegrać mecz sparingowy ze składającą się z rok starszych 
piłkarzy drużyny Salosu Szczecin. Wygrała kadra województwa 4:2. W grze 
bardzo dobrze zaprezentował się Arkadiusz Janiec. Młody piłkarz Olimpii 
zagrał bez kompleksów. Trener reprezentantów województwa Marcin Ła-
zowski obdarzył go zaufaniem i powołał na oficjalny mecz, który odbędzie 
się 15 listopada 

W klubie piłkarze trenują pod okiem Gracjana Golemy.
man

Olimpia jedzie do Sowna
Olimpia Nowogard swoje spotkanie rozegra na wyjeździe z Sowianką 

Sowno która zajmuje obecnie 9 pozycję z dorobkiem 10 pkt. Poprzednie 
spotkanie Olimpia przegrała z Radowią Radowo Małe 2:0. Nasi przeciwni-
cy wygrali swoje spotkanie na wyjeździe w Gostyniu  z tamtejszym Bałty-
kiem 2-3.

Serdecznie wszystkich  zapraszamy na to  spotkanie.

Gościmy Orła Trzcińsko
Już w najbliższy  weekend (sobota) Pomorzanin  Nowogard rozegra kolej-

ne bo  już 12 spotkanie  o  Mistrzostwo  V Ligi. Przed naszą publicznością 
podopieczni trenera Gumiennego  zmierzą się z zespołem  zajmującym  7 
lokatę w tabeli, a jest nim  Orzeł Trzcińsko - Zdrój z dorobkiem 17 pkt. Po-
przednie spotkanie Orzeł rozegrał  z Kłosem Pełczyce wygrywając 3:2.

Nowogardzianie ulegli na wyjeździe Odrze Chojna aż 6-2.
Kapsiii
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ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

meble, dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
(piwnica Biedronki)

Tel. 091-39-25-476

Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe

Zapraszamy
od pn. - pt. od 10 - 18, sob. 10-14Transport gratis na terenie miasta

Akceptujemy karty płatnicze

GAMA—KWADRAT—
Dla wszystkichklientównowy katalog

B R W

Nowość w ofercieGaleria dodatków:pościel, poduszki, pudłalampki, kubki, koce,
itp.

nie tylko meble...

1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

 26.10.2009 r. godz. 16.30
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reklama

czytaj s. 4

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

czytaj s. 2

czytaj s. 3

Nowy regulamin na Sesji rady - s. 3

Informujemy, że 

10 listopada 2009 r.
wtorek w godz. 10.30 - 11.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklama

Czy regulamin utrzymania czystości 
zlikwiduje takie miejsca?

Wzrośnie  
podatek  
od środków 
transportowych

Interpelacje 
radnego 
Krzysztofa 
Kosińskiego

Każdy głupi 
wie jak  
powinna  
przebiegać 
obwodnica 
Nowogardu
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Kronika policyjna Areszt za czynną  
napaść na policjanta!

2 miesiące tymczasowego aresztu zastosował Sąd Rejonowy w Goleniowie 
wobec Seweryna M. lat 20. Przedstawiono mu miedzy innymi czynną napaść 
na policjanta. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Tymczasowo aresztowany to kierowca Toyoty Corolla, który nie zatrzymał 
się do kontroli drogowej  a potem nie reagując na strzały ostrzegawcze potrącił 
policjanta. Zdarzenie miało miejsce  w czwartek około godziny 2-ej w nocy i 
było szeroko opisane . Sewerynowi M. oprócz czynnej napaści na policjanta 
przedstawiono również zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości 
a także uszkodzenie ciała. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Nadkom. Wiesław Ziemba

Rośnie podatek  
od środków transportu

W przyszłym roku zwiększą się stawki podatku od środków transportowych. 
W zależności od rodzaju środka transportu będzie to wzrost o kilkanaście/
kilkadziesiąt złotych w porównaniu z rokiem obecnym.

Minister finansów wydał obwiesz-
czenie w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych, które będą 
obowiązywać w 2010 roku. Opo-
datkowaniu podatkiem od środków 
transportowych podlegają: samocho-
dy ciężarowe, ciągniki, przyczepy i 
naczepy, autobusy.

Stawki podatku od tych środków 
transportu, począwszy od 2004 roku 
ulegają przeliczeniu na następny rok 
podatkowy zgodnie z procentowym 
wskaźnikiem kursu euro na pierwszy 
dzień roboczy października danego 
roku w stosunku do kursu euro 
w roku poprzedzającym dany rok 
podatkowy. Do przeliczania stawek 
stosuje się kurs wymiany euro i walut 
krajowych opublikowany w Dzien-

niku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przyszłym roku wzrosną stawki 

podatku dla: samochodów ciężaro-
wych o dopuszczalnej masie całko-
witej równej lub wyższej niż 12 ton; 
ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 
ton; przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego.

(materiał z gazety prawnej – LMM)

PIT przez Internet
Dwa lata temu Ministerstwo Finansów ogłosiło start programu e-PIT. Do 

dziś skorzystało z niego zaledwie pół procent podatników. Na system e-
deklaracji wydano już 50,46 mln złotych, a przez najbliższe cztery lata na 
programy e-deklaracje i e-podatki rząd chce wydać kolejne 460 milionów 

Możliwość rozliczenia się z urzędem skarbowym drogą elektroniczną po-
jawiła się przy zeznaniach za rok 2007. Ale wtedy z elektronicznych formu-
larzy PIT-37 - przy których niezbędny był kosztowny podpis elektroniczny 
- skorzystało zaledwie 101 podatników nie będących przedsiębiorcami.

W tym roku - gdy umożliwiono im zdalne rozliczanie się z fiskusem bez 
e-podpisu - było ich już ponad 84 tysiące – wynika z raportu Money.pl. To 
jednak zaledwie pół procent wszystkich podatników nie będących przedsię-
biorcami, którzy osobiście, bez pośrednictwa ZUS lub pracodawcy, składali 
w tym roku roczny PIT.

Źródło – e- money, opr. LMM

Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację i przygotowanie Niedzieli Miłosierdzia 
4 października. Szczególne podziękowania składamy dla państwa Burak, 
pani Maciąg, pani Wąsik, pani Żytko za przygotowanie „Naleśników ks. 
Proboszcza”, piekarni „Karsk”, pani Urszuki Berezowskiej za wypożycze-
nie namiotu. Pieniądze, które zostały zebrane są przeznaczone na dzieła 
miłosierdzia prowadzone przez naszą parafię.

19 października (poniedziałek)
- godz. 11.45 – Kolizja drogowa 

Opla Astry i Mercedesa na ul. Ko-
ścielnej. Niedawno została zmieniona 
tam organizacja ruchu.

- godz. 12.13 – Kolizja drogowa na 
ul. 15-tego Lutego. Będący w stanie 
nietrzeźwości rowerzysta wjechał na 
jadąca Skodę. Rowerzysta uszkodził 
samochód i złamał sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdu.

20 października (wtorek)
- godz. 9.30 – Kradzież czterech 

kołpaków z samochodu VW Passat 
zaparkowanego przy ul. Kościelnej.

- godz. 18 – Kontrola drogowa w 
pobliżu Osiny ujęła rowerzystę, który 
niestosował się do wydanego wcze-
śniej sądowego zakazu prowadzenia 
pojazdów.

21 października (środa)
- godz. 7.30 – Kradzież roweru, 

zaparkowanego przed nowogardzkim 
szpitalem.

- godz. 9.30 – Kontrola drogowa 
w Czermnicy zatrzymała Teofila 
B. kierujący samochodem posiadał 
w wydychanym powietrzu 1,32 
promila.

- godz. 11.30 – Skontrolowany 
przez policję w pobliżu Kikorzy, 
kierujący rowerem Wiesław K. w 
wydychanym powietrzu powiadał 
1,57 promila.

- godz. 15.40 – Na ul. 700-lecia 
ośmioletnia dziewczynka wpadła 
pod najeżdżający samochód. Po prze-
wiezieniu do szpitala stwierdzono, 

iż nie doznała żadnych poważnych 
obrażeń.

22 października (czwartek)
- godz. 9.35 – Kierownik marketu 

Lidl zgłosił ujęcie sprawcy kradzieży 
artykułów spożywczych o wartości 
48 zł.

- godz. 19.40 – Jadący ulicą Ko-
ściuszki Mirosław R. posiadał 2,60 
promila w wydychanym powietrzu.

23 października (piątek)
- godz. 12.50 – Zgłoszenie pieszego, 

który na ul. Zacisznej omal nie zo-
stał potrącony przez kierowcę Opla 
Corsy. Sprawcę ustalono. Kontrola 
alkomatem wykazała, że Józef J. w 
wydychanym powietrzu posiada 2,92 
promila.

- godz. 16.40 – Dachowanie Audi 
A4 na drodze Wierzchy – Truskolas. 
Kontrola wykazała, iż prowadząca 
auto Teresa M. w wydychanym 
powietrzu posiadała 1,80 promila 
alkoholu.

24 października (sobota) 
- godz. 10 – Kradzież portfela z 

dokumentami, z samochodu zapar-
kowanego przed restauracją Przystań.

25 października (niedziela)
- godz. 00.11 – Na izbę przy-

jęć nowogardzkiego szpitala został 
przywieziony mężczyzna z poważ-
nymi obrażeniami. Po przesłucha-
niu oświadczył, iż uległ wypadkowi 
uderzając samochodem w drzewo 
w pobliżu miejscowości Węgorza. 
Mężczyzna był nietrzeźwy.

man

Spektakl Bałtyckiego Teatr Dramatycznego w Ko-
szalinie

„WODZIREJ.KOSZALIN  
KULTURKAMPF”

Sztuka inspirowana  
filmem WODZIREJ  

wg scenariusza  
Feliksa Falka

27 X 2009 r. - Nowogardzki Dom Kultury
godz. 12:00, 19:00

WODZIREJ. KOSZALIN KULTURKAMPF - gorzki 
spektakl o dzisiejszym społeczeństwie, które w imię ka-
riery i dóbr materialnych czyni z człowieka i relacji mię-
dzyludzkich towar. Główny bohater - Danielak, jest pro-
duktem dzisiejszego społeczeństwa - zdegenerowanego i 
pozbawionego elementarnej etyki. W twarzy Danielaka 
odbijają się twarze naszych dzisiejszych elit i słabości nas 
wszystkich. 

Projekt realizowany w ramach programu Instytutu Te-
atralnego TEATR POLSKA ze środków MKiDN.
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

XXXIV Sesja Rady Miejskiej
W dniu 28 października 2009 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali 

obrad Rady Miejskiej.
Rrozpocznie się kolejna Sesja RM. Pragniemy Państwa uwadze pole-

cić problemy śmieciowe, którymi zajmą się radni. Niestety nowe stawki 
opłat naa zapewne nie ucieszą, ale jasno określone kryteria jakie muszą 
spełniać firmy wywożące odpady oraz jednolity regulamin utrzymania 
czystości i porządku być może zaowocuje radykalnym zmniejszeniem 
dzikich wysypisk oraz spowoduje, że obrazki jakie prezentujemy na 
stronach 1 i 12 na naszych łamach już gościć nie będą.

W porządku obrad przewidziano m.in.:
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009,
b) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2009, 
c) zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia 

– budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do 
aplikacji i e-usług, 

d) zatwierdzenia projektu realizowanego przez Przedszkole Publiczne 
nr 4 w Nowogardzie pod tytułem „Teatrzyk i rytmika dla smyka” w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

e) wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Publiczne 
nr 3 w Nowogardzie oraz udzielenia pełnomocnictw, 

f) zmiany uchwały (dot. zmian górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych), 

g) określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

h) ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu utrzymania czystości i 
porządku w gminie Nowogard, 

i) nabycia nieruchomości, 
j) rozpatrzenia skargi, 
k) zmiany uchwały (odwołania i wyboru przedstawiciela do Zachodnio-

pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie), 
l) zmiany uchwały (odwołania i wyboru członków do Rady Fundacji). 
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania. 
9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych. 

Opr. LMM

Interpelacje 
Krzysztofa Kosińskiego

Ponieważ duża część społeczeństwa uważa, że radni są leniami i darmozja-
dami postanowiłem swoje interpelacje i wnioski przedstawiać w liście otwar-
tym do Pana Burmistrza Nowogardu. Poprzedzając każdą sesję chciałbym 
przedstawić mieszkańcom naszej gminy to o co będę mówił burmistrzowi i 
radzie miasta. Są to wnioski pochodzące z rozmów z mieszkańcami naszej 
gminy oraz moje własne.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Kosiński

Interpelacje i zapytania radnego Kosińskiego na sesję 28.10.2009
Szanowny Panie Burmistrzu!
- Ponownie proszę o wyjaśnienie dlaczego nie robi Pan nic aby poprawić stan 

techniczny przejazdów kolejowych w Nowogardzie przy ulicy 700 Lecia  ?
- Kiedy ruszy rewitalizacja miasta i na jakim jest etapie?
- Kiedy nastąpi w Nowogardzie rozpoczęcie prac modernizacyjnych oddzie-

lających kanalizację sanitarną od kanalizacji deszczowej ?
- Na jakim etapie jest rozbudowa szpitala ?
- Na jakim etapie jest przygotowywanie budowy ronda pomiędzy ulicą  

Boh.W-wy a Poniatowskiego ?
- Kiedy zostanie powołana Straż Miejska o którą zabiegamy od lat ( moje 

interpelacje i interpelacje radnego Szpilkowskiego pozostają bez echa ) ?  
Czy przykład Goleniowa, Stargardu czy Reska Panu nie wystarcza ?

- Kiedy nastąpi otwarcie drogi przy ulicy Dworcowej do przejazdu kolejowego 
poprawiające komunikację  w tym rejonie ?

- Kiedy ruszy przebudowa ulic Światowida i Racibora o których to remont 
od kilku lat zabiegam ?

- Jak wygląda sprawa rekultywacji terenów po byłej gazowni ?
- Jakie zostały podjęte środki zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń 

jeziora w okresie letnim?
- Kiedy zostanie oświetlona ulica Wybickiego ?
- Kto zatwierdził szerokość drogi nowo wybudowanej przy ulicy Bema? Czy 

projektant tam był przy odbiorze? Czy dwa ciężarowe samochody spokojnie 
się miną na tej jezdni ?

- W imieniu mieszkańców ulicy Bema proszę o wykonanie spowalniaczy na 
odcinku od ul. 700-Lecia do zakrętu.

- Kiedy zostanie naprawiony 50 metrowy odcinek drogi wyjazdowej w 
Wierzbięcinie w kierunku Dobrej?

- Jak widzi Pan rozwiązanie postojów dla autobusów PKS i tzw. busików na 
ulicy Stanisława Rzeszowskiego?

- Kiedy zostaną ustawione kosze na 
odchody po psach na osiedlach na 
których bawią się dzieci ? 

- Proszę o powołanie niezależnego 
eksperta, który potwierdzi że za-
kład w Glicku nie będzie uciąż-
liwy dla środowiska i nie będzie 
stanowił zagrożenia dla zdrowia 
i życia mieszkańców okolicznych 
miejscowości

- Czy przygotowano alternatywne 
źródła ujęć wody pitnej w przy-
padku ewentualnego wypadku 
komunikacyjnego na powstającej 
obwodnicy Nowogardu ?

Proszę o odpowiedz pisemną w usta-
wowym terminie

Radny niezależny Krzysztof Kosiński
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Każdy głupi wie jak powinna  
przebiegać obwodnica Nowogardu

Czy mądry po szkodzie?
Ostatnią informację dotyczącą nowogardzkiej 

obwodnicy podaliśmy w ubiegłym tygodniu- 
wydane zostało pozwolenie wojewody na bu-
dowę. Wiele , a nawet wszystko wskazuje na to 
,że mimo wszelkim racjonalnym i intuicyjnym 
argumentom, budowana będzie, ta niedobra 
wersja przebiegu, czyli wersja północna  prze-
chodząca- przypomnijmy-  m.in nad ujęciami 
wody pitnej dla miasta w okolicy Warnkowa. 
Przez wiele lat DN ukazywał absurdalność wy-
boru wersji północnej , otrzymaliśmy w tym 
czasie setki głosów mieszkańców potwierdza-
jących słuszność naszej krytyki , niektóre osoby 
składały też przy różnych okazjach w sposób 
formalny swoje uwagi- tak więc z części strony 
społecznej wykonano co było możliwe. W tym 
czasie nawet  osoby postronne artykułowały 
zrozumienie oczywistości przebiegu obwodnicy 
trasa południową (patrz. wypowiedz byłego mi-
nistra transportu Liberadzkiego w DN w 1996 r) 
W ostatnich tygodniach Gazeta Wyborcza publi-
kowała w odcinkach mapę kraju dla kierowców 

gdzie zaznaczono również projektowane drogi 
i także dla autora tej mapy było oczywiste jak 
należy poprowadzić nowogardzką obwodnicę 
aby nie była ona swoista kuriozalna i szkodliwą 
ekologicznie i transportowo okrężnicą ( mapka w 
załączeniu) Dlaczego więc ,przez już ponad 15 lat 
od chwili podjęcia decyzji kierunkowej przez ów-
czesną Radę Miejską w Nowogardzie nie znalazły 
się żadne czynniki w naszej społeczności , które 
nadałyby inny kierunek pracom koncepcyjnym 
i projektowym? Wydaje się ,że . na to pytanie 
będzie sobie można bardziej wyczerpująco od-
powiedzieć gdy otrzymamy oficjalna listę właści-
cieli działek które zostaną wykupione w związku 
z budowa tej drogi , zapewne wiele ona wyjaśni 
jeśli chodzi o źródła motywów  miejscowych 
władz w tym temacie. Również wiele wyjaśni 
ewentualna budowa zakładu utylizacyjnego w 
Glicku. Będziemy wiedzieć wtedy na pewno Kto 
i Dlaczego  zgotował nam ten los.  A przecież 
wystarczyło przez lata tylko jedno -uchwała 
Rady Miejskiej zmieniająca nieszczęsną opinie z 
1992 roku. Przez kilka kadencji nie znalazła się , 

żadna siła polityczna w   Radzie Miejskiej która 
podjęłaby to , tak istotne dla dalszego rozwoju 
miasta zagadnienie, chociaż w trakcie kampanii 
wyborczych byli tacy co obiecali działanie w 
kierunku zmiany oficjalnej koncepcji. Formalnie 
wszystko od nas zależało - inna opinia Rady 
Miasta uruchamiała niejako automatycznie prace 
nad wskazana przez rajców koncepcją. Ale jak 
w znanej przypowieści biblijnej  nie tylko nie 
znalazło się jedenastu(większość ) nie znalazło 
się nawet 5-ciu (być może przekonaliby innych 
) nie znalazł się nawet jeden( aby dać świadec-
two) . Czy skutek będzie taki jak w przypadku 
Sodomy i Gomory? Nie dosłownie będzie taki 
ale w pewnym sensie dokładnie stanie się tak jak 
wówczas - będziemy mieli my , nasze dzieci wnu-
ki i prawnuki i jeszcze dalej to czego chcieliśmy. 
Będą mieli wszyscy co tutaj mieszkać będą. Będą 
mieli- no chyba, że Unia nasza Dobrodziejka nie 
da na tę bzdurę pieniędzy i powie jak w Rospu-
dzie - pieniądze będą jak wybudujecie inaczej.

Marek Słomski

Fragment mapy z “Gazety Wyborczej” 08.2009
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Z Caritasem  
w Kotlinie Kłodzkiej

Parafialny zespół Caritas przy nowogardzkiej parafii WNMP udowad-
nia, że jako organizacja pozarządowa sprawdza się w naszym mieście. 
Poniżej zamieszczamy relację z koloni zorganizowanej przez członków no-
wogardzkiego Caritasu.

do kopalni każdy z kolonistów zo-
stał zaopatrzony w kask i lampę. W 
czasie zwiedzania spotkaliśmy Du-
cha Skarbnika tejże kopalni, który 
towarzyszył nam podczas jej zwie-
dzania. Każdy z uczestników został 
wysmarowany sadzą z węgla, aby 
mógł poczuć się jak prawdziwy gór-
nik. Wszyscy przekonaliśmy się jak 
ciężka, trudna i niebezpieczna jest 
praca górnika. Zwiedziliśmy mu-
zeum górnictwa i wystawę kamieni 
szlachetnych. 

Następnie wyruszyliśmy do Nowej 
Rudy – Słupiec, gdzie zwiedziliśmy 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
na Górze Wszystkich Świętych. Na 
górę wybraliśmy się nieco trudniej-
szą trasą (kamiennymi schodami) 
zatrzymując się przy kolejnych sta-
cjach Drogi Krzyżowej. 

Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Ba-
zylikę Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny z XVIII w. w Wam-
bierzycach, tam też obejrzeliśmy 
najstarszą na tych terenach rucho-
mą szopkę. Odwiedziliśmy skansen 
sprzętu rolniczego, gdzie mogliśmy 
obejrzeć stare sprzęty rolnicze z 
dawnych czasów. Znajdują się tam 
także dawne rzeczy codziennego 
użytku np. biurowe i szkolne. Nie 
lada atrakcją było Mini ZOO, gdzie 
mogliśmy zobaczyć zwierzęta go-
spodarcze, leśne ale przede wszyst-
kim z dalekich krajów. 

W Bardzie Śląskim zwiedziliśmy 
Sanktuarium Matki Bożej Strażnicz-
ki Wiary. Wyruszyliśmy szlakiem 
do źródełka Maryi, gdzie od wie-
ków przybywają chorzy aby napić 
się cudownej wody. Dzięki uzdra-
wiającym właściwościom tej wody, 
Bardo zostało nazwane miastem cu-
dów. Później udaliśmy się do Zamku 
Grodno, który oczarował nas swoją 

historią  i przepięknym widokiem 
z wieży zamkowej. Niektórzy z nas 
mogli wypróbować salę tortur, jaka 
się tam znajduje.

Ostatniego dnia koloni szlakiem 
górskim wybraliśmy się na Górę 
Igliczną, gdzie znajduje się Sanktu-
arium Matki Bożej Śnieżnej. Pozna-
liśmy historię tegoż sanktuarium i 
obejrzeliśmy małe muzeum wraz 
z ruchomą szopką, które się tam 
znajdują. Widok z Góry Iglicznej 
wprawił co niektórych w zachwyt i 
stwierdzili, że wędrówka szlakiem 
była warta ich wysiłku. 

Codziennie wieczorem, były nie-
zapowiedziane atrakcje takie jak 
ognisko czy dyskoteka, jak również 
turniej piłki siatkowej. Wolny czas 
zapełniała Pani Martyna i pani Ania, 
które prowadziły zajęcia z tematyki 
asertywnego zachowania, pomocy 
innym, ekologii oraz jak chronić się 
od nałogów. Tłumaczyły, jakie są 
konsekwencje palenia papierosów i 
spożywania alkoholu. 

W drodze powrotnej zatrzyma-
liśmy się w Jakubowie, gdzie na-
wiedziliśmy sanktuarium Święte-
go Jakuba i źródełko które się tam 
nieopodal znajduje. Po powrocie 
do domu otrzymaliśmy małe upo-
minki, które przydadzą się nam w 
szkole. Chcemy podziękować Para-
fialnemu Zespołowi CARITAS dzia-
łającego przy parafii p.w. WNMP 
w Nowogardzie, który zorganizował 
tę kolonię; wszystkim sponsorom i 
ludziom dobrej woli za zorganizo-
wanie i wsparcie naszego wyjazdu, 
jak również duże podziękowania dla 
opiekunów naszej koloni dzięki, któ-
rym spędziliśmy ją radośnie i cieka-
wie. Czekamy już na następną!

ZADOWOLENI KOLONIŚCI

W dniu 03 sierpnia 2009 roku 
spod kościoła pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Nowogardzie wyruszyli-
śmy autokarem na letnią kolonię 
dla dzieci i młodzieży z terenu gmi-
ny Nowogard do Zagórza Śląskiego 
zorganizowaną przez Parafialny Ze-
spół CARITAS działający przy tej 
parafii.

Celem naszej koloni był bezpiecz-
ny i aktywny wypoczynek w gronie 
rówieśników oraz zapoznanie się 
z historią i ekologią terenu Kotliny 
Kłodzkiej.

W drodze do Zagórza Śląskiego 
zatrzymaliśmy się w Międzyrzeckim 
Rejonie Umocnień, gdzie mogliśmy 
poznać historię umocnień woj-

skowych wybudowanych w latach 
30-tych XX wieku. Zwiedziliśmy 
bunkry i poznaliśmy życie żołnie-
rzy tam stacjonujących. Ponadto 
zapoznaliśmy się z powstałym tam 
rezerwatem przyrody, życiem nie-
toperzy, które zasiedliły podziemia 
(każdej zimy hibernuje tam 30 tyś. 
tych latających ssaków). Mieliśmy 
okazje obejrzeć na żywo te latające 
ssaki. Po dotarciu do Zagórza Ślą-
skiego wszyscy poszliśmy do swoich 
pokojów, gdzie mieszkaliśmy przez 
kolejne 5 dni.

Następnego dnia zwiedzaliśmy 
Nową Rudę i znajdującą się tam ko-
palnię. Przewodnik pięknie i barw-
nie opowiedział jej historię i życie 
dawnych górników. Przed wejściem 

Samorządowa Fundacja Opieki  
Medycznej „Zdrowie” informuje

DNIA 27.10.2009 r (wtorek) w siedzibie Samorządowej Fundacji Opieki  
Medycznej „Zdrowie”(budynek laboratorium szpitala ) będzie przyjmował  
LEKARZ DIABETOLOG.

Rejestracja i szczegółowe informacje u Pani Elżbiety Lubczyńskiej tel. 
606-457-102.

Ilość pacjentów ograniczona.

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
dnia 14.11.2009r. Organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 

Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Szpi-

talu Rejonowym w Nowogardzie od godz  8.30- 14.00 tel. 091-39-21-356,oraz 
u Lidii Bogus tel.505-393-636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Nowogardzki Dom Kultury
zaprasza w dniu 27.10.2009 r. o godz. 19.00

na spektakl teatralny
pt. „WODZIREJ” w reż. Piotra Ratajczaka

w wykonaniu aktorów z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
Przedsprzedaż biletów w kasie NDK.

Zapraszamy.

***
Nowogardzki Dom Kultury

zaprasza w dniu 06.11.2009 r. o godz. 10.00 i 19.00

na spektakl teatralny
pt. „ZEMSTA” w reż. Anny Augustynowicz

w wykonaniu aktorów z Teatru Współczesnego w Szczecinie
Przedsprzedaż biletów w kasie NDK.

Zapraszamy.
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W obiektywie  Jana Korneluka   - Spotkanie Fr. Tarczykowskiego 
                         z młodzieżą Technikum Ekonomicznego
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

   

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 
PROJEKT „Elokwentny Techniczny 
Absolwent Teraz – ETAT”

22-go października w ZSP im. Stanisława Staszica odbyła się konferen-
cja inaugurująca nowy projekt realizowany przez nauczycieli naszej szkoły. 
Na inaugurację przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Nowogardu Pan Ka-
zimierz Ziemba, jego zastępca Pan Jerzy Kaczmarski, kierownik wydziału 
promocji Pani Urszula Berezowska, przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie, dyrektorzy nowogardzkich szkół oraz nauczyciele biorący 
udział w realizacji projektu. Konferencję prowadziła koordynator projektu 
Pani Jowita Pawlak, która przedstawiła założenia projektu oraz osoby zaan-
gażowane w jego realizację. 

Zajęciami projektowymi trwającymi od 01 września  2009 do 30-go 
czerwca 2011 zostanie objętych 588 (tj. 80%) uczniów zarówno technikum, 
jak i zasadniczej szkoły zawodowej, w tym 320 uczniów z terenów wiejskich 
i 14 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej. Łącznie 
zostanie przeprowadzonych 8 zadań merytorycznych zawodowych (eko-
nomiczno- handlowych i informatycznych), matematycznych, językowych 
oraz praktycznych, obejmujących również zajęcia u partnera projektu.   

Wszystkie działania projektowe realizować będą nauczyciele ZSP im. St. 
Staszica w Nowogardzie w partnerstwie z  firmą „Budmat” L.Cedro i D.Szu-
lejko.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 „70-lecie Tajnej  
Organizacji Nauczycielskiej”

Zorganizowaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawę „70-lecie Taj-
nej Organizacji Nauczycielskiej” odwiedzili nasi uczniowie. Największe wra-
żenie zrobiły na nich stare fotografie.

Wystawa była okazją do podróży po historii konspiracyjnej organiza-
cji Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 Koordynator projektu Pani Jowita Pawlak

Podczas konferencji zostało również zaprezentowane sprawozdanie z re-
alizacji etapu drugiego projektu realizowanego przez uczniów naszej szkoły 
pod opieką Pani Patrycji Sierżant: „Społeczeństwo obywatelskie w obiek-
tywie”.      

 Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały promujące oba projekty. 
 

SPOrT W ZSP

Co słychać u naszych  
sportowców ???

 28 września 2009 roku na Stadionie Miejskim w Nowogardzie odbyły się 
eliminacje do Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej chłopców. Nasza szkoła 
odniosła wielki sukces, ponieważ zdobyliśmy I miejsce, co pozwoliło nam 
na zakwalifikowanie się do Mistrzostw Powiatu.

Dalsza część tych zawodów odbędzie się na Stadionie Miejskim w Gole-
niowie, 28 października 2009 roku o godzinie 10:00. 

 12 października rozpoczęła się międzyszkolna liga piłki siatkowej chłop-
ców.

Wyniki rozgrywek zostaną umieszczone w następnym numerze wydania 
gazetki WBREW.

(Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy!!!).

Uczniowie klasy II f wraz z opiekunkami p. Ewą Staszak i p. Mirosławą Szymaniak



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8 Nr 82 (1799)

OGŁOSZENIAdrObNE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w Dobrej No-
wogardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 
091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin 
– Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamienię 
na trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 68 m kw (3 pokoje, okna 
PCV, panele podłogowe, nowe 
co w miedzi, łazienka wysoki 
standard) w Wierzbięcinie. Cena 
165 tys. do uzgodnienia. Tel. 
607 398 428.

• Do wynajęcia mieszkanie w cen-
trum. 725 590 955 po 20.00.

• Garaż przy ul. Zamkowej sprzedam. 
695 980 401.

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Nowogardzie, cena 490 tys.. 792 
52 52 92.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam działkę uzbrojoną. Tel. 
0601 090 079.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 2 po-
kojowe, ul. Kowalska 1B/6. 601 083 
718.

• 2 działki budowlane 35 arów z 
warunkami – okolice Nowogardu. 
728 323 434.

• Mieszkanie 4 pokojowe. 728 323 434.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, własnościowe na większe, 
może być w starym budownictwie. 
091 39 25 132.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• mieszkanie 2 pokojowe wynajmę 

lub sprzedam z przyznaną dopła-
tą rządową. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 po-
kojowe + garaż. 91 39 27 000.

• Szczecin – os. kasztanowe sprze-
dam mieszkanie 3 pokojowe, 60 m 
kw, standard wysoki, cena 248 tys. 
Tel. 600 214 332.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw w 
Nowogardzie, IV piętro, centrum. Tel. 
091 39 21 401 po godz. 18.00.

• Kawalerka do wynajęcia. 
511 696 884.

• Ostrzyca – mieszkanie około 60 m 
kw, dwa pokoje do wynajęcia na 
okres 5 lat. Tel. 607 646 760.

• Sprzedam ziemię rolną 70 arów w 
Długołęce, cena do uzgodnienia. Tel. 
693 263 439.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2 pokojowego, najchętniej w dom-
ku. 668 276 781.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
miasta, I piętro, dwa pokoje. Tel. 
608 633 831, 604 148 735.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, I 
piętro, kuchnia z oknem. Tel. 606 99 
86 23.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 4 opony zimowe 205 x 
55 R16; stan bdb. Cena 690 zł oraz 2 
opony letnie 215x55 R 16; cena 80 zł. 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• Sprzedam Seat Toledo 1992 r., 1,8. 
Tel. 0514 649 097.

• Tanio Renault Safrane, benzyna 3 l, 
rejestracja, rocznik 1993, w dobrym 
stanie. 885 693 138.

• Sprzedam Forda combi. 724 117 566.

• Sprzedam Polonez Caro Plus 1,4 ro-
ver, przegląd 07.2010 r., + dużo czę-
ści i silnik zapasowy. Cena do uzgod-
nienia. 692 831 280.

• Sprzedam Cinquecento, 1994 r., 
cena 1700 zł. Tel. 727 525 566.

• Sprzedam VW Jetta, 1987 r., stan 
dobry (uszkodzony silnik), opłaco-
ne ubezpieczenie i przegląd, cena 
do uzgodnienia. Tel. 781 91 05 91.

• Sprzedam komplet opon zimowych 
z felgami 13 x 185 x 70. Tel. 781 91 
05 91.

• Sprzedam Mitsubishi Colt 1,3 ben-
zyna, 1996 r., centralny zamek, elek-
tryczne otwieranie szyb, poduszki 
powietrzne; oraz inne samochody. 
Tel. 091 39 20 303.

• Mercedes 124, pełne wyposażenie 
sprzedam. 091 39 110 51, 507 02 30 
35 wieczorem.

• Sprzedam Poloneza Caro Plus, stan 
idealny. Tel. 605 85 65 56.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Drzewka orzecha laskowego 2 m, 
cena 10 zł. 785 714 251.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Olcho-
wo 62 przy CPN. 091 39 21 691.

• Kupię ciągnik 40, 60-tkę, może 
być do remontu. 091 39 25  132, 
508 431 307.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

•	 Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•	 DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowa-
nie, montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Angielski. 0501 350 107.

• HarrY – meD masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Przewóz osób do Niemiec pod 
wskazany adres. Tel. 796 367 792.

• Usługi budowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne 
i wewnętrzne, glazura i terakota, hy-

draulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• „DUr – DaCH” - POkrYCIa I re-
mONTY DaCHÓW. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

• Tipsy żelowe. 697 408 391.

• Dachy kompleksowo. 727 303 097.

• remonty. 696 07 07 08.

• Usługi ogólnobudowlane – szybko i 
tanio. 507 522 345.

• Udzielę pomocy przy pisaniu prac 
magisterskich, licencjackich, rów-
nież liceów. 723 885 524.

• Udzielam korepetycji z j. niemiec-
kiego dla pań wyjeżdżających do 
Niemiec jako opiekunki, również 
uczniów szkół podstawowych. 
723 885 524.

• Transport, przeprowadzki – kraj, za-
granica. 696 138 406, 696 854 591.

• Bramy, ogrodzenia, balustrady, usłu-
gi ślusarskie i spawalnicze – również 
u klienta. Tel. 723 412 867.

• Roboty ogólnobudowlane, tynki 
maszynowe, cementowo – wapien-
ne i gipsowe, budowa domów. FULL 
– BUD. Tel. 512 765 501.

• Język niemiecki – korepetycje. 091 
39 110 51, 507 02 30 35 wieczorem.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Poszukuję pracownika budowlane-
go do prac wykończeniowych. Tel. 
66 31 60 884, 607 083 845.

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. 727 303 097.

• Tokarza zatrudnię. 511 267 991.

• Zatrudnię przy wykończeniówce. 
888 603 612.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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916-18.06.2009 r. 

aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Szkoła Języków Obcych
mgr Jolanty Uścinowicz

angielski włoski francuski szwedzkiniemiecki

ZAPRASZA

KOREPETYCJE

Plac Wolności 9, pok. 414
Czynne od pn-czw.

w godz. od 15-18

tel. 661 131 860
wszystkie poziomy zaawansowania
j. , j.angielski niemiecki

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

prowadzą 
sprzedaż stroików 

nagrobnych, świerkowych, 
wykonanych przez uczestników. 

Serdecznie zapraszamy do osobistego bądź 
telefonicznego zamawiania stroików 

w konkurencyjnych cenach. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Boh. Warszawy 32, 

tel. 91 39 25 282, tel. kom.  661 719 466.

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomo-
ści, że w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie przy 
ul. Dworcowej 1 na tablicy ogło-
szeń została podana informacja 
o przeznaczeniu do oddania 
w najem na czas nieoznaczo-
ny wolnego lokalu użytkowego 
nr 419 położonego w b. hotelu 
„Cisy” w Nowogardzie z prze-
znaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej.

Zatrudnię 
kelnerki. 

Tel. 509 528 688.

Sprzedaż  
drewna 

kominkowego, opałowego
Transport. 

Tel. 509 930 161

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

CHAMPION 
Salon Pielęgnacji Psów

raBaT 10% na usługi 
do końca roku

Tel. 697 380 494
ul. Boh. Warszawy 71 (były POM)

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

• Ślusarzy do ogrodzeń (nie z os. 
Bema). 513 100 901.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
666 219 915, 698 245 488.

• Zatrudnię tynkarza do współpracy 
agregatem. Tel. 784 542 371.

• Szukam opiekunki (opiekuna) do 
chorej osoby. Tel. 668  797  310 po 
18.00.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa DŁU-
GOŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębino-
wą. Wydajność 100 l na minutę. Ob-
roty 2850. Przekrój 15 cm, wysokość 
120. Sprawna nieużywana – nowa. 
Tel. 091 39 20 714, Nowogard ul. Zie-
lona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Sprzedam suknię ślubną. 
602 179 645.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Silniki elektryczne 13 KW sprzedam. 
091 39 26 634.

• Oddam drzewo za wycinkę. Tel. 504 
282 176.

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, 
300 zł za przyczepę, pocięte w kloc-
ki; 200 zł w całości. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam rury PCV. Tel. 793 414 095.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.

• Sprzedam komplet mebli do sy-
pialni (łóżko 160 – 200 cm, szafa 3 – 
drzwiowa z lustrem, 2 szafki nocne, 
nadstawka z półkami, pojemnik na 
pościel) w sosnowej okleinie natu-
ralnej za 400 zł. Tel. 601 889 599.

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 
17 305.

• Sprzedam lodówkę ARDO. Tel. 91 39 
27 142.

• Karp, lin, kroczek – sprzedam. 091 
39 182 97.

• Kamienie fundamentowe oddam. 
695 468 582.

• Sprzedam szczeniaki owczarka nie-
mieckiego. Tel. 668 858 611.
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TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROzKŁAD jAzDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROzK£AD jAzDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych 
pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

          Nowogard 26.10.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Kucharz, pomoc kuchenna
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4. Sprzedawca
5.  Stolarz
6. Robotnik pomocniczy przemyśle 
przetwórczym.
7.  Robotnik budowlany

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Pracownik działu reklamy (Gole-
niów)
2. Mobilny doradca klienta (Bydgoszcz)
3. Sortowacz odzieży(Szczecin)
4. Monter rusztowań (Szczecin)
5. Lektor j. niemieckiego (Szczecin)
6. Asystent  sędziego (Goleniów)
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Finał Wojewódzkich  
Zawodów Strzeleckich 

W dniu 24 października 2009 r. na strzelnicy „Tarcza” LOK Goleniów
Sekcja Strzelecka w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 78
odbył się Finał Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich z broni pneuma-

tycznej w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej.
W finale uczestniczyli zawodnicy z ośmiu rejonów (Białogard, Goleniów, 

Gryfice, Myślibórz, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Wałcz)
klasyfikacja rejonowa
I Goleniów 1094
II Gryfice 870
III Szczecinek 789
IV Myślibórz 684
V Białogard 608
VI Wałcz 369
VII Stargard Szczeciński 323
VIII Pyrzyce 218
Klasyfikacja open – indywidualnie w każdej konkurencji pierwsze trzy 

miejsca
Szkoły gimnazjalne
KARABIN PNEUMATYCZNY (KPN 20)
I Wojciech Bartosik 179 Nowogard
II Jakub Cieplak 174 Nowogard
III Michał Szarek 165 Nowogard
Szkoły gimnazjalne
PISTOLET PNEUMATYCZNY (PPN 20)
I Miłosz Olejnik 170 Nowogard
II Aleksandra Kadrzyńska 154 Gryfice
III Piotr Pilczarek 144 Białogard
Szkoły ponadgimnazjalne
KARABIN PNEUMATYCZNY (KPN 20)
I Marta Podstawka 192 Nowogard
II Karol Milczarek 186 Białogard
III Justyna Bogusz 184 Szczecinek
Szkoły ponadgimnazjalne
PISTOLET PNEUMATYCZNY (PPN 20)
I Paweł Stoiczkow 185 Goleniów
II Agata Grygowska 171 Nowogard
III Zbigniew Kaczmarek 144 Gryfice

Opr. Stanisław Pietrzycki
Kierownik Referatu Obrony Cywilnej          

Pomorzanin - Orzeł 0:0
W sobotnie popołudnie  Pomorzanin  Nowogard na własnym  boisku po-

dejmował  wysoko  stojąca w tabeli  drużynę Orła Trzcińsko Zdrój w ramach 
12 kolejki o mistrzostwo  V ligi.

Od początku  można było zobaczyć podopiecznych  trenera Gumiennego 
w dużo  lepszej  dyspozycji  niż w Chojnie gdzie polegliśmy 6:2

Gra  była  wyrównana i  z akcji  na akcję Pomorzanin  stwarzał  coraz to 
groźniejsze sytuacje pod bramką Orła - między innymi  Paweł Galus i Kry-
stian Miklas

Pierwsza połowa zakończyła się remisem 0-0. Druga połowa to kolejne 
zmagania obrony z atakiem  i  ataku  z obroną przeciwnika, a także z głów-
nym bohaterem  tego  spotkania jakim  był  sędzia, który nie panował  nad 
spotkaniem .W drugiej  połowie obie strony  stworzyły  sytuacje  niemalże 
100% ale w tym  dniu  żaden  z zawodników nie miał  na tyle szczęścia żeby 
strzelić bramkę.W jednej  z ostatnich  minut sędzia główny ukarał  po raz 
drugi  żółtym kartonikiem Piotra Nieródkę,  co  dało czerwoną i  Pomorzanin  
zagrał  w osłabieniu 

Orzeł nie zdołał  znaleźć recepty na pokonanie Matusza Krupskiego.
Kolejnym  spotkaniem  jakie czeka nasz zespół jest  mecz na trudnym terenie 

z Osadnikiem Myślibórz. 

Lekcja z brutalności 
na cztery z plusem

Kosa, kosa, w nogi, z główki, na dobitkę pyskówki – taktyka Sowianki 
niczym z kickboksingu nie uchroniła jej przed utratą aż czterech bramek. 

Choć Olimpia strzeliła w Sownie cztery bramki, to przewagę w grze miała 
jeszcze większą.

Wynik w 15 min. mocnym strza-
łem z 25 m. otworzył Jacek Szewc. 
Przed przerwą podwyższył go jeszcze 
Krzysztof Kieruzel. W drugiej części 
gry po kontratakach wynik podwyż-
szyli Paweł Kuś i Mariusz Stachowiak. 

Podopieczni trenera Marcina Mi-
klasa na tle dziewiątej w tabeli So-
wianki zaprezentowali się bardzo 
pewnie. Praktycznie przez cały mecz 
nie pozwolili przeciwnikowi na 
stworzenie stuprocentowej sytuacji. 
Gol dla Sowianki padł po strzale z 
dystansu.

Gospodarze nie przebierali w 
środkach. Braki w technice nadrabiali 
agresywnością i brutalnością. Arbiter 
pokazał im aż pięć żółtych kartek. 
W konsekwencji spotkanie musieli 
kończyć w dziesiątkę. Atmosferę na 
boisku raz po raz podgrzewali pił-
karze i kibice gospodarzy. Bluzgi na 
sędziego to norma, rzucanie w niego 
petardami, to już egzotyka Najbar-
dziej gorąco zrobiło się, gdy obrońca 
gości, który uderzeniem głową zno-
kautował stojącego bez piłki Mariusza 
Stachowiaka. Sytuacja została jednak 
opanowana, a mecz zakończył się po 
90 minutach.

Po zwycięstwie w Sownie Olimpia 
zajmuje w tabeli szóste miejsce. W 
czołówce stawki panuje jednak duży 
„ścisk”. Zespół Miklasa ma tylko pięć 

punktów straty do liderujących Rado-
wi Radowo Małe i Regi II Trzebiatów. 
Do trzeciego Jantara Dziwnów cztery 
punkty. Do końca rundy jesiennej 
tylko trzy kolejki.

W następnej kolejce Olimpia za-
gra u siebie z wyprzedzającymi ją o 
jedno oczko Błękitnymi Trzygłów. 
Ten mecz dopiero 7 listopada. W naj-
bliższą sobotę nasi piłkarze, w ramach 
III rundy Pucharu Polski zmierzą się 
w Wierzbięcinie z IV-ligową Winetą 
Wolin (aktualny wicelider).

Sowianka Sowno – Olimpia No-
wogard 1:4 (0:2)

Olimpia: Bagiński – Szewc, D. 
Stachowiak, Nadzieja, Niedźwiedź 
– Kubski (Golema), Wnuczyński, 
Kieruzel (Piskorz), Grzelak (Kuś), 
Kowalczyk – M. Stachowiak (Za-
wierucha).

Bramki: Szewc, Kieruzel, Kuś, M. 
Stachowiak. 

man
Zarząd LKS Olimpia Nowogard 

składa serdeczne podziękowania 
nowogardzkiemu Przedsiębiorstwu 
Robót Drogowych POL-DRÓG 
za pomoc przy budowie bocznego 
boiska w Wierzbięcinie. Boisko 
powstaje na terenie należącym do 
firmy REM – Biopaliwa, za które-
go użyczenie również serdecznie 
dziękujemy.
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Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWKO na QUADY tylko u nas

PRAWA JAZDY A1, A i B

Materiały szkoleniowe i badania lekarskie
GRATIS

Rozpoczęcie kursu

2.11.2009r.godz.16.30

reklamareklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.pl28 października 2009 r. g. 16.00

Bar pod 
chmurką

W ramach cyklu „Nowogard czy 
śmieciogard ” przedstawiam swoisty 
bar pod chmurką. Pamiętam czasy 
gdy w Nowogardzie funkcjonowały 
lokale o wdzięcznej nazwie „Ekspres” 
i „Bartosz”. Władza (wtedy jeszcze 
ludowa) tłumaczyła, że w każdym 
mieście powinien taki przybytek 
funkcjonować ze względu na … 
zapotrzebowanie społeczne. Faktem 
jest, że zawsze istnieje grupa poten-
cjalnych klientów takich właśnie 
lokali z wyszynkiem. 

Ostatni przybytek uczęszczany 

przez miłośników win serwowanych 
w beczułkach zniknął wraz z wiatą. 
Ale klienci zostali i szybko miejsca 
spożycia znaleźli.

Na zdjęciach jeden z nich. Miejsce 
ustronne, na zapleczu ruchliwej ulicy 
700-lecia.

Nikomu chyba nie przeszkadza, 
bo (sądząc po ilościach beczułek) 
nikt tam nie zagląda i porządku nie 
zaprowadza. Najgorsze, że zbliżają się 
czasy chłodu…

LMM

Chwalimy…
Nareszcie (w mojej ocenie) wybudowano w naszym mieście chodniki 

dobrze przemyślane.
Zobaczcie Państwo sami. Prezent otrzymali mieszkańcy Wspólnot przy ul. 

Warszawskiej. w budynkach 10 i 11
LMM
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72-200 Nowogard, ul. Gen. Bema 43, Tel. 0 503 045 960

Dobra oferta

NOWOGARD ul. Woj. Polskiego 3

tel./fax 091 579 27 86, 091 392 08 91
kom. 0606 616 309, 791 516 309
e-mail: eurobea@interia.eu

pok. 22 (parter)
Budynek Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości

Kredyt konsolidacyjny
120 000Teraz nawet do zł netto!

- jedna niższa rata, która łączy w sobie inne Twoje raty,
- z dodatkową gotówką nawet do 60 000 zł netto,

Kredyt gotówkowy
- nawet do 60 000 zł netto / do 84 miesięcy,
- z możliwością ubezpieczenia,
- także bez zaświadczeń o zarobkach,
- dla wybranych sektorów zatrudnienia Cze

ka
my

na Cieb
ie!

Kredyty hipoteczne
- waluta do wyboru USD, CHF, Euro, PLN
- na zakup nieruchomości oraz refinansowanie

Wycena
nieruchomości

Waldemar Siupik

nr upr. 4712

tel. 606 291 791

reklama

reklama

  foto Jan Korneluk

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

T R A V E L
Agencja Turystyki i Podróży

PRZEJAZDY zagraniczne

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 78a/2
Tel. 091 392 17 39 • kom. 0605 856 556

www.travel-nowogard.pl

WYCIECZKI - WCZASY

Turcja, Tunezja, Egipt, Grecja
wyloty z Goleniowa

INDIE
TURCJA

EGIPT - IZRAEL - JORDANIA
SYLWESTER

7-15.03.2010
16-30.06.2010, 15-29.09.2010

28.04.-12.05.2010
w Ośrodku "Gryf" w Kołobrzegu

Spotkanie 
dwóch 
światów

Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich 
nauczycieli

odbędzie się w dniu 8 listopada
o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Zaduszki
 
kręte alejki wiodące 
przez ziemię 
znaczone krzyżami 
poświata płomieni wypełnia 
ogrom ciemności 
i cisza zmieszana z zadumą 
otwiera jak klucz 
grobowe milczenie 
spotkanie dwóch światów, 
które są tak odległe 
jednak bliskie bo związane 
z człowiekiem 
to życie 
to jedność 
to Zaduszki
 ks. Piotr A. Faliński.
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Pierwsze takie  chodniki
Dla kronikarskiej ścisłości informujemy, że prezentowae  przez nas w 

poprzednim wydaniu DN chodniki przy ul. Warszawskiej 10 i 11 wykonał 
nowogardzki

Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg AZBUD pana Zdzi-
sława Ajsa, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Koszt chodników o łącznej 
powierzchni 475 m. kw. wyniósł 88 739, 25 zł.

LMM

.

kotek miły, ale…

Nie do gazety
Ciszą nas wszelkie sygnały do redakcji. Cieszą wyrazy zaufania jakim 

Państwo nas darzycie. Są jednak sprawy, którymi zajmować się nie możemy 
i pomóc też nie potrafimy.

Przykładem sygnał z Miętna. „Zróbcie coś, bo mój kotek wszedł na lipę 
i siedzi tam od dwóch dni!”. Skoro kotek jest na lipie dwa dni, a sygnał do 
nas przychodzi w środę to dopiero w piątek ktoś o tym przeczyta. W takiej 
sytuacji pomaga zwykle straż pożarna, a najlepiej prosić sąsiadów – ktoś ma 
drabinę, ktoś bystrego chłopca, który po kotka wyjdzie na drzewo. Nie chcę 
wierzyć, że wszyscy są nieczuli i cieszą się z nieszczęścia kota i zmartwienia 
jego właścicielki…

LMM

Nowogard aplikuje…
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej burmistrz poinformował, że Urząd wy-

stąpił o środki pomocowe na realizację następujących projektów:
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsk”- koszt projektu 685 

tys. złotych – możliwośc dofinansowania do 50% czyli do kwoty 342 500 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 07712 w m. Wierzbięcin”
Całkowity koszt projektu to kwota 1 285 200 zł. Możliwość dofinansowania 

– 642 600 zł. W ramach partnerstwa projekt dofinansuje Starostwo Powiatowe 
kwota 315 000 zł.

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w Wojcieszynie” – 
koszt projektu 295 450 zł, możliwość dofinansowania – ok. 50 000 zł.

- „Wyszkoleni strażacy – bezpieczni mieszkańcy” – koszt projektu w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie w ramach oddolnych 
inicjatyw edukacyjnych obszarów wiejskich – 38 695 złotych.

Opr. LMM

Inwestycje drogowe
Radni podejmując uchwałę o zmianach w budżecie przeznaczyli:

- 152 000 zł na dotację dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Koszalinie na przebudowę ul. Kościuszki od centrum do tzw. 
„winiarni”.

Zmieniona będzie nawierzchnia jezdni,. wybudowane chodniki i uregu-
lowane rowy.

Dalszy remont w kierunku Warnkowa finansować będzie ZZDW.
- 150 000 zł na budowę zatoki postojowej przy drodze krajowej nr 6 na 

skrzyżowaniu z drogą do Maszkowa (jadąc od Nowogardu strona prawa). 
Poprawiona też będzie zatoka przy samej drodze nr 6 (od Nowogardu po 
stronie lewej). Teren pod budowę zatoki postojowej uzyskano w wyniku po-
rozumienia Urzędu Gminy z właścicielem gruntów czyli firmą REM.

- 50 000 złotych na budowę długo oczekiwanego parkingu przy ul. Za-
cisznej (o problemach problemach z parkowaniem w tym rejonie pisaliśmy 
wielokrotnie).

LMM

Psy pod elektroniczną 
kontrolą

Podczas dyskusji nad zmianami w budżecie bur-
mistrz z zadowoleniem poinformował radnych, że 
„czipowanie” psów spotkało się z zainteresowaniem 
i zrozumieniem mieszkańców. Akcja nabiera tempa 
i niedługo problem bezpańskich psów powinien 
zniknąć.

Na kontynuowanie akcji przeznaczono jeszcze w 
tegorocznym budżecie 60 000 zł.

Punkty „czopowania” podajemy w każdym wydaniu „DN” na stronie 
„Informatora lokalnego”. LMM
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reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

reklama reklama

FUTRZAK 
Salon Pielęgnacji  

Zwierząt
- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele
- czesanie
- obcinanie pazurów

ul. Boh. Warszawy 82/1
tel. 721 264 357

Sklep znajduje się w pasażu handlowym
przy ulicy 15 Lutego,

wejście
lub przez Pasaż Handlowy MAX

od ul. Magazynowej,

Zapraszamy

sklepu z wyposażeniem kuchni i stołu
do nowo otwartego

OTWARCIE WE WTOREK 3.11.09 r.
(dla pierwszych 20 klientów upominki)••••••

szkło
porcelana
komplety do kawy
serwisy obiadowe
sztućce
garnki, patelnie

Sklep znajduje się w pasażu handlowym
przy ulicy 15 Lutego,

wejście
lub przez Pasaż Handlowy MAX

od ul. Magazynowej,

Zapraszamy

sklepu z wyposażeniem kuchni i stołu
do nowo otwartego

OTWARCIE WE WTOREK 3.11.09 r.
(dla pierwszych 20 klientów upominki)••••••

szkło
porcelana
komplety do kawy
serwisy obiadowe
sztućce
garnki, patelnie

Skarga na Sesji rady

Zupa lepsza dla psa? 
Kradzież niezjedzonej zupy przeznaczonej dla psów – to jeden z powodów 

zwolnienia pracownicy personelu ze szkoły w Strzelewie.
Taki zarzut Renacie Langer posta-

wiła dyrektor szkoły Agnieszka For-
giel. Konflikt między dwiema strona-
mi trwał od roku. Langer z powodu 
częstych kontroli czuła się prześlado-
wana w pracy. Żali się, że musiała np. 
sortować śmieci wybierając je z koszy, 
praktycznie nie miała czasu na odpo-
czynek. Pracownica została zwolnio-
na 31 maja. Wcześniej otrzymała na-
ganę, od której się odwołała. Odwoła-
nie jednak wycofała, bo zaręczono ją o 
anulowaniu nagany. 

Jednym z głównych powodów zwol-
nienia miała być kradzież niezjedzo-
nej przez dzieci zupy. 

- Byłam dla Pani dyrektor niewygod-
na, ponieważ prosiłam o wyjaśnienia 
różnych kwestii związanych z opłatami 
wnoszonymi przez rodziców – twier-
dzi Langer i dodaje, że mimo wpłat na 
komitet rodzice sami muszą kupować 
dzieciom nagrody i paczki pod cho-
inkę.  – Szkoła otrzymała w ubiegłym 
roku szkolnym do realizacji godziny z 

projektu na rozwój sportu dla klas I-III. 
Pani dyrektor przydzieliła sobie część 
tych godzin nie mając żadnych kwali-
fikacji w tym kierunku. W dodatku nie 
przeprowadziła tych zajęć w ogóle. 

Do tego dochodzą jeszcze oskar-
żenia o zły rozkład zajęć, niejasności 
w rozliczaniu się ze składek na zakup 
herbaty, nie przykładanie się do wyko-
nywanych obowiązków.

Langer za pół roku skończy studia 
– Instytut Kultury Fizycznej w Szcze-
cinie. O nową pracę zabieg jednak już 
dziś.

- W sekretariacie, w „rolniczaku” do-
wiedziałam się, że pani Forgiel dzwo-
niła żeby mnie nie przyjmowali. „Re-
klamę” zrobiła mi również w szkole, w 
Osinie. Plotkuje, odgraża się, rozpowia-
da, że żadnej pracy w Nowogardzie nie 
znajdę – uważa Langer. 

W środę skarga Renaty Langer tra-
fiła na sesję Rady Miejskiej. Radni nie 
mieli jednak ochoty na dokładne za-
poznanie się ze sprawą. Krzysztof Ko-

siński, Krystyna Kłosowska, Stanisław 
Kazuba  i Antoni Bielida stwierdzili, 
że od rozpatrywania takich spraw jest 
Sąd Pracy. Radny Szpilkowski skupił 
się na utylizacji niezjedzonej zupy. Je-
dynie Mieczysław Laskowski zauwa-
żył, iż stwierdzenia  dyrektor Forgiel 
(nie sortowanie śmietnika na bieżą-
co, wynoszenia jedzenia w pojemniku 
2 litrowym do domu mimo, iż zlewki 
odbiera osoba ze wsi) uwłaczają god-
ności byłej pracownicy.

Radni skargę Renaty Langer uznali 
za bezzasadną. 

man

Komentarz: Dużej części proble-
mów nie da się rozwiązać regulamina-
mi i przepisami. Gratuluję pani dyrek-
tor Agnieszce Forgiel nowych zasad, 
których wypełnianie podobno przy-
nosi sukcesy. Konflikt między obiema 
paniami ma głębsze i bardziej osobiste 
podłoże. Sam powód zwolnienia pani 
Langer uważam jednak za mało prze-

konujący. Mnie sumienie nie pozwo-
liłoby przeznaczać resztek zupy psom. 
Tym bardziej, jeżeli chciałby spożywać 
ją nawet mój najgorszy wróg.

Dyrektor Forgiel powinna za wszel-
ką cenę szukać porozumienia z pra-
cownicą. Wydaje się, że do osiągnięcia 
konsensusu zabrakło jej dobrej woli. 
Świadczą o tym podstawy zwolnienia. 
Dobitnie potwierdza tylko doniesienie 
do prokuratury. „Podejrzenie popeł-
nienia przestępstwa kradzieży resztek 
zupy i niszczenia szkolnych regałów” 
– nędznie to brzmi.

Dziwi mnie brak chęci ze strony 
radnych do zapoznania się ze sprawą. 
O rozstrzygnięciach zadecyduje Sąd 
Pracy, ale pochylenie się nad proble-
mem radnym by nie zaszkodziło. Po-
winni być oni nawet rzecznikami osób 
borykających się z problemami. 

Liczę, że bliżej przyjrzy się sprawie 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
Artur Gałęski. 

marcin Nieradka 
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Romana 
Kozaka 

serdeczne 
podziękowania 
składa rodzina

PodzIękowaNIa

Szanowny Panie radny kucal!

Szanowni Radni  
z Koalicyjnego Klubu!

Przestańcie traktować radę miasta jak wesołe miasteczko. Nie po to 
otrzymaliście mandaty od społeczeństwa, żeby z rady robić pośmiewi-
sko. To co zrobiliście na ostatniej sesji przy odwoływaniu radnego Szafra-
na z Turystyki i Fundacji Zdrowie każe mi zastanowić się czy nadal moje 
miejsce jest w Radzie Miasta.

 Robicie wszystko pod dyktando Je-
dynego Najwspanialszego Wodza No-
wogardu. Głosujecie nie dlatego, że 
tak sumienie Wam każe, lecz tak jak 
wam Jego Wysokość nakazuje. 

Radny Bielida powiedział wam 
wyraźnie, żebyście kierowali się me-
rytoryką, a nie służalczością ( czy-
taj odpowiednimi profitami za ule-
głość ).

Mówiąc na sesji o „lustrze” myśla-
łem, że mnie zrozumiecie. Ja po takim 
sterowanym głosowaniu na pewno w 
lustro przez kilka lat nie mógłbym po-
patrzeć. Pan Panie radny Kucal nawet 
nie przybył na sesję, aby nie móc po-
patrzeć w oczy radnemu , którego od-
wołanie Pan napisał. Pan Panie Sław-
ku zawsze wydawał mi się czysty mo-
ralnie. A teraz co do tego mam wątpli-
wości. Jeżeli się mylę to proszę o poda-
nie mi powodów merytorycznych, dla 
których napisał pan odwołanie radne-
go Szafrana. Wtedy publicznie Pana 
przeproszę.

Nowo wybrani radni z waszego 
klubu mają takie pojęcie o turystyce 
i zdrowiu, jak ja o budowie chemicz-
nej księżyca.

Zastanawiam się, dlaczego obietni-
ce przedwyborcze, ideały, chęci budo-
wania czegoś dobrego dla społeczeń-
stwa, które dało wam miejsca w radzie 
dla was nic nie znaczą. Dlaczego bie-
rzecie przykład z góry gdzie partyjni 
bonzowie za nic mają nas maluczkich. 
Prywatne interesy są przedkładane 
nad ogólnospołeczne. 

Ale tak to jest jak mamona przy-
słania oczy, sumienie i etykę.

Łączę Wyrazy Szacunku
Radny Niezależny Krzysztof Kosiński

PS. Zawsze uważałem że politykę 
powinni robić ludzie bogaci, którzy 
w radach, w sejmie i parlamencie (tak 
jak to jest w USA i krajach zachodnio-
europejskich ) są dla prestiżu, a nie dla 
korzyści majątkowych. Jedynym ro-
dzynkiem polskiego parlamentu jest 
poseł Palikot. Mówi to, co myśli, nie 
dba o sprawy materialne i jego pro-
pozycje ustaw powodują, że przedsię-
biorcy tworzą nowe miejsca pracy, a 
urzędnicza maszyna działa sprawniej.

Komentarz:  Do części głównej tek-
stu radnego Krzysztofa Kosińskiego 
odnosił się nie będę. Post scriptum to 
już jednak bełkot nie poparty żadnymi 
argumentami. 

Zawsze byłem przeciwnikiem twier-
dzenia, że polityką powinni zajmować 
się jedynie ludzie bogaci. Uważam, że 
cenzus majątkowy, czy jakikolwiek 
inny wypacza zasady demokracji. Ar-
gumenty o robieniu amerykańskiej po-
lityki dla prestiżu można włożyć mię-
dzy bajki. Każdy gimnazjalista wie, że 
za oceanem warunki na scenie poli-
tycznej dyktują właściciele wielkich 
koncernów np. naftowych.

Porównanie posła Janusza Paliko-
ta do zbawcy rodzimej polityki zakra-
wa o śmieszność. Przecież żeby mówić 
to, co się myśli wcale nie trzeba być po-
słem. A już szczególnie wtedy, jeśli my-
śli się głupio. Pieniądze pozwalają wte-
dy na kreowanie fałszywego wizerunku 
i przykrycie niedociągnięć.

Palikot propozycji ustaw ułatwiają-
cych funkcjonowanie przedsiębiorcom 
przedstawił już tysiące. Pamiętam na-
wet jak deptał sterty paradoksalnych 
przepisów. Na czym się skończyło? 
Zamiast pięciu okienek dla rejestrują-
cych firmę mamy jedno, ale sprawę za-
łatwiamy w pięć dni. O większą liczbę 
„sukcesów” barwnego posła trudno.

Łatwo wnieść świński ryj do tele-
wizyjnego studia wypowiadając wojnę 
PZPN. Trudniej o realne przedsięwzię-
cie poprawiające piłkarskie struktury. 
Palikot jest dla mnie ulepszoną wersją 
Andrzeja Leppera. Różni ich tylko to, 
że jeden był ze wsi, a drugi próbuje kre-
ować się na „jaśnie oświeconego wol-
nomyśliciela”.

W demokracji piękne jest właśnie to, 
że dwóch gości spod budki z piwem, 
może mieć przewagę nad doktorem 
medycyny. Majętność i wykształcenie 
w polityce nie gwarantują niczego.

 W Palikocie amerykański jest show, 
w USA za kurtyną prestiżu kryją się 
kasa, lobbyści i często niejasne intere-
sy. Na żadnym z twierdzeń nie można 
budować daleko idących teorii, które 
piorą jedynie mózgi czytelnikom.

Marcin Nieradka

Za Szafrana  
Paśko i Szkołuda

Radny Tomasz Szafran nie jest już przedstawicielem Nowogardu w 
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

 Szafran został odwołany na środowej sesji Rady Miasta. Wniosek o odwo-
łanie złożył Koalicyjny Klub Samorządowy. Za odwołaniem opowiedziało się 
dziewięciu radnych, dwóch wyraziło sprzeciw, a siedmiu wstrzymało się od 
głosu. Miejsce Szafrana zajął radny Rafał Paśko.

Tomasz Szafran zrezygnował także z członkostwa w Radzie Samorządowej 
Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie”. Na jego miejsce radni powołali Annę 
Szkołudę.

man 

Internet  
w całej gminie

Mieszkańcy wiosek w naszej gminie nie będą mieli problemu z do-
stępem do Internetu?

Radni na środowej sesji opo-
wiedzieli się za przystąpieniem 
gminy do programu budowy Za-
chodniopomorskiej Sieci Teleko-
munikacyjnej i dostępu do usług 
internetowych. To dopiero pierw-
szy krok, polegający na zawarciu 
porozumienia między gminami w 
naszym województwie. Inicjatorem 
programu jest Zachodniopomorski 
Konwent Burmistrzów. Podczas 
sesji okazało się, że projekt jest 
dopiero w powijakach. Nikt nie 
umiał odpowiedzieć na pytania 
o konkretny sposób dostarczania 
usług internetowych. 

- Technologia jest nam bliżej 
nieznana. Nie wiadomo jakie tech-
nologie będą popularne za kilka lat – 
stwierdził radny Krzysztof Kosiński 
i zaproponował by wstrzymać się z 

przystępowaniem do programu. – 
Być może tańsze i bardziej korzystne 
będą inne rozwiązania.

Zdanie Kosińskiego podzielił 
również radny Rafał Szpilkowski. 
Dopytywał czy internet popłynie 
kablami, czy drogą radiową. Prze-
konywał do drugiego rozwiązania, 
polegającego na ustawieniu w 
gminie nadajników, które zapewnią 
dostęp do sieci bez konieczności 
podłączeń kablowych.

Jak udało nam się ustalić u gmin-
nego informatyka Adama Za-
drożnego program polegał będzie 
na spowiciu województwa siecią 
światłowodów, która zostanie wy-
dzierżawiona, lub sprzedana kon-
kretnym, prywatnym dostawcom 
(np. Telekomunikacja Polska).

man

w kinie „orzeł”

ZAŁOGA G
Animowany film przygodowy, 
USA 2009, 82 min, 11 zł, B/O
30.10.2009 godz. 17.00
31.10.2009 godz. 17.00

OPERACJA 
DUNAJ
 
Komedia, Czechy, Polska 2009, 
104 min, 12 zł 15
30.10.2009 godz. 19.00
31.10.2009 godz. 19.00

koalicja bierze wszystko
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NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•

• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 2.11.br. g. 16.00

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.plRozpoczęcie 4 listopada 2009 r. g. 16.00
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

W piątek, 23 października   2009 r. 
odbył się pogrzeb pierwszego Metro-
polity Szczecińsko-Kamieńskiego Ar-
cybiskupa Mariana Przykuckiego. 
Uroczystości pogrzebowe poprzedziła 
czwartkowa Msza Święta żałobna i czu-
wanie duchowieństwa oraz wiernych.

W pożegnaniu brała także udział de-
legacja z Nowogardu z przedstawicie-
lami naszych trzech parafii. Jak wspo-
minał ks. Kan. Kazimierz Łukjaniuk: 
„Ks. Abp Marian Przykucki zawsze z 
radością przyjeżdżał do Nowogardu, 
lubił nasze miasto, wielokrotnie o tym 
mówił, to on także erygował naszą pa-
rafię pw. Św. Rafała Kalinowskiego, 
będziemy Go zawsze miło wspominać i 
modlić się za Niego…  Msza św. w Jego 
intencji odbędzie się w naszym koście-
le 15.11.09  o g. 11.00”. 

x.TT 

Uroczystość 
Wszystkich Świętych

Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a

Czy tylko 144 tysiące wybranych? (Ap 7,4) Czyżby tylko tak niewielka 
liczba ludzi miała się zbawić? Jeśli wziąć pod uwagę liczbę kanonizowanych 
i beatyfikowanych przez obecnego Papieża, to chyba już niewiele miejsc wol-
nych pozostało ... Czy się jeszcze załapiemy?

Nie sądzę jednak aby u bram raju stali buchalterzy liczący wchodzących. 
To tylko w niektórych parafiach, od czasu do czasu proboszczowie liczą 
wiernych na Mszach św. każąc ministrantom liczyć wchodzących do kościo-
ła. Pan Bóg ma jednak na pewno inne metody i nie używa naszych kalkula-
torów czy komputerów. 

Św. Augustyn powiedział coś, co można zastosować do tej Bożej rachun-
kowości. Jego słowa to: „Przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości”. I 
tak na dobra sprawę to będzie jedyne kryterium wstępu do Królestwa Nie-
bieskiego i jedyny warunek uczestnictwa w życiu wiecznym. Nikt nie będzie 
tam liczył wchodzących, nikt nie będzie zwracał uwagi na krawat, smoking 
czy nie wyczyszczone buty, nikomu do głowy nie przyjdzie sprawdzać pasz-
portów, wiz i posiadanej gotówki ... Nikt nie będzie pytał czy jesteś ze strefy 
Schoengen, czy twój paszport jest zielony, niebieski czy czerwony ... Jedy-
nym pytaniem będzie: „Czy kochałeś Boga i bliźniego swego?” Czy Twoja 
miłość była tylko uczuciowo-sentymentalna, czy czynna i konkretna, jak w 
kazaniu Chrystusa na Górze Ośmiu Błogosławieństw?

Liczba 144 tysięcy jest zapewne wysoce symboliczna (podana tu liczba to 
dwanaście (liczba święta) podniesione do kwadratu i pomnożone przez ty-
siąc: chodzi o wielki tłum wierzących w Chrystusa, lud Boży). Ale pewnym 
jest, że Bóg ze swej strony nie nakłada żadnych ograniczeń liczbowych.  On 
przyszedł na świat zbawić wszystkich, i wszystkich zaprasza, i wszystkich 
chciałby mieć u siebie. To tylko my, naszym egoizmem, obojętnością, chci-
wością, zachłannością, nienawiścią, brakiem zrozumienia, lenistwem, pożą-
dliwością i innymi grzechami wykluczamy się z liczby zbawionych.. Chciej-
my zapragnąć w naszym życiu nieba, niech to pragnienie przejawi się na-
szej wierze i czynach…

x.TT

Szczecin, a także Nowogard pożegnał 
Ks. Abpa Mariana Przykuckiego…

DZIEŃ FATIMSKI w Nowogardzie 
– 7 listopad (sobota)

Już 7 listopada 2009 r. (w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki 
Bożej Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabo-
żeństwo Fatimskie w ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fatimskiej 
przygotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe przygotowania. Mamy tylko dwie 
parafie pod tym wezwaniem w naszym rejonie: w Nowogardzie i w Dębnie 
oraz jedno Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Dzień Fatimski będzie uroczystością cykliczną w naszym mieście i będzie 
odbywał się w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na za-
kończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogar-
du oraz okolicznych Parafii

    Ks. mgr Ireneusz Kamionka
     Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

29 grudnia 2009 - 2 stycznia 2010 • Poznań
Chcesz…?
•   Przeżyć kilka dni z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi z całej Europy 

i z innych kontynentów...
•   Poznać mieszkańców miasta dzięki osobistym spotkaniom...
•   Modlić się z innymi śpiewami i w ciszy...
•   Być gościem u rodzin i w parafiach Poznania i okolic miasta
•   Rozpocząć «Pielgrzymkę zaufania» w swoim życiu...
Zapisy do 22 listopada!  Zachęcamy gorąco do udziału w przygotowa-

niach! Koszt: ok. 270 zł (przejazd, pobyt, ubezpieczenie, wpisowe). Punkt 
przygotowań i zapisy: spotkania w każdy poniedziałek o godz. 19.00.

Ks. Tomasz Tylutki
Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; gg: 2404046
www.taize.fr/pl ; www.rafalkalinowski.republika.pl ; www.ichtis.info

Pielgrzymka zaufania przez ziemię 
- Europejskie Spotkanie Młodzieży…

Informacje Parafialne:
• Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w porządku niedzielnym 

w Nowogardzie. nie będzie tylko wyjątkowo Mszy św. o godz. 12.30; Msze 
św. na cmentarzu 9.00; 10.00; 11.00; 13.00 – po dojściu procesji z Kościo-
ła pw. Wniebowzięcia NMP. Pamiętajmy w tym dniu o obowiązku uczestni-
czenia we Mszy św., o Komunii Św., o naszej modlitwie za zmarłych.

• W poniedziałek Dzień Zaduszny – Dzień wspomnienia wszystkich 
wiernych zmarłych. W kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego o godz. 
7.00; 9.00; 18.00. O godz. 16.00 zapraszamy na wspólny Różaniec na 
cmentarzu. Wieczorem o godz. 19.30 – Msza św. dla Młodzieży w Kaplicy 
cmentarnej. Serdecznie zapraszamy.

• „Znicze kupujesz – ferie fundujesz”: w tę Niedzielę młodzież z parafii 
pw. Św. Rafała Kalinowskiego będzie sprzedawać przy kościele znicze i lam-
piony. Pieniądze będą przeznaczone na wyjazd dla młodzieży w czasie ferii 
zimowych. 
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z okazji 50 
urodzin kochanej 

Jolancie 
Skrobiranda 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, dużo zdrowia, 

uśmiechu 
i powodzenia w życiu 

składają siostry Joanna, 
Dorota i Anna Patrycja

Z okazji 
20 rocznicy ślubu 

Anecie 
i Krzysztofowi 

Kowalczyk 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pomyślności, 
spełnienia marzeń oraz 

pięknych dalszych 
wspólnych lat życia 

składają 
Edyta i Maciej Gralakowie

Róże są piękne bo kwiaty mają,
Lecz są nietrwałe bo przekwitają.
A Wasza miłość niech się rozwija

I trwa na wieki i nie przemija.

Tego w 20 rocznicę ślubu 

Annie 
i Cezaremu 

Molka 
życzą dzieci: Kamil, Łukasz 

i Nikolka oraz rodzice, 
Gosia z rodziną i Beatka

Z okazji 
imienin

Tadeuszowi 
Tracz

życzenia zdrowia
szczęścia oraz wszelkiej

pomyślności
składają 

koleżanki i koledzy z pracy

ŻYCzeNIa ŻYCzeNIa ŻYCzeNIa ŻYCzeNIa

Uroczystość Wszystkich Świętych…

Przeżywamy Uroczystość 
Wszystkich Świętych, jakby „dru-
gi odpust w naszych parafiach”, 
czy też nasze „drugie imieniny”. W 
urzędowym i powszechnym znacze-
niu za świętych uważamy tych, któ-
rych Kościół oficjalnie ogłosił świę-
tymi. . Ogłoszenie kogoś świętym, 
albo błogosławionym jest rów-
nocześnie publicznym oddaniem 
czci. Względnie w krótkim czasie 
zostają uznani za świętych ci, któ-
rzy oddają życie za wiarę – są mę-
czennikami. Kościół wówczas nie 
wymaga cudu. W stosunku do in-
nych kandydatów na ołtarze – tzw. 
wyznawców, oprócz cudu, przepro-
wadza dokładne i zwykle długie ba-
danie ich życia i pism. Kościół czci 
oficjalnie świętych kanonizowa-
nych, to znaczy tych, wyniesionych 
na ołtarze, ale ceni również tych 
zbawionych, którzy nie osiągnę-
li oficjalnej chwały ołtarzy, ale są w 
niebie. W początkach chrześcijań-
stwa nie oddawano czci publicznej 
nikomu ze stworzeń: ani ludziom, 
ani nawet aniołom. W  obawie bał-
wochwalstwa kierowano kult jedy-
nie do Pana Boga w  Trójcy Świętej 
Jedynego: do Boga Ojca, Jego Syna 
i do Ducha Świętego.. A jednak na-
wet już wtedy można dostrzec ślady 
czci świętych Pańskich. Pochwała, 
jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi 

Chrzcicielowi, cześć, z  jaką wyraża 
się św. Paweł o Abrahamie i Melchi-
zedechu; Pochwała Maryi z  ust św. 
Elżbiety i wreszcie prorocze słowa, 
jakie Maryja wypowiedziała w Ma-
gnificat o chwale, jaką będzie odbie-
rać — to wszystko można uważać za 
zapowiedź kultu świętych Pańskich. 
Najpierw przedmiotem kultu stała 
się Najświętsza Maryja Panna jako 
Matka Wcielonego Słowa. Jej wize-
runki spotykamy już w  katakum-
bach z III wieku, siedzącą na tronie 
i otoczoną aureolą, co świadczy do-
wodowo o kulcie. Osobny sobór po-
wszechny w 431 r. odbył się w obro-
nie Boskiego Macierzyństwa Maryi. 
Od tego to czasu ku Jej czci stawia-
no kościoły, urządzano pielgrzymki 
do łaskami słynących obrazów; Ko-
ściół ustanawiał święta ku Jej czci 
i układał liturgiczne modlitwy oraz 
pieśni. W tym samym czasie daje 
się zauważyć w Kościele kult anio-
łów.  Już w początkach chrześcijań-
stwa, krwawe prześladowania Ko-
ścioła, którym początek dali pale-
styńscy Żydzi, a w cesarstwie Neron 
w I w., rozbudziły także kult do mę-
czenników. Rocznice ich męczeń-
skiej śmierci obchodzono rokrocz-
nie, a  ich groby nawiedzali wierni.  
Od IV wieku datuje się także kult 
wyznawców: Ojców Apostolskich, 
Ojców Kościoła, świętych bisku-
pów, pustelników, ascetów, świętych 
dziewic i pokutników. Bonifacy IV, 
13 maja 608 roku, starożytny pan-
teon, rzymską świątynię pogańską 
ku czci wszystkich, zwłaszcza nie-
znanych bóstw, poświęcił czci Mat-
ki Bożej i  świętych męczenników. 
Papież Jan XI w  935 roku ustano-
wił osobne święto ku czci Wszyst-
kich Świętych, wyznaczając je na 
dzień 1 listopada. Tak więc tajem-

nica dzisiejszego dnia przypomina 
nam przede wszystkim tych Świę-
tych Pańskich, którzy nie mają swo-
ich osobnych dni w  roku liturgicz-
nym, rzeszę „nieznanych Bożych 
żołnierzy”. A muszą być ich niezli-
czone zastępy, skoro św. Jan Apostoł 
pisze, ze nie mógł ich nikt zliczyć — 
„z każdego narodu i wszystkich po-
koleń, ludów i języków”. Z biegiem 
lat Kościół, kult świętych ubogacał, 
malował ich obrazy, fundował ku ich 
czci świątynie i ołtarze, ich śmiertel-
ne szczątki, jak i wszelkie pozostałe 
po nich pamiątki otoczył szczegól-
nym pietyzmem, ułożył szereg mo-
dlitw i pieśni ku ich czci, jak też li-
turgiczne teksty do Mszy świętych. 
Kult Świętych Pańskich nie sprze-
ciwia się czci Bożej, ale ją pomna-
ża. Święci bowiem są, można po-
wiedzieć przyjaciółmi Boga i współ-
dziedzicami w chwale Jezusa Chry-
stusa. Kto miłuje Pana Boga, mi-
łuje również Jego wyznawców. Ta 
cześć nie jest więc najwyższa i bez-
pośrednia, ale pośrednia i  względ-
na. Czcimy ich bowiem ze względu 
na Pana Boga, podobnie jak czcią 
otaczamy urzędników królewskich 
właśnie ze względu na króla, którego 
oni reprezentują. Tak więc pośred-
nio przez świętych, kierujemy kult 
ku Panu Bogu. . Pan Bóg w rządach 
swoich nad światem posługuje się 
aniołami i ludźmi, podobnie jak pa-
nujący nie rządzi państwem sam, ale 
przez swoich przedstawicieli. Dlate-
go to uciekamy się do pośrednictwa 
świętych i  przez nich otrzymujemy 
łaski.. I jeszcze jeden powód, który 
nas skłania do oddawania czci Świę-
tym Pańskim. Każdy naród swoich 
bohaterów otacza szczególną czcią, 
wystawia im pomniki, mauzolea, ich 
imionami zdobi place i ulice miast. 

Kościół ma również swoich boha-
terów. Są nimi właśnie Święci. By-
łoby dziwne, gdyby o  nich nie pa-
miętał, nie stawiał ich za wzór po-
tomnym. . Tajemnica Świętych Ob-
cowania należy do najpiękniejszych. 
Przypomina bowiem, że wszyscy je-
steśmy jedną rodziną Bożą, której 
nawet śmierć nie może rozłączyć. 
Bracia nasi, którzy przeszli już czas 
próby i cieszą się wieczną chwałą, są 
dla nas zachętą, byśmy mogli poko-
nać wielkie przeciwności i  znaleźć 
się w ich gronie. Odrzucenie tej ta-
jemnicy byłoby ogromnym zubo-
żeniem religii, chłodem i  przepa-
ścią między niebem a  ziemią, mię-
dzy dwoma światami, które dzieli 
tak mała odległość, moment śmier-
ci. Kościół oddaje cześć swoim świę-
tym w  różnym stopniu. I  tak, na 
pierwszym miejscu stawia Najśw. 
Maryję, potem św. Józefa i  św. Jana 
Chrzciciela, następnie Apostołów, 
wśród których św. Piotr i  św. Pa-
weł mają uprzywilejowane miejsce.. 
Dziś idziemy na cmentarz do mia-
sta żywych, oczekujących na Zmar-
twychwstanie, odwiedzamy tych, 
którzy uczyli nas żyć i kochać, tych, 
których kochamy niesiemy im kwia-
ty, znicze… Ale  pamięć o zmarłych, 
to nie tylko zapalona świeczka, ku-
piona chryzantema… Pamiętajmy, 
że najpiękniejszą i najskuteczniej-
szą pomocą jest nasza modlitwa, 
Najświętsza Eucharystia i przyję-
ta Komunia św. w ich intencji… To 
daje zbawienie.

„Tak  jak normalnie człowiek po-
trzebuje napoju, pokarmu, do co-
dziennego życia, do egzystencji, tak 
człowiek, aby osiągnąć życie wiecz-
ne potrzebuje Eucharystii” (JP2)

Ks. Tomasz Tylutki

Komunia Świętych, Albrecht_Dürer
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Wielkopolski Oddział Obrotu
Gazem w Poznaniu, Gazownia Szczecińska, ul. Tama
Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin zaprasza Państwa do
aktualizacji umów sprzedaży paliwa gazowego.

Obowiązek wymiany i aktualizacji umów sprzedaży paliwa
gazowego zawartych przed 1 lipca 2007 roku wynika z przepisów
ustawy Prawo Energetyczne i dotyczy wszystkich odbiorców gazu
w Polsce.

Aktualizacji umów sprzedaży paliwa gazowego można dokonać w
mieszczącego się

, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

W celu usprawnienia podpisania umowy prosimy przygotować
następujące dokumenty:
• dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości),
• w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z KRS
lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzja o
nadaniu NIP i REGON
oryginał pełnomocnictwa, jeżeli umowę zawiera osoba trzecia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany umów można
uzyskać na stronie internetowej PGNiG S.A. - www.pgnig.pl lub w
Biurze Obsługi Klienta w Nowogardzie pod numerem telefonu
91 392 03 96.

Biurze Obsługi Klienta w Nowogardzie, przy
ul. Bankowej 3

•

reklama
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Młodzież z Pasewalku po raz dziesiąty  
w progach I Liceum Ogólnokształcącego

W dniach 15-16 października b.r. uczniowie z Nowogardu gościli w swojej 
szkole uczniów oraz opiekunów z Gimnazjum w Pasewalku w ramach X wy-
miany polsko-niemieckiej. W 1999 roku I LO im. Emilii Gierczak zapocząt-
kowało wymiany z Gymnasium Oskara Pichta w Pasewalku. Przyjazd gości 
przewidywany był na godz. 9, lecz z powodu załamania pogody  niemieccy 
uczniowie dotarli na miejsce o godz. 11.

Po miłym przywitaniu goście mogli podziwiać talent polskich uczniów 
podczas występu przygotowanego przez klasę III „c” pod opieką p. Beaty 
Pietruczyk, „Czerwony Kapturek” w wersji niemieckiej. Nie zabrakło  rów-
nież poczęstunku, przygotowanego przez naszych licealistów. Następnie 
udaliśmy się na warsztaty fotograficzne prowadzone przez p. Beatę Bogu-
sławską. Pomimo nieudanej pogody po krótkim wstępie teoretycznym wy-
ruszyliśmy w teren, aby podziwiać nowogardzkie zakątki. Była to możliwość 
wykazania się uzdolnionych uczniów-fotografów. Po powrocie do szkoły 
wybraliśmy się do pracowni multimedialnej, aby dokonać obróbki zdjęć. 
Zajęcia fotograficzne trwały do godz. 16.30. Po obiedzie uczniowie mieli 
chwile relaksu oraz możliwość przygotowania  się do dyskoteki integracyj-
nej, która miała miejsce w sali weselnej na ul. Gen. Bema.

Wszyscy zebraliśmy się na godz. 18.00. Nie zabrakło dobrej muzyki, sma-
kowitych posiłków oraz odpowiedniego klimatu wytworzonego przez go-
spodarzy jak i niemieckich gości. Po zabawie polscy uczniowie wraz z towa-
rzyszami udali się do domów, aby w pełni wypocząć. 

Kolejnym etapem naszego spotkania był projekt  kalendarza w ramach 
X wymiany polsko-niemieckiej z Gimnazjum Oskara Pichta w Pasewalku. 
Każdy miał do dyspozycji zdjęcia wykonane poprzedniego dnia.

Po obiedzie nadszedł czas pożegnań.. .
Jako uczennica I LO brałam udział w wymianie w ubiegłym roku, więc 

większość niemieckich uczniów była mi dobrze znana.
Marta Klonowska

I Liceum Ogólnokształcące po raz dziesiąty gościło w swych progach 
uczniów z gimnazjum w Pasewalku (Niemcy).Spotkanie młodzieży zosta-
ło dofinansowane z funduszy Stowarzyszenia Gmin  Polskich Euroregio-
nu POMERANIA ze Szczecina. Koordynatorem  była Monika Werner-To-
masikiewicz. Pomocą służyły również Dorota Borzeszkowska – Buriak oraz 
Beata Pietruczyk. Grupą niemiecką opiekowały się Dorit Engel oraz Danie-
la Höry. Główne cele, które każdego roku staramy się osiągnąć to   przeła-
mywanie barier językowych oraz kulturowych, likwidowanie wzajemnych 
uprzedzeń, a także przełamywanie stereotypów, wrogości polsko - niemiec-

kiej,  poznanie najnowszej historii regionu, promocja współpracy polsko – 
niemieckiej. Jednym z głównych zadań tych corocznych spotkań jest rów-
nież popularyzacja nauki języków obcych (głównie darzonego mniejszym 
zainteresowaniem języka niemieckiego). 

W tym roku ogromną pomoc przy realizacji projektu otrzymaliśmy ze 
strony proboszcza Parafii PWNMP Grzegorza Zakliki, który, na potrzebę 
projektu zgodził się, aby cała grupa weszła na wieżę kościoła aby sfotografo-
wać panoramę Nowogardu. Równie serdeczne podziękowania kierujemy do 
Urzędu Miasta i Gminy Nowogard (Wydział ds. Promocji) za materiały pro-
mocyjne, którymi mogliśmy obdarować młodzież z Pasewalku. 

Mam nadzieję, że nasi goście  zabiorą ze sobą (prócz adresów mailowych 
i numerów telefonów) miłe wspomnienia a nawiązane kontakty, znajomości  
przerodzą się w trwałe przyjaźnie.

Monika Werner - Tomasikiewicz
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 Witamy wśród nas...
 Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Syn Magdaleny Kosa 
ur. 27.10.09 
z Węgorzyna

Natalia córka 
Arletty Kozłowskiej 
ur. 24.10.09 z Trzechla

Igor syn Urszuli i Marka 
Osińskich ur. 27.10.09 
z Osiny

Tomek syn Dominiki 
Kubat ur. 26.10.09 
z Duniewa

Syn Lidii Poręba 
ur. 26.10.09 z Dębic

w obiektywie  Jana korneluka   - mleczrnia też „umarła”
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Przechodniu! Westchnij do Boga...
Ilekroć czytam na nagrobkach te słowa – Przechodniu, westchnij do Boga 

– zastanawiam się, jakież to musi być westchnienie, które dociera do Boga?! 
Jednak nasi przodkowie musieli wiedzieć, skoro pisali. A czy my potrafimy 
jeszcze tak wzdychać? Albo tak wyrażać ból lub sławić bliskie nam osoby, jak 
czyniono to pisząc epitafia. 

Epitafia, czyli napisy nagrobne, urzekły mnie po raz pierwszy, gdy ponad 
dwadzieścia lat temu trafiłem na cmentarz w Staszowie koło Kielc. Dzisiaj nie 
jestem w stanie nawet przypomnieć sobie tej wymyślnej poezji nagrobkowej, 
ale wrażenie pozostało. Teraz zaglądając na różne nekropolie zwracam uwagę 
na napisy. Ostatnio będąc na Powiślu (koło Kazimierza Dolnego), o którym 
pisałem tutaj wcześniej, napotkałem stary nagrobek ze słowami jakże prze-
pełnionymi bólem po stracie kogoś bliskiego. Napis brzmiał: 

Moja droga Krysieńku
bodaj tyś mnie była
albo nieumierała
lub się nierodziła

Tak oto słowa ojca poezji polskiej Jana Kochanowskiego trafiły pod strzechy, 
a nawet – jak widać - na cmentarze. Tym bardziej, że Czarnolas jakże blisko 
Wilków na Powiślu. To Jan Kochanowski po stracie córki napisał w Trenie XIII: 

Moja wdzięczna Orszulo, bodaj ty mnie była
Albo nie umierała lub się nie rodziła

A Tren I zaczynał się tak:
Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe
I lamenty, i skargi Simonidowe,
Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania
I żale, i frasunki, i rąk łamania,
Wszytki a wszytki za raz w dom sie mój noście,
A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomoście,
Z którą mię niepobożna śmierć rozdzieliła
I wszytkich moich pociech nagle zbawiła.

Łzy Heraklitowe i skargi Simonidowe to jawne odniesienia do kultury 
antycznej, w której myśl i słowo wydobywają człowieka z piekła szarpaniny 
emocji targających ciałem. Człowiek zaczyna wyrastać z Ziemi i dostrzegać 
Niebo. Ważne staje się Imię. Choćby wyryte na kamieniu. 

Przywołany przez Kochanowskiego Symonides z Keos jest autorem epita-
fium na kamiennej tablicy postawionej w miejscu śmierci Leonidasa i jego 
oddziału: Przechodniu, powiedz Sparcie, iż wierni jej prawom tutaj spoczywamy.  

Jakże ważne stają się tutaj słowa „wierni” i „prawom”. Kochanowski napisze 
później Pieśń XIX:

Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy
Chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy,
A starać się, ponieważ musi zniszczeć ciało,
Aby imię przynajmniej po nas tu zostało?

I szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje
Tkając, lejąc w się wszytko, póki zstawa szyje;
Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami:
Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami.

Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie,
Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie;
Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,
Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.

Ten wyznaczony etos dobra i służby odbija się w epitafiach polskich na 
wielu starych cmentarzach. Nie tylko zapisywano na nagrobkach imię i daty 
urodzin i śmierci, ale coraz częściej opisywano zmarłą postać i jego dokona-
nia. Po co? Człowiek nie umierał wraz ze złożeniem go do grobu, lecz żył w 
swoich czynach. Uszlachetniając swoje życie miał dążyć do świętości. Stąd 
Wszystkich Świętych. Poniższe epitafium miało znajdować się w katedrze 
św. Jana w Warszawie. 

B[ogu].N[ajlepszemu].N[ajwyższemu].  
Jana Horlemesa, mieszczanina warszawskiego,  
widzisz tu wyobrażonego za pomocą sztuki;  
[takiego], jakiego była wyobraziła cnota,  
zobaczyć [już] nie możesz.  
Zrodzony dla dobra ojczyzny,  
aż do ostatniego dnia życia nieustannie  
pełniąc różne urzędy  
bardzo chwalebnie stał na jej czele  
i jaśniał wyjątkową zacnością obyczajów.  
Po wielokrotnym pełnieniu urzędu radzieckiego,  
sprawowanego z najwyższą aprobatą wszystkich porządków miejskich,  
w uznaniu osobliwych zasług godzien  
zaliczenia w poczet nieśmiertelnych rajców Nieba.  
Umarł w Roku Pańskim 1641, dnia 12 sierpnia.  
Barbara Gizanka, małżonka, mężowi najmilszemu,  
N. N. N. N., synowie, ojcu najlepszemu, położyli.
Nagłówek tego epitafium można znaleźć na wielu starych grobach w postaci 

pierwszych liter D.O.M., od łacińskich słów: Deo Optimo Maximo – Bogu 
Najlepszemu Największemu.

Kolejne, nowszej daty epitafium, mówi o tym etosie wprost:
Tu leżą zwłoki Michała Sokolnickiego, 
jenerała dywizyi wojska polskiego, 
zmarły dnia 24 września 1816 r. 
światłem, cnotą i męstwem znakomity; 
Jak ojczyźnie służyć, potomnym przykład zostawił.

Etos służby w polskich epitafiach przetrwał wieki, o czym świadczy in-
skrypcja z grobu w Łańcucie młodego chłopca, żołnierza Armii Krajowej, 
poległego w boju 18 lipca 1944 r.:

To, że spocząłem w tak młodym lat rozkwicie,  
Świadczy, że istnieją rzeczy cenniejsze nad życie. 
 

Jednak dawanie przykładów cnót dla potomnych to lata późniejsze. Naj-
starsze epitafia wyrażają po prostu metafizyczną więź z Bogiem, który „lepi” 
człowieka z prochu i w proch obraca. Mają przypominać o kruchości życia. 
Śmierć to największa tajemnica i epitafia najczęściej o tym przypominają, 
jak chociażby te najbardziej znane: Byłem, kim jesteś, jestem, kim będziesz lub 
Przechodniu! Westchnij do Boga. 

Ciebie czeka ta droga. 

Przechodniu pozdrów czułym  
do Boga westchnieniem  
Duszę śp. Apolonii 

Stroskane dzieci po stracie  
ukochanego ojca tę pamiątkę stawiają  
prosząc przechodnia  
o westchnienie do Boga 

Ale tajemnica śmierci ma jeszcze swoje tajemnicze zakamarki. Powszechnie 
uważa się, że śmierć jest (tylko?) odpoczynkiem od życia, a dusza po śmierci 
potrzebuje spokoju. Stąd najczęściej spotykanym napisem nagrobnym są: 
Pokój jego duszy, Pokój jej cieniom, a z łacińskiego: Requiescat in pace (R.I.P.) 
– niech spoczywa w pokoju, ale także: Odpoczynek wieczny racz mu dać Pa-
nie. Być może ten spokój potrzebny jest duszy w czyśćcu, by mogła policzyć 
swoje „myśli, słowa, uczynki i zaniedbania”. Jak ważny jest odpoczynek, niech 
świadczy prośba zawarta w tym krótkim epitafium:

Wstanę, Panie,  
Gdy mnie będziesz budził,  
Lecz pozwól spocząć,  
Bom się bardzo strudził.  

A co my napiszemy o sobie na naszych nagrobkach? Jakie Imię epoki wy-
ryjemy na naszych czarnych i białych granitach i marmurach? Co odczytają 
z kamieni następne pokolenia? 

Kazimierz Rynkiewicz 

epitafia – pamięci zmarłych
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Trójka i NDK gościła  
w słonecznej Serbii!!!

Na początku października po raz pierwszy reprezentacja naszej szkoły,  
a po raz drugi NDK była  z wizytą w Serbii w Pranianach – gmina Gornji 
Milanovac.  Wymiana młodzieży z naszego miasta odbywa się dzięki pod-
pisaniu umów między gminami Nowogard  i Gornji Milanowac i Szkołami 
SP nr 3 i Szkołą w Pranianach .Serbowie natomiast przyjeżdżają do nasze-
go miasta w trakcie trwania Warsztatowych Spotkań Artystycznych odby-
wających się w ramach festiwalu Lato z Muzami. 

Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie z Teatrzyku pod Chmur-
ką oraz uczennice z koła plastyczne-
go. Nowogardzki Dom Kultury re-
prezentowali uczestnicy: koła pla-
stycznego oraz kół tanecznych Flesz 
i Flesz Dance.

Droga do Serbii jest długa i dość 
uciążliwa, jechaliśmy tam ponad 
24 godz. Jednak po drodze zaliczy-
liśmy w ramach zwiedzania Euro-
py  kilka państw unijnych  : Niem-
cy , Czechy Słowacja ,Węgry i serb-
ska  granica gdzie celnicy sprawdzi-
li nasze paszporty. Serbowie przygo-
towali nam bardzo ciepłe powitanie. 
Mieszkaliśmy w ośrodku wczaso-
wym w Kostunici (cudownie poło-
żonym w górach ), codziennie do-
jeżdżaliśmy do Pranian na warszta-
ty lalkarskie, warsztaty tańca serb-
skiego, wokalne oraz malowania na 
szkle i jedwabiu Tak, więc każdego 
dnia do obiadu ciężko pracowali-
śmy na warsztatach, a popołudnia-
mi zwiedzaliśmy i oglądaliśmy pięk-
ne krajobrazy, miejsca i zakątki Ser-
bii . Byliśmy na Równej Górze – jej 
szczyt jest zupełnie płaski. Wielką 
atrakcją okazał się sam dojazd do 
tej góry, prowadził bardzo wąskimi 
górskimi serpentynami. Kolejnym 
razem zobaczyliśmy cudowny  za-
kątek Serbii zwany „Sercem Serbii”- 
Owczar Banie gdzie płynęliśmy  tra-
twą po Morawie i dopłynęliśmy do 
jednego z najstarszych manastyrów 

(klasztor prawosławny), zwiedzili-
śmy go i poznaliśmy jego historię. 
Na koniec odprężyliśmy się na kry-
tym basenie z wodami termalnymi. 
Kolejnego dnia zwiedzaliśmy jeden 
z najstarszych monastyrów w Serbii 
a następnie uzdrowisko Warniacz-
ka Bania, gdzie znajdują się wody 
pitne zawierające siarkę (podobno 
świetne na układ trawienny). Poza 
tym uczestniczyliśmy w kilku ofi-
cjalnych uroczystościach zorganizo-
wanych w szkołach i w przedszko-
lu. Największy problem dla nas sta-
nowiło oczywiście jedzenie, jest ono 
bardzo  charakterystyczne i jak dla 
nas trochę za tłuste, ale i z tym sobie 
poradziliśmy wg zasady „Polak po-
trafi”. Najważniejsze jednak ,że to-
warzyszyła nam piękna pogoda (ok. 
30 stopni) i cudowne, niesamowite 
wręcz widoki które wprawiały  nas w 
świetny nastrój. Oczywiście na wy-
jazd nasze  grupy z  Trójki  i NDK 
przygotowały wspólnie program ar-
tystyczny, który pokazaliśmy w do-
mach kultury w Gornji  Milanovcu 
i w Pranianach. Podsumowując było 
fantastycznie !!! Oby ta współpraca 
trwała jak najdłużej bo warto dobrze 
pracować, a w nagrodę zwiedzać za-
kątki i piękne miejsca w gorącej Ser-
bii ! Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
i Radzie Miejskiej za pomoc w zoor-
ganizowaniu naszej wycieczki.

A.D

Przedszkole nr 3
Pasowanie na Przedszkolaka 
W poniedziałek 26 października 2009 roku, w Przedszkolu nr 3 przy ulicy 
Poniatowskiego, odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Była to pierwsza 
tak ważna uroczystość przedszkolna dla dzieci 3 – letnich. Po raz pierwszy 
wystąpiły one przed tak dużą publicznością. Na uroczystość dzieci zaprosiły 
rodziców, swoich bliskich oraz dzieci ze starszych grup. 

Jako pierwsze wystąpiły dzieci sze-
ścioletnie witając w swojej społecz-
ności młodszych kolegów. Maluszki 
przyjęły nazwę „TYGRYSKÓW” i jak 
na tygrysa przystało okazały się dużą 
dzielnością i odwagą. Ubrane od-
świętnie, aby oddać doniosłość chwi-
li pod kierunkiem wychowawczyni 
przygotowały przedstawienie. Śpie-
wały piosenki tańczyły i recytowały 
wiersze. Było to niesamowite przeży-
cie dla rodziców, nauczycieli i star-
szych dzieci, o czym świadczyły gorą-
ce brawa oraz uśmiechy przeplatane z 
chwilami wzruszenia.

Po występie dzieci złożyły uroczy-
stą przysięgę: 
„Obiecuję być dobrym przedszkolakiem
Słuchać Pani, nie marudzić przy jedzeniu

Dbać o zabawki i szanować książki
Będę się uczyć żeby mamy i taty nie zasmucić”.

Każdego nowo przyjętego przed-
szkolaka pasowała Dyrektor Pani Ewa 
Wróbel. Dzieci otrzymały również pa-
miątkowe dyplomy i znaczki. Po czę-
ści oficjalnej i zdjęciu grupowym uda-
liśmy się na słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców i przed-
szkole. 

Mamy nadzieję, że dzieciom i ich 
rodzicom, którzy po raz pierwszy 
uczestniczyli w tego typu uroczystości 
na długo utkwi ten dzień w pamięci.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za 
pomoc w przygotowaniu poczęstun-
ku dla dzieci.

Wychowawca grupy:
Marlena Jarczewska

„JAK POKONAC STRES” w SP1
W dniu 26 października naszą “Jedynkę” odwiedził wykładowca psycho-

logii z Wyższej Szkoły Teologiczno Humanistycznej w Podkowie Leśnej, 
Rektor Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej im. Zofii i Jonasza Łyko, 
publicysta, popularyzator zdrowego stylu życia prof. dr hab. Zdzisław Ples. 
Przeprowadził on wykład dla naszej kadry pedagogicznej dotyczący wypalenia 
życiowego, w pracy, wprowadził w tematykę stresu, jego psychosomatycznych 
aspektów oraz źródeł zwycięstwa nad nim. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
składa szczególne podziękowania dla profesora za wspaniały wykład i jed-
nocześnie wielkie wyrazy uznania dla Pana Roberta Kowalczyka, który był 
inicjatorem spotkania.
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w dobrej No-
wogardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 
091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. Tel. 513 045 346.

• Sprzedam pół domu. 091 39 20 866.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin 
– Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamienię 
na trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 68 m kw (3 pokoje, okna PCV, 
panele podłogowe, nowe co w 
miedzi, łazienka wysoki standard) 
w wierzbięcinie. Cena 165 tys. do 
uzgodnienia. Tel. 607 398 428.

• Garaż przy ul. Zamkowej sprzedam. 
695 980 401.

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Nowogardzie, cena 490 tys.. 792 
52 52 92.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 2 po-
kojowe, ul. Kowalska 1B/6. 601 083 
718.

• 2 działki budowlane 35 arów z 
warunkami – okolice Nowogardu. 
728 323 434.

• Mieszkanie 4 pokojowe. 728 
323 434.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, własnościowe na większe, 
może być w starym budownictwie. 
091 39 25 132.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• mieszkanie 2 pokojowe wynajmę 
lub sprzedam z przyznaną dopła-
tą rządową. 602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 po-
kojowe + garaż. 91 39 27 000.

• Szczecin – os. kasztanowe sprze-
dam mieszkanie 3 pokojowe, 60 m 
kw, standard wysoki, cena 248 tys. 
Tel. 600 214 332.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw w 
Nowogardzie, IV piętro, centrum. Tel. 
091 39 21 401 po godz. 18.00.

• Sprzedam ziemię rolną 70 arów w 
Długołęce, cena do uzgodnienia. Tel. 
693 263 439.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2 pokojowego, najchętniej w dom-
ku. 668 276 781.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
miasta, I piętro, dwa pokoje. Tel. 
608 633 831, 604 148 735.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, I 
piętro, kuchnia z oknem. Tel. 606 99 
86 23.

• Sprzedam mieszkanie na parterze, 
M-5, 68 m kw na ul. 15 Lutego. Tel. 
886 839 549.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
na osiedlu domków jednorodzin-
nych, nowe budownictwo, po-
wierzchnia użytkowa 139 m kw, 
działka 750 m kw, do zamieszka-
nia. Tel. 605 548 164.

• Wynajmę sklep w Maszewie 55  
m kw, prąd, woda, wc, alarm. 
665 382 216.

• Sprzedam działkę pow. 2700 m 
kw w Długołęce. Tel. 696  909  548, 
694 992 634. 

moTorYzaCJa

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• Tanio Renault Safrane, benzyna 3 l, 
rejestracja, rocznik 1993, w dobrym 
stanie. 885 693 138.

• Sprzedam Forda combi. 724 117 566.

• Mercedes 124, pełne wyposażenie 
sprzedam. 091 39 110 51, 507 02 30 
35 wieczorem.

• Sprzedam Poloneza Caro Plus, stan 
idealny. Tel. 605 85 65 56.

• VW Transporter T3, blaszak, poj. 1,6 
D, cena 3200 zł, 3 osobowy, 4 koła 
zapasowe, centralny zamek, stan 
tech. dobry. Tel. 693 629 827.

rolNICTwo

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Drzewka orzecha laskowego 2 m, 
cena 10 zł. 785 714 251.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Olcho-
wo 62 przy CPN. 091 39 21 691.

• Sprzedam kaczki francuskie. 91 
39 104 15.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

• Ziemniaki jadalne sprzedam, 50 gr/ 
kg. Tel. 660 13 59 21.

• Sprzedam gołębie garłacze białe. Tel. 
667 146 812.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

•	 Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•	 DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. zielona 3. 
091 39 20 714.

• zespół muzyczny aCord – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• zakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowa-
nie, montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Angielski. 0501 350 107.

• HarrY – med masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Przewóz osób do Niemiec pod 
wskazany adres. Tel. 796 367 792.

• Usługi budowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne 
i wewnętrzne, glazura i terakota, hy-
draulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• „dUr – daCH” - PokrYCIa I re-
moNTY daCHÓw. 691 621 141.

• daCHY. 785 562 104.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• Tipsy żelowe. 697 408 391.

• dachy kompleksowo. 727 303 097.

• remonty. 696 07 07 08.

• Transport, przeprowadzki – kraj, za-
granica. 696 138 406, 696 854 591.

• Bramy, ogrodzenia, balustrady, usłu-
gi ślusarskie i spawalnicze – również 
u klienta. Tel. 723 412 867.

• Roboty ogólnobudowlane, tynki 
maszynowe, cementowo – wapien-
ne i gipsowe, budowa domów. FULL 
– BUD. Tel. 512 765 501.

• Język niemiecki – korepetycje. 091 
39 110 51, 507 02 30 35 wieczorem.

• wykonam remont. 600  302  217, 
91 39 20 002.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Solidnie i tanio murowanie, tyn-
ki, regipsy, szpachle, malowanie 
tylko dla was Panowie i Panie. P.S. 
materiały też dowozimy, nawet 
tanio załatwimy. Nowogard i oko-
lice. 667 639 939, 785 645 205.

• Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. 727 303 097.

• Tokarza zatrudnię. 511 267 991.

• Zatrudnię przy wykończeniówce. 
888 603 612.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Ślusarzy do ogrodzeń (nie z os. 
Bema). 513 100 901.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
666 219 915, 698 245 488.

• Zatrudnię tynkarza do współpracy 
agregatem. Tel. 784 542 371.

• Szukam opiekunki (opiekuna) do cho-
rej osoby. Tel. 668 797 310 po 18.00.

• Firma transportowa zatrudni głów-
ną, samodzielną księgową (pełna 
księgowość). Tel. 667 800 245.
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 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

PoleCamY domY Na SPrzedaŻ

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

NIERUCHOMOŚCI 
KREDYTY 
WYCENA 
UBEZPIECZENIA 

                           
 
 
 
 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR: 
GOLENIÓW                                                 NOWOGARD 

UL. SZKOLNA 6                                          UL. 3-GO MAJA 13 
TEL. (091) 407-33-77                                  TEL. (091) 39-222-24 

      POLECAMY DOMY  NA SPRZEDAŻ 
 
   ŁOBEZ                                                                      GOLENIÓW OKOLICA 

    Cena: 580 000 zł                                                Cena: 900 000 zł 
 

  NOWOGARD                                                        GOLENIÓW OKOLICA 

 Cena: 499 000 zł                                                   Cena: 630 000 zł 
 
 GRYFICE                                                                 NOWOGARD OKOLICA 

Cena: 699 000 zł                                                    Cena: 750 000 zł                                      

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu starszego pana w Niem-
czech. Wymagana minimalna zna-
jomość języka niemieckiego. Tel. 
695 123 857.

INNe

• SPrzedam PIaSek, ŻwIr, Czar-
NozIem, PoSPÓŁkę z dowozem 
do klIeNTa. ŻwIrowNIa dŁUGo-
Łęka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 
2850. Przekrój 15 cm, wysokość 120. 
Sprawna nieużywana – nowa. Tel. 091 
39 20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Sprzedam suknię ślubną. 
602 179 645.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Silniki elektryczne 13 KW sprzedam. 
091 39 26 634.

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, 
300 zł za przyczepę, pocięte w kloc-
ki; 200 zł w całości. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 
17 305.

• Sprzedam lodówkę ARDO. Tel. 91 39 
27 142.

• Karp, lin, kroczek – sprzedam. 091 
39 182 97.

• Kamienie fundamentowe oddam. 
695 468 582.

• Sprzedam szczeniaki owczarka nie-
mieckiego. Tel. 668 858 611.

• Sprzedam Yorki, odbiór po 
25.11.1009 r. 509  389  669, 
509 389 624.

• Sprzedam kontener na Targowisku 
Miejskim. 609 389 669, 509 389 624.

• Sprzedam tanio 4 miesięczne 
pieski rasy Syberian Husky. Tel. 
512 467 458.

• Stary – Nowy Skup złomu za ryn-
kiem ok. 100 m. Najwyższe ceny 
skupu. dla pierwszej dziesiątki 
szczęśliwców – niespodzianka.

Samorządowa Fundacja opieki  
medycznej „zdrowie” informuje

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
dnia 14.11.2009r. Organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 

Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Szpi-

talu Rejonowym w Nowogardzie od godz  8.30- 14.00 tel. 091-39-21-356,oraz 
u Lidii Bogus tel.505-393-636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Nowogardzki Dom Kultury
zaprasza w dniu 06.11.2009 r. o godz. 10.00 i 19.00

na spektakl teatralny
pt. „ZEMSTA” w reż. Anny Augustynowicz

w wykonaniu aktorów z Teatru Współczesnego w Szczecinie
Przedsprzedaż biletów w kasie NDK.

Zapraszamy.

rzeka porwała łupy!
Goleniowscy policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę, który dokonał 

kradzieży sklepowej. Kiedy odpoczywał na skarpie przy rzece Ina, koszyk z ‘ 
łupami’ wpadł mu do rzeki.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 23-ej w Goleniowie w jednym 
ze sklepów spożywczych. Do środka wszedł młody mężczyzna, wziął koszyk i 
przez kilka minut robił zakupy. Po chwili wybiegł ze sklepu wraz z koszykiem  
nie płacąc za zrobione zakupy. Powiadomiony patrol policji natychmiast udał 
się na poszukiwanie złodzieja. Po kilku minutach  w okolicy rzeki Ina zatrzy-
mał mężczyznę, który odpowiadał podanemu przez sprzedawcę rysopisowi. 
Okazał się nim  mieszkaniec Szczecina Dominik  K. lat 19.  Przyznał się do 
dokonania kradzieży. Oświadczył, ze   skradzione ze sklepu  rzeczy wpadły 
mu wraz z koszykiem do rzeki w chwili kiedy odpoczywał po kradzieży na 
skarpie . Przedstawiono mu zarzuty dokonania wykroczenia. Grozi mu kara 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
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oGŁoSzeNIe 
BUrmISTrza NowoGardU
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania 
na środowisko – gminy Nowogard  - obręb Żabówko.

Na podstawie art. 11pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) , oraz art. 21 ust. 1 i art. 39  ust. 1  ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227),  za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowogard  uchwały  

Nr  XXXIII/268/09  z dni a  23 września 2009 r ,  w sprawie   przy-
stąpienia do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard – obręb Ża-
bówko, oraz ogłaszam o przystąpieniu do sporządzenia projektu pro-
gnozy  oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów o funkcji   rolnych 
i działki siedliskowej   na  lokalizację stacji paliw ze stacją obsługi.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmia-
ny  studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Nowogard  w 
terminie do dnia   30 listopada 2009  r.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości któ-
rej dotyczy.

Burmistrz Nowogardu

oGŁoSzeNIe  
BUrmISTrza NowoGardU
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy 
oddziaływania na środowisko,  dla gminy Nowogard  

– obręb Żabówko. 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) , oraz art. 21 ust. 1 i art. 39  ust. 1  ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227),  za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowogard  uchwały  

Nr XXVIII/269/09   z dnia  23 września 2009 r ,  w sprawie   przystą-
pienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  prze-
strzennego gminy Nowogard  – obręb Żabówko  działka nr 27/1, 
27/2, 27/4  oraz ogłaszam o przystąpieniu do sporządzenia projektu 
prognozy  oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów o funkcji   rolnych  
i działki siedliskowej na  lokalizację stacji paliw ze stacją obsługi.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego  
planu .

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Nowogard  w 
terminie do dnia  30  listopada 2009  r.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości któ-
rej dotyczy.

Burmistrz Nowogardu

zmIaNa orGaNIzaCJI rUCHU
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WĘGIEL ORZECH

KOKS, MIAŁ

WĘGIEL KOSTKA

EKOGROSZEK

ATRAKCYJNA CENA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Nowogard,

ul. Boh. Warszawy 34

tel. 091 39 20 821

Brykiet do pieców

i kominków

firmy

Heizprofi

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

                                    ogłasza nabór pracowników 
do nowego sklepu w Nowogardzie. 

Oferty proszę składać w kadrach 
INTERMARCHE w Goleniowie, 

ul. Zielona Droga 10, tel. (091) 407-2000.

Firma „Piomar” 
poleca: 

- odzież angielską na wagę i sztuki; 
- panele podłogowe, elewacyjne 
   PCV firmy: Klassen, Kronopol, 
   Market (na zamówienie); 
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
   wg katalogów; 
- naprawę rowerów, ostrzenie 
   noży, nożyczek, itp. 

Czas oczekiwania 2 – 4 dni
Zapraszamy 

ul. 3 maja 48 • dom rzemiosła 
tel. 0601 750 697

kUPIę drewNo 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Sprzedam dom 
w Nowogardzie na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych, nowe 
budownictwo, pow. użytkowa 
139 m kw, działka 750 m. Do za-
mieszkania. Tel. 605 548 164.

Nowogard, ul. 3 MAJA 48

Tel. 091 kom.392 14 67 695 264 677

Poradnia Stomatologiczna

www.nowodental.com
Nowogard, ul. 3 MAJA 48

Poradnia Stomatologiczna

www.nowodental.com

• BEZBOLESNE znieczulenia mikroprocesorowe
• Pełen zakres usług

• Implanty zębowe
• Zabieg u dentysty na "wesoło"
bezpieczna dla wszystkich SEDACJA

• Piaskowanie i błyskawiczne wybielanie
zębów lampą

• Ozon
• Panoramiczne RTG

(kosmetyka, periodontologia, ortodoncja, chirurgia i protetyka)

- zamiast narkozy

(skuteczny w leczeniu chorób jamy ustnej)

(również telerentgenogramy i radiowizjografia)

NOWOŚĆ !

dla dorosłych i dzieci

- jak naturalne zęby

Zatrudnię 
kelnerki. 

Tel. 509 528 688.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16 m - Nr 83 (1820)

72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

ENdErMOLOGIA ®
SKUTECZNA METODA USUWANIA CELULITU
I MODELOWANIA SYLWETKI
WYSZCZPULENIE, UJĘDRNIENIE, LIFTING

MEZOTErAPIA bEZIGŁOWA
ZABIEGI NA TWARZ, ZABIEGI NA CIAŁO,
RÓWNIEŻ W WALCE Z CELULITEM
klaSYCzNe zaBIeGI koSmeTYCzNe,
maNICUre, PedICUre
domINo Gabinet masażu i kosmetyki ciała
ul. rzemieślnicza8, Goleniów
CeNY PromoCYJNe!!!

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

APTEKA APTEKA
Jantar NOWOGARDul. 700-lecia 15

(przed torami)

Polecamy również 

lekI za GroSz *

biliobil Forte  60 kaps.

Febrisan  saszetki

Cerutin  125 tabl.

Calcium C  125 tabl.

ranimax 150 mg x 10 tabl.Paracetamol 
0,5 mg x 10 tabl.

16,50 zł

8,80 zł

6,80 zł

2,50 zł

42,15 zł

12,40 zł

9,20 zł

4,75 zł

2,65 zł
6,50 zł
3,95 zł

1,90 zł

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Hepatil  40 tabl.
Supremin syrop 200 ml

11,20 zł
7,95 zł10,60 zł

17,52 zł

"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat

Informujemy, że 

10 października 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramiczna
Nr  30.10

I Prorok NIe zGadNIe
I prorok nie zgadnie,
Kto wreszcie oczyści,
Społeczne zadania
Z prywatnych korzyści.

oBŻarSTwo
W naszym narodzie, daję słowo,
Z jaką nie spotkałbyś się warstwą,
Trafisz na cechę narodową,
Której na imię jest obżarstwo.
Przychodzi święto, dzień imienin,
Trzeba się przejeść z tej przyczyny.
I jakoś zdrowia nikt nie ceni,
Bo przecież święto, imieniny!
A we mnie ból i żal się zbiera,
I gniewnie trącam struny liry.
Bo to obżarstwo już się wdziera,
Do mej profesji i do satyry.
Jak to, obżarstwo? – zapytacie –
W satyrze chyba tego nie ma?!
Jest. Ono w każdym tkwi temacie,
Bo weźmy pierwszy, lepszy temat:
Aferzysta – przejadł się,
Szef Klubu – przejadł się,
Bliźniak – przejadł się,
Właściciel stoczni – przejadł się,
Pijany kierowca – przejadł się,
Karierowicz – przejadł się,
Komuch – przejadł się,
Wazeliniarz – przejadł się.
Przejadł się cały rój krętaczy,
Sekciarzy, tchórzów, łapowników,
Bubków, kopniętych w kuper kaczy,
Pijaków, smerdków i kacyków.
Przejadła się z ciuchami ciocia,
Bonza się przejadł, klika zbita,
Dogmatyk, dwulicowiec, kociak,
I nawet przejadł się dygnitarz.
Czy na to znajdzie się lekarstwo?
Ręka mi z piórem smętnie zwisa...
Popatrzcie tylko: przez obżarstwo
Satyryk nie ma o czym pisać.

PYTaNIe BezdomNeGo
Kto nam przyśle koce,
Gdy nadejdą zimne noce?

NoGroBek ŻarTowNISIa
Przechodniu, radzę, byś tu nie przystawał,
Bo wnet opowie ci brodaty kawał!

I PIJaka
Nos miał wiecznie czerwony, mgłą zasnute oczy,
I zalewał robaka, co go teraz toczy.     

Rozwiązania kryżówki nr 23.10 – ZMIANA 
CZASU- nadesłali: Krzysztof Kępa, Ryszard 
Gutowski, Marzena Ustyjańczuk, Władysław 
Kubisz, Janina Grudzińska, Jolanta Gruszczyńska 
(Błotno), , Regina Czarnowska (Osowo), Sabina 
Frąckowiak, Elżbieta Słomska (Lestkowo),Wie-
sław Szałaj (Orzesze), Józef Górzyński, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Nikola Grenda, Danuta 
Majeranowska, Bogumiła Urtnowska, Pelagia 
Feliksiak, Teresa Powalska, Alicja Wypych, Ro-
man Kaczmarek, Agnieszka Skowrońska, Michał 

Furmańczyk (Strzelewo), Bogumiła Czupryńska, 
Adam Stefański, Szczepan Piaszczyk (Olchowo), 
Helena Skobyranda, Tadeusz Kozioł, Stanisława 
Pokorska, Kinga Dumańska, Andrzej Leszczyński 
oraz Bogdan Krystkiewicz z Dąbrowy krzyżówka 
nr 16.10.

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Danuta Majeranowska,
- Janina Grudzinska,
- Krzysztof Kępa.  

Gratulujemy!  
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 42

Ze względu na krótki okres nadsyłania rozwiązań (gazetę składamy w środę) 
wyniki losowania podamy w kolejnym weekendowym wydaniu „DN”. 
Przepraszam 

LMM

Trumna 
Trumna suto złocona,
Wdowa zadowolona.

Po śmierci
Wznoszą się rzędy pysznych nagrobków
Nie wedle stanowisk, lecz... zarobków.

Z cyklu nagrobki:
Wdówki
Manipulując przy kontaktach,
Rażona prądem padła wdówka.
Niechaj jej jasność wiekuista świeci,
Jak trzystuwatowa żarówka.

Gościa, co miał apetyt
Tutaj spoczywa gość stukilowy,
Tę wagę mając na względzie –
Nie jemu ziemia, ale on ziemi,
Niechaj lekkim będzie!

W czepku rodzonego
Prawdę o zmarłym wam poruczę:
W czepku się rodził – zmarł w peruce.

Karierowicza
Prawie na szczycie, pod samym niebem,
Pękł mu w drabinie służbowy szczebel.

Aferzysta naszych czasów
Jak świadczy ciężar tej płyty,
Nareszcie został nakryty!

Pewnego urzędnika
Napsuł akt co niemiara,
I krwi ludzkiej siła,
Póki śmierć go samego,
Ad akta złożyła.

Koguta
Bez ciemnych okularów 
i aktorskich gierek,
Zapowiadał pogodę, 
lepiej niż Wicherek.

Mój własny
To kiepski kawał! Prawdę wam odkryję:
Mówią źle o mnie, a więc jeszcze żyję.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

re dak cja: marek Słomski redaktor na
czelny, lesław m. marek zastępca naczel

nego, karina Czernicka sekretarz redakcji, ewa dziwisz. współ pra cu ją: 
Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. war sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrzewÓz oSÓB - ro maN BIŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedzIaŁkU do PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
NIedzIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazdz
DworcaPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 17.30, 20.25 (odjazd
ul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD jAZDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI kro BU So wa SeroCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat- 091 392 62 65
 kierownik-091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD jAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PrzewÓz oSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;Fkursujeodponiedziałkudopiątku;7kursu
jeodponiedziałkudoniedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
Fkursujeodpon.pt.;Lkursujecałytydziń;L1niekursujewnd.;L2kursuje
tylkownd.;L3kursujewt.,śr.,czw.,sob.,nd.Pniekursuje24,25.12iWielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

Nowogard 28.10.2009r.
oFerTY PraCY 

PUP GoleNIÓw, FIlIa NowoGard
1. Kucharz, pomoc kuchenna
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4. Sprzedawca
5.  Stolarz
6. Robotnik pomocniczy przemyśle 
przetwórczym.
7.  Robotnik budowlany
8.    Murarz
9.   Brukarz.
10. Monter izolacji cieplnej budynków.

oFerTY PraCY z reJoNU
1. Pracownik działu reklamy (Gole-
niów)
2. Mobilny doradca klienta(Bydgoszcz)
3. Sortowacz odzieży(Szczecin)
4. Monter rusztowań (Szczecin) 
5. Lektor j.niemieckiego (Szczecin)
6. Asystent  sędziego (Goleniów)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty
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zachodniopomorska liga koszykówki 

zwycięstwo  
UkS „Trójka”

Rozpoczęła rozgrywki Zachodniopomorska Liga Koszykówki Kadetek. 
W inauguracyjnym meczu zawodniczki nowogardzkiej trójki pokonały na 

wyjeździe zespół Kotwicy Kołobrzeg 47 :41. O sukcesie zadecydowała ostatnia 
kwarta wygrana przez nasz zespół 16 : 4. W następnym meczu 7 listopada ( 
sobota ) o godz. 12 00 Trójka zagra w Nowogardzie z Herkulesem Białogard. 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na mecz.

Kotwica 50 Kołobrzeg – TRÓJKA Nowogard 41 : 47 ( 11:10, 18:13, 8:8, 4:16 )

TRÓJKA Nowogard : Kasia Końka 21 pkt, Nikola Ostaszewska 10 pkt, 
Justyna Korpa 10 pkt, Marta Papuszka  6 pkt, Agnieszka Pabisiak, Justyna 
Lelowska, Sylwia Langner, Karolina Korpa.

Kapsii

wyrżnąć orła  
na „orliku”

Bieganie po „Orliku” w halówkach, to jak jazda po śniegu autem 
z letnimi oponami. 

Dziś o godz. 11 oficjalne otwarcie boiska „Orlik 2012”. Podczas ce-
remonii wybrany dygnitarz wykona podobno rzut karny. Dla utrud-
nienia założy jednak halówki i zanim odda strzał wyrżnie „orlika”. To 
mogłaby być naprawdę główna atrakcja otwarcia.

Z nowogardzkiego „Orlika” moż-
na korzystać od miesiąca. Dziwi 
mnie wymóg gry na sztucznej na-
wierzchni w butach halówkach. Re-
gulamin ustalił dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Leszek 
Becela. Pewne przepisy przekaza-
ło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Zabraniają one gry w tzw. lankach 
buty z niewielkimi plastikowymi 
korkami. Wymóg ma podobno słu-
żyć dbałości o sztuczną murawę. Na 
pewno jednak nie bezpieczeństwu 
użytkowników. Gra w halówkach 
przypomina niekiedy jazdę figuro-
wą na łyżwach. Przy dużej wilgot-
ności powietrza na murawie zalega 
rosa i o kontuzję bardzo łatwo. Za-
dzwoniliśmy do Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki z pytaniem, dlaczego 
nakazuje grę w halówkach? 

- To jedynie zalecenie, a nie nakaz. 
Zostało ono wydane po konsultacjach 
z producentami nawierzchni. „Orliki” 
są jednak własnością gminy i to one 
ustalają swoje własne zasady. Fak-
tycznie jest coraz więcej głosów doty-
czących niedogodności tego obuwia – 
przyznaje Maciej Pliszka z Minister-
stwa Sportu. 

Z nieracjonalnością zalecenia zga-

dza się także zastępca burmistrza 
Nowogardu Jerzy Kaczmarski: - 
Faktycznie, płaskie obuwie naraża na 
kontuzje – przyznaje. Z nieżyciowo-
ścią przepisu zgadza się także Adam 
Czernikiewicz, kierownik miejskie-
go wydziału Inwestycji i Remontów: 
- Trzeba będzie przedyskutować spra-
wę.

Stosowanie obuwia halowego mija 
się z celem. Halówki nadają się na 
halę. Na sztucznych murawach w 
Polsce i Europie piłkarze zakłada-
ją lanki. Nawierzchnie, z podłożem 
z gumowych kuleczek robi się spe-
cjalnie pod taki typ obuwia. Szkoda, 
że ministerstwo konsultowało się z 
producentami muraw, a nie z leka-
rzami medycyny sportowej.

- Obiecuję, że przyjrzę się tej spra-
wie i podejmę odpowiednie decyzje. 
Muszę się skonsultować. Nie znam się 
na piłce, aż tak dobrze by od razu po-
dejmować decyzję – zapowiada Le-
szek Becela, zarządca „Orlika”.

Relacja z otwarcia nowogardzkie-
go boiska we wtorkowym „Dzienni-
ku”. Mam nadzieję, że do tego czasu 
nieżyciowy przepis o nakazie gry w 
halówkach przestanie obowiązywać.

 Marcin Nieradka

olimpia

Tego dawno nie było
W sobotę A-klasowa Olimpia zmierzy się z IV-ligową Vinetą Wolin. 
Drużyny z tak wysokiej ligi nie było w Wierzbięcinie od kilkudziesięciu 

lat. Starsi mieszkańcy wioski nie pamiętają, by dawny miejscowy klub – Or-
kan – grał z drużyną z tak wysokiej ligi.

Pojedynek Olimpii z Vinetą odbędzie się w ramach III rundy Pucharu Pol-
ski. W pierwszej Olimpia pokonała B-klasowca ze szczecińskiego Bezrzecza. 
W II rundzie miała zmierzyć się z III-ligową Regą Trzebiatów. Renomowany 
przeciwnik oddał jednak walkowera. Teraz czas na zespół z IV-ligi. Vineta 
jest w niej wiceliderem.

- To świetna okazja do porównania. Zobaczymy jak nasz młody i wciąż bu-
dowany zespół wypadnie na tle renomowanego przeciwnika. Pucharu Polski 
nie odpuszczamy i na pewno zagramy na maksa. Dzielą nas cztery ligowe kla-
sy, ale przecież w piłce niespodzianki są bardzo częste. Chcę, by piłkarze dobrze 
się zaprezentowali – mówi Marcin Miklas, trener Olimpii.

Pod znakiem zapytania stoi występ Daniela Kubskiego. Pomocnik Olimpii 
boryka się z kontuzją. 

Początek spotkania o godz. 13.30. Serdecznie zapraszamy na wierzbięciń-
ski stadion. 

man

Boczne się równa
Od kilku dni w pobliżu boiska głównego w Wierzbięcinie pracuje cięż-

ki sprzęt. To kolejny etap budowy boiska bocznego.
Prace nieodpłatnie wykonuje nowogardzkie Przedsiębiorstwo Robót Dro-

gowych POL-DRÓG. Boisko powstaje na terenie należącym do firmy REM 
- Biopaliwa. Trawa na pełnowymiarowy placu gry zostanie zasiana wiosną, 
przyszłego roku. 

Za pomoc w budowie placu gry zarząd LKS Olimpia Nowogard składa 
serdeczne podziękowania firmom: POL-DRÓG, REM-Biopaliwa, oraz Panu 
Romanowi Gargulińskiemu.

Od dwóch miesięcy trwa też remont budynku klubowego. Prace powinny 
dobiec końca za około dwa tygodnie. Przypomnijmy, że powracanie do ży-
cia obiektu w Wierzbięcinie zaczęło się latem zeszłego roku. Budynek klu-
bowy znajdował się w opłakanym stanie. Na początku wkład w jego remont 
mieli klubowi działacze, piłkarze i ich rodzice. Sprawa znalazła jednak uzna-
nie w oczach burmistrza Kazimierza Ziemby i gmina przeznaczyła środki. 
Wszystkim, którzy dołożyli do remontu swoją cegiełkę serdeczne podzięko-
wania. Firm i instytucji po prostu nie sposób już wymienić. 

man
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ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

meble, dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
(piwnica Biedronki)

Tel. 091-39-25-476

Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe

Zapraszamy
od pn. - pt. od 10 - 18, sob. 10-14Transport gratis na terenie miasta

Akceptujemy karty płatnicze

GAMA—KWADRAT—
Dla wszystkichklientównowy katalog

B R W

Nowość w ofercieGaleria dodatków:pościel, poduszki, pudłalampki, kubki, koce,
itp.

nie tylko meble...

1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

2.11.2009 r. godz. 16.30

Żeglarzu!	
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

w związku ze zbliżającym się Świętem zmarłych 
warsztaty Terapii zajęciowej w Nowogardzie 

prowadzą 
sprzedaż stroików 

nagrobnych, świerkowych, 
wykonanych przez uczestników. 

Serdecznie zapraszamy do osobistego bądź 
telefonicznego zamawiania stroików 

w konkurencyjnych cenach. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Boh. Warszawy 32, 

tel. 91 39 25 282, tel. kom.  661 719 466.
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Informujemy, że 

10 listopada 2009 r.
wtorek w godz. 10.30 - 11.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklama

Oddaliśmy hołd bliskim

Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich 
nauczycieli

odbędzie się w dniu 8 listopada
o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

Sklep znajduje się w pasażu handlowym
przy ulicy 15 Lutego,

wejście
lub przez Pasaż Handlowy MAX

od ul. Magazynowej,

Zapraszamy

sklepu z wyposażeniem kuchni i stołu
do nowo otwartego

OTWARCIE WE WTOREK 3.11.09 r.
(dla pierwszych 20 klientów upominki)

Sklep znajduje się w pasażu handlowym
przy ulicy 15 Lutego,

wejście
lub przez Pasaż Handlowy MAX

od ul. Magazynowej,

Zapraszamy
do sklepu z wyposażeniem

kuchni i stołu

szkło

porcelana

komplety do kawy

serwisy obiadowe

sztućce

garnki, patelnie

Czynne:
od pn.-pt. 10 -18 , sob. 10 -1400 00 00 00

••••••

szkło

porcelana

komplety do kawy

serwisy obiadowe

sztućce

garnki, patelnie

••••••

wesela komunie szkolenia
konferencje studniówki imprezy okolicznościowe

• •
• •

Zapraszamy na zabawę

ANDRZEJKOWĄ
zapewniamy smaczne jedzenie i dobrą zabawę z orkiestrą

ul. Kościuszki 16K • NOWOGARD • tel. 600 045 151

Willa
Zbyszko

Willa
Zbyszko

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

reklama

Drobne,  
ale ważne 
inwestycje 
gminne

70-lecie 
TON 
– dopisek

Eugeniusz 
Korneluk
replikuje
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Kronika policyjna Budynek Intermarche

Katastrofy  
nie było…

Kilkanaście dni temu otrzyma-
liśmy od naszych Czytelników 
zdjęcia z budowy marketu Inter-
marche pokazujące niepokojące 
ugięcie duchu widoczne z góry z 
lewej strony zdjęcia. Zwróciliśmy 
się do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gole-
niowie z prośbą o ocenę ewen-
tualnego zagrożenia. Inspektor 
przeprowadził na miejscu wizję 
lokalną i stwierdził że ugięcia wi-
docznego na zdjęciu aktualnie nie 
ma i prawdopodobnie jak twierdzi 
inspektor było ono spowodowane 
w trakcie montażu przeciążeniem 

wywołanym zbyt dużą ilością 
składowanego na dachu w jed-
nym miejscu materiału montażo-
wego. Konstrukcja nośna według 
inspektora jest nienaruszona i 
nie ma zagrożenia katastrofą 
budowlaną. Tyle opinia instytucji 
odpowiedzialnej za stan bezpie-
czeństwa obiektów budowlanych. 
Ze swojej strony dziękujemy Czy-
telnikom za zwracanie uwagi na 
to co się w mieście dzieje - taka 
obywatelska czujność może w 
niektórych wypadkach zapobiec 
istotnym zagrożeniom. 

Red.   

Zaproszenie do Ostrzycy
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wiatrak” w Nowogardzie, Sołtys i Koło 

Gospodyń Wiejskich w Ostrzycy oraz Gospodarstwo Agroturystyczne 
Folwark „U Furmana Pod Lasem”zapraszają Mieszkańców Nowogardu i 
Gminy Nowogard na 

POGOŃ ZA LISEM
Impreza odbędzie się 7 listopada w Ostrzycy na boisku sportowym.
Godzina 13.00 – mały rajd konny
Godzina 15.00 – „pogoń za lisem”
Atrakcje: pieczony baran, szaszłyki, grzane winko, zabawa.

Spokojne święta
Miniony tydzień, jaki święta Wszystkich Świętych minęły niezwykle spo-

kojnie. Zmiana organizacji ruchu w pobliżu miejskiego cmentarza nie spra-
wiła kierowcom kłopotów. Uczestnikom ruchu drogowego w bezpiecznym, 
poruszaniu się pomagała policja nowogardzka, a także z komend powiatowej 
w wojewódzkiej. Po raz pierwszy we wspólnych patrolach wzięła udział Straż 
Graniczna.

- Gratuluję społeczeństwu zdyscyplinowania podczas świąt. Od przyszłego 
weekendu Straż Graniczna wraz z naszymi funkcjonariuszami będzie wspólnie 
patrolować miasto – zapowiada komendant Leszek Nowak.

26 października (poniedziałek)
- godz. 11 – Kradzież fileta z kur-

czaka (8,86 zł) w markecie Biedronka 
przy ul. Warszawskiej. Sprawca Ro-
bert W. ukarany mandatem 200 zł.

- godz. 14.30 – Zgłoszenie o kra-
dzieży telefonu komórkowego pod-
czas dyskoteki, w klubie „Przystań”. 
Wartość telefonu – 600 zł.

27 października (wtorek)
- godz. 10.20 – Powiadomienie o 

podejrzanym zachowaniu mężczy-
zny manipulującym przy jednym z 
nowogardzkich transformatorów. 
Po przybyciu patrolu okazało się, iż 
Andrzej S. posiadał przy sobie kilka 
kilogramów miedzi. Komisariat pro-
wadzi postępowanie wyjaśniające. 

- godz. 16.15 – Patrol Referatu 
Ruchu Drogowego Komendy Powia-
towej w Goleniowie w miejscowości 
Kościuszki zatrzymał nietrzeźwego 
rowerzystę. Krzysztof G. posiadał 
1,03 promila. 

- godz. 17 – Dwie nieletnie próbo-
wały dokonać kradzieży w markecie 
Lidl. Zostały przejęte przez ochronę 
i przekazane rodzicom. Policja skie-
rowała wniosek do Sądu Rodzinnego.

28 października (środa) 
- godz. 8.30 – Patrol policji za-

trzymał w Bodzęcinie nietrzeźwego 
rowerzystę. Arkadiusz G. posiadał 
2,45 promila. 

- godz. 12 – W miejscowości Ko-
ściuszki ujęto sprawców kradzieży 
blach aluminiowych.

- godz. 17.15 - Patrol Referatu 
Ruchu Drogowego Komendy Powia-
towej w Goleniowie w miejscowości 
Błotno zatrzymał nietrzeźwego rowe-
rzystę. Dariusz S. posiadał 2 promile. 

- godz. 18 – Ten sam patrol zatrzy-
mał w Błotnie Kazimierza G., który 
posiadał 1,6 promila.

- godz. 20 – Podczas kontroli BMW 
patrol policji zatrzymał poszukiwa-
nego mieszkańca gminy Zbigniewa S.

29 października (czwartek)
- brak zdarzeń

30 października (piątek)
- godz. 12 - Patrol Referatu Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej w 
Goleniowie na jednej z nowogardz-
kich ulic zatrzymał nietrzeźwego 
rowerzystę. Andrzej K. posiadał 1,89 
promila. 

31 października (sobota)
- godz. 12 – Zgłoszenie z nowo-

gardzkiego Zakładu Karnego o próbie 
przekazania osadzonemu narkoty-
ków. Policja prowadzi dochodzenie.

- godz. 2. 58 – Patrol policji na no-
wogardzkiej stacji paliw Orlen zatrzy-
mał nietrzeźwego kierowcę skutera. 
Roman K. posiadał 2 promile. 

man

Areszt dla dilera narkotyków!
Sąd Rejonowy w Goleniowie tymczasowo aresztował na 3 miesiące 

Grzegorza T. Przedstawiono mu zarzuty handlu narkotykami. Grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 10.

Goleniowscy policjanci   od kil-
ku tygodni prowadzili działania 
zmierzające do zatrzymana osób 
rozprowadzających narkotyki na 
terenie Goleniowa. Przeprowadzono 
na terenie całego powiatu wiele prze-
szukań  pomieszczeń mieszkalnych i 
gospodarczych. Ujawniono narkotyki 
w postaci marihuany, amfetaminy a 
także grzybki  halucygenne .Zabez-
pieczono również sprzęt do hodowli  
narkotyków oraz   wyhodowane 
krzewy. Dotychczas   w tej sprawie 
przedstawiono zarzuty kilku osobom. 
Jeden z nich, Grzegorz T.   został w 
czwartek aresztowany na okres 3 mie-
sięcy. Zarzucono mu  rozprowadzanie 
narkotyków w celach   osiągnięcia 
korzyści majątkowej. Z zebranych 

materiałów wynika , że  jego klienta-
mi byli w zdecydowanej większości 
osoby małoletnie. Grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 10.

W tej sprawie policjanci przedsta-
wili zarzuty także nieletnim, którzy 
posiadali i sprzedawali narkotyki. 
O ich dalszym losie zadecyduje Sąd 
Rodzinny.

Sprawa ma charakter rozwojowy. 
Planowane są kolejne zatrzymania. 
Na zarzuty czeka  również w policyj-
nym areszcie 22-letni Grzegorz U, 
zatrzymany w nocy przez goleniow-
skich policjantów. Posiadał przy sobie 
kilka ‘ działek’ narkotyków.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
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reklamareklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Nowe place zabaw
W Wołowcu..

Od Spółdzielni Produkcyjnej „ROLDRÓB” gmina przejęła nieodpłatnie trzy 
działki o łacznej wartości 150 000 zł z przeznaczeniem na: 0,03 ha z budynkiem 
świetlicy wiejskiej, 0,17 ha z przeznaczeniem na park wiejski oraz 0,38 ha na 
plac zabaw, oraz boiska do piłki ręcznej i siatkowej. Działki należy odrolnić. 
Po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wyłoniony zostaie 
wykonawca i prace ruszą. Powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.

 … i w Żabówku.
Za kwotę 22 386 złotych firma „JULKA” z Lęborka przygotowała teren, 

zamontowała urządzenia  i ogrodziła plac zabaw. 
Cieszmy się razem z pociechami…

LMM

Plac zabaw w Jarchlinie

Ujarzmiono 
Dobrzycę

Do wsi Piaski pojedziemy nowym 
mostem. Most na rzece Dobrzyca 
łączący wieś z drogą wojewódzką 
nr 106 wybuduje firma AZBUD. 
Podatnicy zapłacą (z budżetu gminy) 
64 660 złotych.

LMM

Doczekały  się…

W Bochlinie będzie wiata
O problemach z przystankiem w Bochlinie pisaliśmy już w roku ubiegłym. 

Najbardziej cierpiały dzieci oczekując na szkolny autobus. A pogoda nie 
rozpieszcza…

Głos dotarł do ratusza i znalazło się 3548 złotych – wiatę zakupiono w … 
Aleksandrowie Kujawskim.

LMM

Ciemno tylko  
pod latarniami…

Rozstrzygnięto postępowania – zapytania o cenę na wykonanie oświetlenia 
w różnych miejscach gminy. Najlepsze oferty (czytaj – najtańsze) przedstawiła 
firma ARKA z Nowogardu i ona wykona następujące przedsięwzięcia:

- budowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Bema - 18 900 zł ,
- budowa linii oświetlenia ulicznego w Karsku na działce 438 – 24 400 zł ,
- budowa linii oświetlenia ulicznego w Karsku na działce 162 – 30 600 zł,
- budowa linii oświetlenia ulicznego w Olchowie – cena 18 900 zł,
- budowa linii oświetlenia ulicznego w Ogorzelach – 29 402 zł.(wszystkie 

ceny brutto).
Chciałoby się rzec – nareszcie!

LMM

Piaskownice nie dla piesków
To, że większość piaskownic zamiast służyć dzieciom do wypieku bab służy 

do całkiem przyziemnych celów dla psów i kotów wiemy od dawna. Zainte-
resował się nimi także Inspektor Sanitarny. Efekt? Rozebrać piaskownicę przy 
ul. Warszawskiej 11 (szpeci nowe chodniki?) i odpowiednio zabezpieczyć na 
osiedlu Bema. Zalecenia zrealizuje firma DOMEL za jedyne …2 447,46 zł.

LMM

Caritas Polska dla Ukrainy
Ukraina walczy z epidemią grupy, która zabiła już 53 osoby w tym dzie-

ci, ponad 185 tysięcy jest chorych. Sytuacja na ogarniętej grypą A/H1N1 
Ukrainie jest już dramatyczna. Brakuje bardzo wielu podstawowych le-
karstw, maseczek, szczepionek na grypę oraz leków na przeziębienie.
Caritas Polska włączyła się w akcję pomocową. Od 1 do 10 listopada zbie-
ramy fundusze na potrzebne lekarstwa. Jeśli chcą Państwo wesprzeć na-
sze działania, możecie przekazywać środki finansowe na nasze konto: 
CARITAS POLSKA, ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 
z dopiskiem: ‚Leki na Ukrainę’
Podczas akcji został uruchomiony nasz charytatywny SMS. Mogą Państwo 

pomóc, wysyłając SMS-a o treści  „Pomagam” na nr 72 902 (koszt 2,44 zł z VAT). 
Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Caritas Polska pod 
numerem telefonu: 0 509 744 608 lub 

adresem e-mail: mweclawek@caritas.pl.  Więcej informacji: Katarzyna Se-
kuła, 0 501 333 747

Opr. red. LMM
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Czytelnicy piszą…

70-lecie TON 
– dopisek

W „Dzienniku Nowogardzkim” z dnia 20 października br. przeczytałam 
ciekawe sprawozdanie z obchodów 70-lecia TON w Nowogardzie, czyli o 
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej zajmującej się oświatą w okupowanej 
Polsce w latach 1939 – 45.

„i ja tam byłam, miód i wino pi-
łam, a co słyszałam, zapamiętałam”. 
Parafrazując kronikarza chce dopisać 
małe „post scriptum”.

Byłam chyba najstarszą uczestnicz-
ką spotkania i nie chciałam zabierać 
głosu, aby czegoś nie przeoczyć i nie 
sprawić zawodu moim młodszym 
kolegom, przygotowanym do wystą-
pień na piśmie.

Zrozumiałym jest, że skoro mnie 
80 lat nadchodzi to moi wspaniali 
i odważni nauczyciele musieliby 
dzisiaj mieć ponad 100 lat! W czasie 
mojej młodości byli bowiem w wieku 
moich rodziców i ciotek- nauczy-
cielek czyli rocznik 1893 – 1900. 

Oni zanieśli już kaganek oświaty na 
„drugi brzeg”…

Moi nauczyciele, a myślę, że na-
uczyciele moich kolegów z podstawó-
wek i szkół średnich w Nowogardzie 
na pewno pokończyli przed wojną 
Seminaria Nauczycielskie, które 
tak wspaniale przygotowywały ka-
drę do zawodu. W czasie okupacji 
realizowali potajemnie programy 
szkół powszechnych jak i średnich, 
przeprowadzali matury, znali obce 
języki – łacinę, francuski i angielski. 
W mojej rodzinie miałam cztery 
ciocie nauczycielki, które pracowały 
na wsi, a to było dużo trudniejsze niż 
w mieście. Na wsi wszyscy się znali, 
nauczyciel nie był anonimowy, nie 
mógł codziennie zmieniać lokalu. 
Dobrze gdy miał swoje dzieci w wie-
ku szkolnym – mógł wtedy nauczać w 
grupach pod pozorem zabawy i kole-
żeńskich odwiedzin. Wszystkie zada-
nia i ćwiczenia na karteczkach zawsze 
nowych były po lekcjach niszczone. 
Uczestniłyśmy w zabawach na łące, 
łuskaniu fasoli, plewieniu ogródka, 
zbieraniu kamieni po polach i usy-
pywaniu pryzm przy drogach. Przy 
okazji uczono nas wierszy, tabliczki 
mnożenia, czy pacierza. Niestety tra-
fiali się donosiciele, a wpadki kończy-
ły się tragicznie… Tak było w Rzeszy.  

Na terenach Generalnej Guberni 
istniały legalne szkoły gdzie uczono 
po polsku religii,  języka polskiego, 
przyrody, arytmetyki z geometrią, 
rysunku, podstaw śpiewu, ćwiczeń 
cielesnych (w klasach I – IV), a w kla-
sach V – VII geografii. Kierownikami 
szkół byli Polacy. Pamiętam, że w 
Szklarni (powiat Janów Lubelski) kie-
rownikiem był pan Adolf Burkowski 
(niestety w 1942 roku zamordowany 
w obozie), a w Zaklikowie pan Adam 
Sapiński wspaniały nauczyciel muzy-
ki. Możliwe, ze w dużych miastach 
Niemcy obejmowali kierownicze 
stanowiska. Na dowód prawdzi-
wości moich wspomnień załączam 
do wglądu świadectwa szkolne – z 
klasy IV z roku 1941/42 i z klasy VI 
z roku 1943/44. Klasę V przerobiłam 
z moją ciocią nauczycielką tajnego 
nauczania.

Po wojnie lata nauczania w kon-
spiracji liczono podwójnie – za lat 5 
liczono 10!

Niechaj moje wspominki uzu-
pełnią wiedzę dziś żyjących i będą 
hołdem dla wszystkich, którzy po-
święcali się polskiej młodzieży. Cześć 
ich pamięci!

Danuta 
(Szerszyńska) Majeranowska

Nowogardzki Dom Kultury
zaprasza w dniu 06.11.2009 r. o godz. 10.00 i 19.00

na spektakl teatralny
pt. „ZEMSTA” 

w reż. Anny Augustynowicz

w wykonaniu aktorów z Teatru Współczesnego w Szczecinie
Przedsprzedaż biletów w kasie NDK.

Zapraszamy.
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Do szarych komórek Lesława M. M.!
zastępcy redaktora naczelnego w Dzienniku Nowogardzkim.

Przyznam, nie zawsze na bieżą-
co czytam D.N., zadzwoniło kilka 
znajomych telefonów: „panie Eu-
geniuszu, czytał pan?” zapytałem z 
zaciekawieniem - co? „no art. Lesława 
na pana temat  w 75 - piątkowym nr 
dziennika z 2 października na 11 str.” 
odparłem – nie, „to pan przeczytaj!” 
i rozłączali się. 

Przeczytałem i usiadłem z wra-
żenia, jeszcze raz sprawdziłem – to 
napisał sam Lesław! Stek bzdur, sta-
rających się parodiostycznie ocenić 
naszą, a głównie moją działalność 
w dodatku szastając na prawo i lewo 
naszym rodowym nazwiskiem, ulo-
kowiając nas nawet w Niemczech! 
– cyt. „tamtejsi Kornelukowie”. Oj, 
ostrożnie z tym – bo jest nas wielu. 
Oceniam ten art. jako najgorszy w 
Pana karierze dziennikarskiej – jeśli 
za takiego się Pan, Panie Lesławie 
uważa, to totalna porażka! Wstyd 
dla tego zawodu i jeśli wchodzi Pan 
w jakąkolwiek polemikę ze mną na 
tematy utylizacji – to proszę nie fan-
tazjować, tylko rzetelnie trzymać się 
faktów, a opinię niech Pan pozostawi 
czytelnikom, a nie jak w nagłówku 
gdzie sam Pan zaczyna: „okiem 
laika” a kończy jako opiniotwórczy 
- ekspert! Zapytam wprost na, czyje 
zlecenie i za ile – Pan ten tytuł i tekst 
napisał, a może (przepraszam za 
zwrot) był Pan na „kacu gigancie”? pi-
sząc tak a nie inaczej, najwyraźniej na 
miarę Pańskich umiejętności. To zbyt 
poważny temat dotyczący ponad 25 
tysięcy mieszkańców gminy a stawką 
jest ich zdrowie i życie, a Pan robisz 
sobie z tego - tu na łamach D.N. (za 
przeproszeniem) „jaja”. 

W związku z tym, zmuszony je-
stem bezwzględnie odnieść się do 
kilku kłamstw, czy braku wiedzy 
którymi posłużył się Pan w treści. 

   Napisał Pan: „Po pierwsze nigdzie 
nie ma słowa „spalarnia”. Pan Kor-
neluk …ma obsesję na temat spalarni 
– widzi ją wszędzie - jak nie powstaje 
w Słajsinie to już na pewno powstanie 
w Glicku!

Odpowiadam, (dalej - E.K.): Bu-
dowa zakładu segregacji odpadów w 
Słajsinie i padliniarnia w Glicku jest 
ściśle ze sobą powiązana, co wynika 
z dokumentów takich jak: Woje-
wódzki, Powiatowy i Gminny Plan 
Gospodarki Odpadami, (napisany 
przez Pana Wróblewskiego, który w 
Chruściku koło Gorzowa chciał taką 
spalarnię wybudować, tylko były pro-
testy okolicznej ludności i nic z tego 
nie wyszło) zaleca możliwość budowy 
w planowanym zakładzie segregacji w 
Słajsinie – utylizacji termicznej przez 

zgazowanie lub spalanie odpadów 
organicznych nie nadających się do 
recyklingu zmniejszając ich objętość 
przy składowaniu. Nawet regulamin 
– statut Celowego Związku Gmin 
R- 21 ma podobny zapis. Jarosław 
Zieńko – autor raportu dla padliniar-
ni w Glicku też napisał, że będzie ter-
miczne unieszkodliwianie odpadów, i 
całą litanię co się przez to określenie 
rozumie. Dalej, że utylizowane będą 
odpady podobne do komunalnych, 
segregowane i niesegregowane z BSE 
SRMy (o wysokimstopniu ryzyka) 
i materiały niebezpieczne. (Z czego 
wynika, że takie odpady komunalne 
będą wytwarzane w Słajsinie – logi-
styka obu zakładów idealna i współ-
praca niewykluczona). Na spotkaniu 
Zarządu CZG-R21 w Długoszynie 
koło Sulęcina – w funkcjonującym 
zakładzie zagospodarowania odpa-
dami, główny technolog powiedział, 
że planują by niemieckie firmy wy-
budowały spalarnię po to, żeby - cyt. 
„zmniejszyć w niecce składowiska 
– docelową ilość odpadów, by szybko 
się nie zapełniła”, widział ten sposób, 
jako bardzo dobre rozwiązanie.

Wybudowanie spalarni w Glicku 
(w przypadku budowy padliniarni w 
Glicku) to Panie Lesławie nie moja 
obsesja, tylko Pana niewiedza! Padli-
niarska uchwała R.M. nr XLV/350/02 
z 11 lipca 2002 r. nie zaleca, ale naka-
zuje wybudowanie spalarni, - rozdz. 
IV, paragraf 5, ustęp 6, cyt. „Zakład 
utylizacji PU musi być wyposażony w 
instalację do termicznego unieszkodli-
wiania materiałów odpadowych, które 
są nieodpowiednie do wprowadzenia 
do innych pokarmów zwierzęcych ze 
względu na zdrowie ludzi lub zwie-
rząt.” Czy to moja obsesja, czy wy-
móg stawiany inwestorowi? Inaczej 
na prosty rozum, nie wybudujesz 
zakładu utylizacji, jeżeli nie będziesz 
budował równolegle spalarni – jasne?

160 tys. ton padliny to nie mój 
wymysł, to zapis w dokumentach na 
wyłożeniu w U.M. w Nowogardzie i 
U.W. w Szczecinie dot. Glicka parę lat 
wstecz, a w czerwcu 2008 r na sesji 
R.M. Prezes WABIO rozdał ulotki na 
których widniała liczba 200 tysięcy 
odpadów z Niemiec. LMM – „… 
każdy kto przez Niemcy przejeżdżał 
to widział, że od Kołbaskowa, po 
obu stronach drogi nie leży nic tylko 
padlina. … Trzeba ją tylko jakoś 
zebrać, … I PÓŹNIEJ JEJ WYWÓZ 
DO GLICKA. 

– E. K. - (Moja wypowiedź do dal-
szych fragmentów), tam rzeczywiście 
leży padlina – trafił Pan w 10. Tylko 
nie w rowach, niech Pan zapyta rad-

nego Czaplę gdzie? On potwierdzi, 
bo widział ten problem na wycieczce 
do Milchen, pisał o tym w gazecie 
burmistrza – Wiadomościach Sa-
morządowych. Niemcy mają wielki 
problem z przerobioną padliną do 
postaci mączki mięsno – kostnej. 
Zalegają we wszystkich magazynach, 
Mają problem z dalszym magazyno-
waniem, jest problem z jej utylizacją, 
nie można już dodawać do paszy, 
zagrożenie epidemiologiczne. Nie 
spalają, bo wydzielają się rakotwórcze 
dioksyny. Tak chwaloną spalarnię w 
Hamburgu Niemcy chcą zamknąć 
– wokół naukowcy stwierdzili po-
nadnormatywne stężenia dioksyn 
w glebie. Prezes Polskiego Związku 
Producentów Pasz w Warszawie 
Janusz Numberg już parę lat wstecz 
poinformował nas, że na terenie 
Niemiec, Danii, i Francji firmy uty-
lizacji padliny Saria – Niemcy mają 
zgromadzone ponad 8oo tysięcy ton 
w/w mączki przeznaczonej do spa-
lenia. Teraz będzie jej na pewno już 
ponad milion. Tych tirów wg. Pana 
obliczeń nie jechało by do Glicka 22, 
ale zapewne setki w ciągu doby, skoro 
na wyposażeniu zakładu w Glicku 
(co wynika z załącznika Nr 2 do wa-
runków zabudowy dla padliniarni w 
Glicku) – było by ich 40 szt.

Odniosę się do jeszcze kilku Pań-
skich uwag.  

Dzieci w przedszkolu nawet by nie 
uwierzyły jak Prezes WABIO mówił, 

że miały by być w Glicku utylizowane 
głównie przeterminowane produkty 
ze sklepów, a Pan w to uwierzył?  
Polskie zakłady utylizacyjne mają 
wieloletnie umowy na odbiór odp. 
pozwierzęcych i innych, 3 z nich 
zabierają z powiatu Goleniowskiego. 
Co do usunięcia przez R.M. padli-
niarskiej uchwały, to zacznijmy od 
tego, że nigdy nie powinna ona po-
wstać, nie życzyło sobie tego niemal 
całe społeczeństwo gminy Nowogard. 
Powstała z naruszeniem prawa, o 
czym pisali sami sędziowie WSA w 
Szczecinie i powinna jak najszybciej 
być usunięta. Właściciel gruntów – 
Pan J. Smal doskonale o tym wiedział, 
i jakiekolwiek ponosił wydatki czy 
potencjalny inwestor, to robili to na 
własne ryzyko. I nikt nie musi im 
jakichkolwiek zwracać kosztów, niech 
Pan nie sieje propagandy. Taka loka-
lizacja jest nieodpowiednia dla tego 
tylu zakładu. Jest zbyt mała odległość 
od otaczających miejscowości. 1 – 2 
czy 3 km nie jest wystarczająca by 
uchronić je od uciążliwości odorowej 
i innych zagrożeń. 

Panie Lesławie – życzę Panu bar-
dziej udanych art. w innej dziedzinie, 
niż tej w cytowanym  art. i na przy-
szłość, nich Pan uważnie czyta D.N. 
w którym pan pracuje, bo meritum 
powyższych wiadomości już od daw-
na publikuję na jego łamach.

Z Poważaniem:
Eugeniusz Kornelu

Od redakcji:
Komentarza nie będzie- nie czuję się uprawniony do dyskursu z  wybitnym 

fachowcem po wieloletnich studiach teoretycznych i praktycznych z chemii 
organicznej, nowoczesnych technologii, ekonomiki transportu, hydrologii 
i geologii, że o tak przyziemnych problemach jak prawne uregulowania 
ochrony środowiska nie wspomnę.

Żałuję tylko, że natura nie dała mi tak dużych i solidnie rozwiniętych 
szarych komórek jak panu EuGENIUSZOWI. Muszę więc żyć w niezrozu-
mieniu pewnych rzeczy i godzić się z tym, że niektórzy nawet nie wiedzą co 
czytają – mój artykuł był przecież o całkiem innych problemach. Wcale nie 
o spalarni i dioksynach…

Lesław M. Marek

Samorządowa Fundacja Opieki  
Medycznej „Zdrowie” 

informuje
dnia 14.11.2009r. Organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 

Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 

Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz  8.30- 14.00 tel. 091-39-21-
356,oraz u Lidii Bogus tel.505-393-636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus
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W obiektywie  Jana Korneluka   - 2.XI - Dzień  Zaduszny

Szkolenie „Specjalista ds. sprzedaży z obsługą 
komputera i kas fiskalnych” – zakończone

21 października 2009r. zakoń-
czyło się szkolenie „Specjalista ds. 
sprzedaży z obsługą komputera i kas 
fiskalnych” realizowane w ramach 
projektu systemowego „ Z bezrad-
ności do aktywności” współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integra-
cji społecznej.

Szkolenie przeprowadzono w 
Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości „Profit” Szczecińskiej Fun-
dacji Talent- Promocja-Postęp w 

W kinie „Orzeł”

JANOSIK.  
PRAWDZIWA HISTORIA

Przygodowy, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry 2009, 140 min, 12 zł 15
07.11.2009 godz. 19.00
08.11.2009 godz. 19.00

Nowogardzie. Odbiorcami szkole-
nia było 15 uczestniczek projektu 
12  z Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie i 3 z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Osinie. Program obej-
mował 78 godzin, w tym 31 godzin 
zajęć teoretycznych i 47 godzin zajęć 
praktycznych. Szkolenie podzielone 
zostało na 4 moduły, które dotyczyły 
profesjonalnej obsługi klienta, mini-
mum sanitarnego, obsługi kompute-
ra w firmie handlowej oraz obsługi 
kas fiskalnych.  Niezbędna wiedza 
związana z aktualnie wykonywany-
mi ćwiczeniami poddawana była na 
bieżąco sprawdzeniu.

Szkolenie przygotowane było z 
myślą o osobach, które nie posiada-
ją umiejętności obsługi komputera i 
kas fiskalnych lub mają na ten temat 

wiedzę w bardzo małym zakresie. 
Zajęcia prowadzone były w formie 
ćwiczeń ze szczególnym naciskiem 
na zdobywanie umiejętności prak-
tycznych. Szkolenie umożliwiło 
uczestniczkom projektu nabycie 
umiejętności informatycznych i ob-
sługi kas fiskalnych rozpoczynając 
od podstaw. 

21 października 2009r. w siedzi-
bie Centrum Edukacji i Przedsię-
biorczości „Profit” Szczecińskiej 
Fundacji Talent- Promocja-Postęp 
nastąpiło uroczyste wręczenie za-
świadczeń potwierdzających udział 
w szkleniu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii: 
www.ops.nowogard.pl

Opr. Iga Błażewicz
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

KĄCIK HOTELARSKI
Technikum hotelarskie 
– nowy kierunek w ZSP

Jestem uczennicą pierwszej klasy Technikum Hotelarskiego, jest to nowy 
kierunek, który powstał dopiero w tym roku. Moja klasa liczy 30 osób. Na-
szym wychowawcą jest pani Danuta Adamczyk. W trakcie cyklu nauczania 
zdobywamy wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoeko-
nomicznych  i specjalistycznych. Treści zawarte w trzech blokach progra-
mowych, to jest ekonomiczno-prawnych, obsługi gościa hotelowego oraz 
techniki pracy biurowej, umożliwiają zdobycie umiejętności i kwalifikacji w 
tym zawodzie. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne, a także prak-
tyki zawodowe.

Podczas nauki w klasie o profilu hotelarskim mamy możliwość zdobycia 
umiejętności biegłego posługiwania się językami obcymi (angielski i nie-
miecki) w zakresie słownictwa zawodowego 

i branżowego, co ułatwi nam kontakt z zagranicznymi turystami.
Uważam, że osoby, które interesują się turystyką - szczególnie kulturą i 

tradycją innych krajów - powinny wybrać ten kierunek.
Idąc do klasy o profilu hotelarskim, nie wiedziałam czy dokonałam dobre-

go wyboru, lecz po pierwszym miesiącu nauki nie miałam wątpliwości, że 
dobrze zrobiłam wybierając technikum o profilu hotelarskim. Jestem bardzo 
zadowolona z podjętej decyzjiJ.

 Jagoda Dzierżawska klasa I THO

Nasza nowa dziennikarka Aldona Orzechowska, w rozmowie z uczniem 
pierwszej klasy Technikum Hotelarskiego, odkrywa tajniki nowego kierun-
ku.

Nowy atrakcyjny  
profil w ZSP

Aldona Orzechowska: Co skłoniło Cię do wyboru Technikum Hotelar-
skiego? 

Dawid Grygowski: Technikum Hotelarskie to kierunek dający wiele moż-
liwości między innymi podróżowania, co mnie osobiście najbardziej fascy-
nuje. Staże i praktyki za granicą są fajną sprawą dla każdego. Możemy kształ-
tować i uczyć się nowych języków poprzez kontakt z osobami z różnych re-
gionów świata, poznawać ich kulturę i obyczaje.

A.O: Jakie perspektywy daje nauka w klasie o profilu hotelarskim? 
D.G: Lubię geografię, przygody i podróże, często z rodziną wyjeżdżamy 

i mamy styczność z tego typu usługami. Wiem, jakie jest zapotrzebowanie 
w tej branży, dlatego też praktyki w trakcie trwania nauki są dodatkowym 
plusem,  zwłaszcza wówczas, kiedy chciałbym starać się o pracę.:)

Z Dawidem Grygowskim rozmawiała Aldona Orzechowska 

Warsztaty rozwojowe  
„demokracja jest wśród nas”

 23 października odbyły się warsztaty na temat  demokracji i  praw czło-
wieka. Zajęcia odbyły się w siedzibie Sekretariatu d.s. Młodzieży Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Spotkanie  odbyło się w  ra-

mach „Warsztatowych Piątków” i było prowadzone metodą Betzavta przez 
szczecińskich Wolontariuszy Panią Annę Graczyk-Osowską oraz Szymona 
Osowskiego. Odbyły się  w niewielkim gronie uczniów naszej szkoły. Te-
mat dotyczący praw człowieka, mechanizmów grupowych i zachowania 
się mniejszości przedstawiony był za pomocą różnych praktycznych zajęć 
w mniejszych  grupach, mających na celu debatę  pomiędzy uczestnika-
mi. Dowiedzieliśmy się, że mamy prawo dostępu  do informacji w różnych 
urzędach i instytucjach. Dzięki temu spotkaniu uświadomiliśmy sobie, że  
mamy bardzo wiele praw, o których się nie mówi z niewiadomych przyczyn. 
Informacje są, tylko trzeba do nich dotrzeć! Mamy dostęp do publicznych 
informacji,  m.in.  badania wody, plany budowy, skażenia powietrza itd. Bez 
problemu możemy sprawdzić na co wydawane są  pieniądze z budżetu.

Temat warsztatów był dla nas bardzo ciekawy, zajęcia prowadzone w mi-
łym gronie i bardzo dobrej atmosferze. 

Andrzej Krupa

DZIŚ maTUra PrÓBNa  
Z maTemaTYkI

Wszystkim maturzystom życzymy połamania piór !!!
      Redakcja „WBREW”

Trochę poezji na jesienne wieczory
             
                ***

Chcę o Tobie zapomnieć
Ale jakoś nie mogę
Wciąż uśmiechasz się do mnie
Ciągle wchodzisz mi w drogę
W domu i w kinie
W teatrze, na ulicy w kawiarni
Choć nie widzę, nie słyszę
To widzę oczy twe
Liczę twe błędy i wady
Chcę o Tobie zapomnieć
Bo Cię kocham ogromnie
A moje szczęście to Ty
   Klaudia Kuklińska

                 ***
A kiedy przyjdzie już ten czas
By pójść przez życie razem
Pójdźmy zachwyceni wraz
Miłość niech będzie nam drogowskazem
A więc podajmy sobie dłoń
I złączmy serc bicie
Wspólny nam los i wspólny dom
Na całe nasze życie

               ***
Miłość to piękny dar,
Ale tylko wtedy, gdy nie jest sam!
    Paulina Szmuc
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OGŁOSZENIAdrObNE
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w Dobrej 
Nowogardzkiej, ul. Traugutta 3 a. 
Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Poszukuję powierzchni rekla-
mowych przy drodze, na bu-
dynkach (Nowogard – Goleniów 
– Szczecin – Świnoujście). Tel. 
605 522 340.

• Garaż przy ul. Zamkowej sprzedam. 
695 980 401.

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Nowogardzie, cena 490 tys.. 792 
52 52 92.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 2 po-
kojowe, ul. Kowalska 1B/6. 601 083 
718.

• 2 działki budowlane 35 arów z 
warunkami – okolice Nowogardu. 
728 323 434.

• Mieszkanie 4 pokojowe. 728 
323 434.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, własnościowe na większe, 
może być w starym budownictwie 
lub domek do remontu. 091 39 
25 132, 0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• mieszkanie 2 pokojowe wynaj-
mę lub sprzedam z przyznaną 
dopłatą rządową. Niższa cena. 
602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 58 m kw, 3 
pokojowe + garaż. 91 39 27 000.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw w 
Nowogardzie, IV piętro, centrum. Tel. 
091 39 21 401 po godz. 18.00.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
miasta, I piętro, dwa pokoje. Tel. 
608 633 831, 604 148 735.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, I 
piętro, kuchnia z oknem. Tel. 606 99 
86 23.

• Sprzedam mieszkanie na parterze, 
M-5, 68 m kw na ul. 15 Lutego. Tel. 
886 839 549.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
na osiedlu domków jednorodzin-
nych, nowe budownictwo, po-
wierzchnia użytkowa 139 m kw, 

działka 750 m kw, do zamieszka-
nia. Tel. 605 548 164.

• Wynajmę sklep w Maszewie 55  
m kw, prąd, woda, wc, alarm. 
665 382 216.

• Sprzedam działkę pow. 2700 m 
kw w Długołęce. Tel. 696  909  548, 
694 992 634.

• Sprzedam kawalerkę, cena 60 tys. 
Tel. 512 285 298.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
pow. 70 m kw, III piętro w Nowogar-
dzie. Tel. 91 39 20 136.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• Tanio Renault Safrane, benzyna 3 l, 
rejestracja, rocznik 1993, w dobrym 
stanie. 885 693 138.

• Sprzedam Forda combi. 724 117 566.

• Sprzedam Poloneza Caro Plus, stan 
idealny. Tel. 605 85 65 56.

• VW Transporter T3, blaszak, poj. 1,6 
D, cena 3200 zł, 3 osobowy, 4 koła 
zapasowe, centralny zamek, stan 
tech. dobry. Tel. 693 629 827.

• Okazja! Opony zimowe z felga-
mi mało używane 185/65/14. tel. 
605 548 164.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

• Ziemniaki jadalne sprzedam, 50 gr/ 
kg. Tel. 660 13 59 21.

• Sprzedam gołębie garłacze białe. 
Tel. 667 146 812.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 170 38.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

•	 Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

•	 DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

•	 Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpa-
chlowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• HarrY – meD masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Przewóz osób do Niemiec pod 
wskazany adres. Tel. 796 367 792.

• Usługi budowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrzne 
i wewnętrzne, glazura i terakota, hy-
draulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• „DUr – DaCH” - POkrYCIa I re-
mONTY DaCHÓW. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

• Tipsy żelowe. 697 408 391.

• Transport, przeprowadzki – kraj, za-
granica. 696 138 406, 696 854 591.

• Bramy, ogrodzenia, balustrady, usłu-
gi ślusarskie i spawalnicze – również 
u klienta. Tel. 723 412 867.

• Wykonam remont. 600  302  217, 
91 39 20 002.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Solidnie i tanio murowanie, tyn-
ki, regipsy, szpachle, malowanie 
tylko dla Was Panowie i Panie. P.S. 
materiały też dowozimy, nawet 

tanio załatwimy. Nowogard i oko-
lice. 667 639 939, 785 645 205.

• Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

• Remonty. 508 920 135.

• Usługi ogólnobudowlane: panele, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
kładzenie płytek, ocieplanie podda-
szy, prace wykończeniowe, itp. Tel. 
693 021 097.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA, WIELOLETNIE DOŚWIAD-
CZENIE, OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 
392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
666 219 915, 698 245 488.

• Firma transportowa zatrudni głów-
ną, samodzielną księgową (pełna 
księgowość). Tel. 667 800 245.

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu starszego pana w Niem-
czech. Wymagana minimalna zna-
jomość języka niemieckiego. Tel. 
695 123 857.

• Zatrudnimy pracowników do sto-
larni w Radosławiu oraz do oprawy 
map. 091 812 85 81.

• Zatrudnię osobę z uprawnieniami 
na koparko – ładowarkę. Tel. 091 407 
14 50.

• Pracownika fizycznego do pracy na 
umowę zlecenie. Informacje: Sklep 
Meblowy Kwadrat, ul Armii Krajowej 
49, Tel. 91 39 21 470.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁkĘ Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i 
kominkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębi-
nową. Wydajność 100 l na minutę. 
Obroty 2850. Przekrój 15 cm, wy-
sokość 120. Sprawna nieużywana 
– nowa. Tel. 091 39 20 714, Nowo-
gard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

reklama

1 moduł 
w środku

cena 19 zł/netto
a czasem nawet 14 zł

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

916-18.06.2009 r. 

aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Sprzedaż  
drewna 

kominkowego, opałowego
Transport. 

Tel. 509 930 161

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

Gabinet leczenia 
owrzodzeń, 

przewlekłych ran, 
odleżyn, itp.

Przychodnia medyk 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 7a 
(koło szpitala)

Przyjęcia: 
środy od 8.00 do 10.00

Pozostałe dni na telefon
Tel. 091 39 22 921, 

604 840 812

lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Sprzedam suknię ślubną. 
602 179 645.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam, 300 zł za przyczepę, pocię-
te w klocki; 200 zł w całości. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 
17 305.

• Sprzedam lodówkę ARDO. Tel. 91 
39 27 142.

• Karp, lin, kroczek – sprzedam. 091 
39 182 97.

• Sprzedam szczeniaki owczarka 
niemieckiego. Tel. 668 858 611.

• Sprzedam Yorki, odbiór po 
25.11.1009 r. 509  389  669, 
509 389 624.

• Sprzedam kontener na Targo-
wisku Miejskim. 609  389  669, 
509 389 624.

• Sprzedam tanio 4 miesięczne 
pieski rasy Syberian Husky. Tel. 
512 467 458.

• Stary – Nowy Skup Złomu za 
rynkiem ok. 100 m. Najwyższe 
ceny skupu. Dla pierwszej dzie-
siątki szczęśliwców – niespo-
dzianka.

• Drzewo opałowe sprzedam. 
600 335 184.

• Podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Niemiec 
firmy Vaillant do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia 
to komfort ciepłej wody, koszt 
40 zł miesięcznie, cena 1000 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, tylko ogrze-
wanie cena 900 zł oraz ogrzewa-
nie + ciepła woda (dwufunkcyj-
ne) cena 1200 zł,  mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 150 zł, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem c.o. ga-
zowym lub węglowym, firmy Va-
illant z Niemiec, typ 120 lub 150 
litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

Mały remont , a cieszy…
Krótki odcinek drogi Wierzbięcin – Dobra przyprawiał kierowców o pal-

pitacje serca – dziura goniła dziurę. Najgorzej po deszczu – nikt nie wiedział 
jak głęboki jest kolejny wybój!

A teraz? Jak po stole…
Kierowcy dziękują…

tekst i foto: Krzysztof Kostrzanowski
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski redaktor na
czelny, lesław m. marek zastępca naczel

nego, karina Czernicka sekretarz redakcji, ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 
Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazdz
DworcaPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 17.30, 20.25 (odjazd
ul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROzKŁAD jAzDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat- 091 392 62 65
 kierownik-091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROzK£AD jAzDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;Fkursujeodponiedziałkudopiątku;7kursu
jeodponiedziałkudoniedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
Fkursujeodpon.pt.;Lkursujecałytydziń;L1niekursujewnd.;L2kursuje
tylkownd.;L3kursujewt.,śr.,czw.,sob.,nd.Pniekursuje24,25.12iWielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

Nowogard 28.10.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Kucharz, pomoc kuchenna
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4. Sprzedawca
5.  Stolarz
6. Robotnik pomocniczy przemyśle 
przetwórczym.
7.  Robotnik budowlany
8.    Murarz
9.   Brukarz.
10. Monter izolacji cieplnej budynków.

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Pracownik działu reklamy (Gole-
niów)
2. Mobilny doradca klienta(Bydgoszcz)
3. Sortowacz odzieży(Szczecin)
4. Monter rusztowań (Szczecin) 
5. Lektor j.niemieckiego (Szczecin)
6. Asystent  sędziego (Goleniów)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

113-5.11.2009 r. 

Pożegnanie z pucharem
Czwartoligowa Vineta Wolin wyeliminowała z rozgrywek Pucharu Polski 

Olimpie Nowogard.
Mecz trzeciej rundy przebiegał pod dyktando gość. Vineta miała przewagę 

od początku spotkania. Wicelider IV ligi łatwo jednak nie miał. Piłkarze 
Olimpii w pojedynek z Vinetą włożyli dużo wali i mądrze się bronili. Strzały 
gości były albo niecelne, albo świetnie bronił je Kamil Bagiński. O wyniku 
przesądziły końcówki pierwszej i drugiej połowy. Bramki padały w ostatnich 
pięciu minutach. Znakomitych okazji do zdobycia goli dla Olimpii nie wyko-
rzystali Krzysztof Kieruzel, Krzysztof Zawierucha i Paweł Kuś.

Olimpia Nowogard – Vineta Wolin 0:3 (0:1)
Olimpia: K. Bagiński – Niedźwiedź (Dwojak), D. Stachowiak, Garbat (Pi-

skorz), Nadzieja – Kubski, Wnuczyński, Kuś, M. Stachowiak – Zawierucha 
(A. Bagiński), Kieruzel.

man

LZS

Liga Piłki Siatkowej
W sobotę 24 października w gościnnej hali sportowej SP nr 4 rozegrano I 

rundę Halowej Ligi Siatkowej organizowanej przez Zrzeszenie LZS. Uzyskano 
następujące wyniki:

LUKS Nowogard – LZS Nowogard 3: 0, 
OLDBOYS – Zakład Karny 3: 0,
LZS Wojcieszyn – LZS Szczytniki 3:0,
W dniu 31 października rozegrano II rundę Ligi. Oto wyniki:
LZS Nowogard – LZS Szczytniki 3:0, 
LUKS – Zakład Karny 3:2,
LZS Wojcieszyn – OLDBOYS 3:0,
Jastrząb Łosośnica – Mentos Nowogard 3:1.
Liga Piłki Nożnej
W dniu 28 października zainaugurowano rozgrywki ligi w piłce nożnej.
W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uzyskano następujące 

wyniki:
 LZS Karsk – ZSP Nr 1  4:1,
Jastrząb Łosośnica – Świerczewo 4:1,
LZS Wołowiec – LZS Wojcieszyn 2:0,
LZS Nowogard – ZSP nr 2  6:0.

Inf. Zarząd Miejsko-Gminny LZS

Fitnes, solarium,  
salony dla psów

Nowogardzianie, a dokładniej Nowogardzianki dbają o siebie. I powinno 
to cieszyć. Jak na małe miasto zapotrzebowanie jest widoczne, bo kluby 
świadczące tego rodzaju usługi cieszą się powodzeniem. Twierdzenie opie-
ram na liczbie kilku już zakładów.

Jak każda nowość tak i ta sprawia jednak pewne kłopoty niewtajemni-
czonym.

Dlatego dzisiaj przybliżę niektóre usługi oferowane klientom przez nowo 
otwarty zakład

Opis zajęć:
Body STEP - zajęcia choreograficzne o zróżnicowanej intensywności z 

użyciem stopnia „stepu”. Ćwiczenia na stepie spalają kalorie, poprawiają kon-
dycję organizmu oraz pracę układu sercowo - naczyniowego i oddechowego.

Fat Burner – trening oparty na choreografii, pozwalający na spalenie pod-
skórnej tkanki tłuszczowej. Hi/Lo to kombinacja ćwiczeń typu Hi impact i 
Low impact pozwalająca szybko spalić tkankę tłuszczową.

Shape – trening o umiarkowanej intensywności, wzmacniający i ujędrnia-
jący wszystkie grupy mięśniowe. W czasie zajęć wykorzystuje się ciężarki, 
stepy. Umiarkowane tempo sprzyja koncentracji na technice i dokładności 
wykonywanych ćwiczeń. 

Płaski Brzuch – zajęcia przeznaczone dla osób, którym szczególnie zależy 
na wyrzeźbieniu mięśni brzucha i talii (zalecane dla kobiet po przebytej 
ciąży). Pierwsza część zajęć to prosty układ choreograficzny, następnie spe-
cjalistyczny trening ukierunkowany na wzmocnieniu i ukształtowaniu mięśni 
brzucha. Trening gwarantuje zmniejszenie obwodu talii. BPU to gimnastyka 
odchudzająca, newralgicznych partii mięśniowych brzucha, pośladków, ud.

Wyszperał LMM

Body STEP
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Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

9.11.2009r.godz.16.30

reklamareklama reklamareklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

NOWA NIŻSZA CENA
kurs kat. B - 1190 zł

NAUKA JAZDY
A. Fedeńczak L

Nowogard
ul. 700 Lecia 17
el. 091 392 16 16t

kom. 666 201 202
www.fedenczak.com.pl4 listopada 2009 r. g. 16.00

Nowogard, ul. 3 MAJA 48

Tel. 091 kom.392 14 67 695 264 677

Poradnia Stomatologiczna

www.nowodental.com
Nowogard, ul. 3 MAJA 48

Poradnia Stomatologiczna

www.nowodental.com

• BEZBOLESNE znieczulenia mikroprocesorowe
• Pełen zakres usług

• Implanty zębowe
• Zabieg u dentysty na "wesoło"

bezpieczna dla wszystkich SEDACJA

• Piaskowanie i błyskawiczne wybielanie
zębów lampą

• Ozon
• Panoramiczne RTG

(kosmetyka, periodontologia, ortodoncja, chirurgia i protetyka)

- zamiast narkozy

(skuteczny w leczeniu chorób jamy ustnej)

(również telerentgenogramy i radiowizjografia)

NOWOŚĆ !

dla dorosłych i dzieci

- jak naturalne zęby

"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat r e k l a m a

e-mail: poligraf@post.pl
 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

„Orlik” 
oficjalnie otwarty

W miniony piątek odbyło się uroczyste otwarcie boiska „Orlik 2012”. 
Z kompleksu boisk tak naprawdę można korzystać od września. Wtedy to 

burmistrz Kazimierz Ziemba przekazał klucze zarządcy „orlika” Leszkowi 
Beceli dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W piątek miały miejsce już ofi-
cjalne uroczystości. Wzięły w nich 
udział władze Nowogardu: burmistrz 
Kazimierz Ziemba, wiceburmistrz 
Jerzy Kaczmarski i przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Krzywania. 
Gościem honorowym był wicemar-
szałek województwa Zachodnio-
pomorskiego Jan Krawczuk. Nowy 
plac do gry poświęcił ks. kanonik 
Kazimierz Łukjaniuk.

Otwarciu towarzyszyły występy 
taneczne zespołu Flesz. Na boisku do 
koszykówki pokazowy mecz rozegra-

ły zawodniczki UKS „Trójka”. Boisko 
do piłki nożnej okupowały drużyny 
nowogardzkich gimnazjów. 

Budowa nowogardzkiego „orlika” 
rozpoczęła się piątego maja. Koszt 
budowy, to 1.106.516,82 zł.  666 tys 
zł. na ten cel pieniądze dołożyły rząd 
i Urząd Marszałkowski.

Orlik składa się z dwóch boisk. 
Jedno z nich, o wymiarach 30 x 62 m, 
służy do gry w piłkę nożną, natomiast 
drugie, wielkości 19,1 x 32,1 m, jest 
wielofunkcyjne.

Marcin Nieradka
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72-200 Nowogard, ul. Gen. Bema 43, Tel. 0 503 045 960

Dobra oferta

NOWOGARD ul. Woj. Polskiego 3

tel./fax 091 579 27 86, 091 392 08 91
kom. 0606 616 309, 791 516 309
e-mail: eurobea@interia.eu

pok. 22 (parter)
Budynek Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości

Kredyt konsolidacyjny
120 000Teraz nawet do zł netto!

- jedna niższa rata, która łączy w sobie inne Twoje raty,
- z dodatkową gotówką nawet do 60 000 zł netto,

Kredyt gotówkowy
- nawet do 60 000 zł netto / do 84 miesięcy,
- z możliwością ubezpieczenia,
- także bez zaświadczeń o zarobkach,
- dla wybranych sektorów zatrudnienia Cze

ka
my

na Cieb
ie!

Kredyty hipoteczne
- waluta do wyboru USD, CHF, Euro, PLN
- na zakup nieruchomości oraz refinansowanie

Wycena
nieruchomości

Waldemar Siupik

nr upr. 4712

tel. 606 291 791

reklama reklama

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FRYZJERSKIE 
„TYNA”

PROMOCJE !!!
Czynne pn-pt 8–18, sob. 8–15

Tel. 091 39 25 027
ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Wynajmę pom. pod gab. kosm.

Tel.

kom.

91 392 14 67
695 264 677

Poradnia Stomatologiczna

Nowogard, ul. 3 MAJA 48
www.nowodental.com

Pełen zakres usług dla dorosłych i dzieci
(kosmetyka, periodontologia, ortodoncja, chirurgia i protetyka)

NOWOŚĆ !
• BEZBOLESNE znieczulenia mikroprocesorowe
•

Tu będzie rondo!

czytaj s. 2
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Zapraszamy 
13 listopada (piątek) 

godz. 18.00  do Kościoła 
pw. św. Rafała Kalinowskiego

za mszę św. 
w intencji wszystkich zamordowanych

przez nacjonalistów ukraińskich 
na Wołyniu

Tu będzie rondo!
Problemy komunikacyjne dwóch dróg wojewódzkich (106 i 144) na skrzy-

żowaniu ulic Bohaterów Warszawy i księcia Poniatowskiego rozwiąże rondo. 
W każdym razie taką decyzję podjęła Dyrekcja Dróg Wojewódzkich. W 
ramach współpracy Gmina Nowogard przygotuje dokumentację projektową 
przebudowy skrzyżowania.Przetarg już rozstrzygnięto – dokumentację ron-
da wykona Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM ze Szczecina. Koszt 
wykonania 97 660 zł brutto.

LMM

Ponad 3 promile 
na krajowej „trójce”!

3.35 promila alkoholu w organizmie miał  kierujący Opel Vectra. Zatrzy-
mano go na drodze krajowej nr 3 w okolicy Przybiernowa. Grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 2.

Do zdarzenia doszło w dniu Święta Zmarłych kilkanaście minut przed go-
dziną 14-tą. W okolicy miejscowości Przybiernów policjanci z goleniowskiej  
‘drogówki’ zatrzymali do kontroli  pojazd marki  Opel Vectra . Okazało się, 
że kierujący Robert D. lat 25 jest w stanie upojenia alkoholowego. Alkomat 
wykazał w jego organizmie 3.35 promila alkoholu. Sprawa trafi do Sądu 
Rejonowego w Goleniowie. Kierującemu grozi kara pozbawienia wolności 
do lat 2, kilkuletni zakaz kierowania pojazdami oraz powtórny egzamin na 
prawo jazdy.  

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Dozory dla dilerów 
narkotyków!

Goleniowscy policjanci przedstawili zarzuty ‘rozprowadzania’ narkotyków 
kolejnym podejrzanym. Prokuratura zastosowała  wobec Łukasza W i Bartło-
mieja Ł dozory policji oraz poręczenie majątkowe. Grozi im kara pozbawienia 
wolności do lat 10.

Zdecydowane działania goleniowskich policjantów wymierzone w  zwal-
czanie przestępczości narkotykowej przynoszą oczekiwane efekty. W ostat-
nich kilku tygodniach przedstawiono zarzuty  z Ustawy o  Przeciwdziałaniu 
Narkomanii 6-ciu podejrzanym. Usłyszeli oni zarzuty posiadania, sprzedaży 
a także  uprawy narkotyków. Sprawy kilku nieletnich , którzy trudnili się tą 
działalnością trafiły do Sądy Rodzinnego. 

Dzisiaj Prokurator Rejonowy w Goleniowie zastosował w stosunku do kolej-
nych zatrzymanych tj., Łukasza W. lat 18 i Bartłomieja Ł. Lat 20 -dozór policji 
oraz poręczenie majatkowe. Przedstawiono im  zarzuty sprzedaży narkotyków 
w postaci marihuany. Procederem tym zajmowali się na przestrzeni ostatnich 
kilku miesięcy . Odbiorcami byli zarówno osoby nieletnie jak i dorośli.

Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.
 Nadkom. Wiesław Ziemba

Ogłoszenie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie zwraca się z prośbą do osób, 

które mają do oddania westfalkę  celem przekazania klientce Ośrodka. Infor-
macje pod nr 091-39-20-200.

                                                                                                           Z poważaniem
                                                                             Kierownik OPS Nowogard

                                                                                 Teresa Skibska

Ważne dla uczniów i rodziców!
Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkol-

nej w  Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w opracowanym „Programie 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy 
Nowogard na rok 2009” 

informuje, że w dniu 10-11-2009r. (wtorek) od godz. 1430 w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Nowogardzie przeprowadzone będą konsultacje przez le-
karzy ortopedów uczniów mających wady postawy w celu zakwalifikowa-
nia do uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej i wyjazdów na basen. W tym 
dniu na badanie  zapraszamy uczniów  uczęszczających do Szkoły Podsta-
wowej Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej w Żabo-
wie i Przedszkola Nr 4, którzy otrzymali skierowanie na konsultację orto-
pedyczną.

Następne badanie ortopedyczne odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 4 
w Nowogardzie w dniu 14-11-2009r. (sobota) od godz. 1500 . W tym dniu na 
badanie zapraszamy uczniów uczęszczających do: Szkoły Podstawowej Nr 4, 
Publicznego Gimnazjum Nr 3, Szkoły Podstawowej w Orzechowie i Szkoły 
Podstawowej w Błotnie oraz uczniów, którzy nie  uczestniczyli w badaniu w 
dniu 10-11-2009r. w Szkole Podstawowej Nr1. 

Podobne badania ortopedyczne odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 2 
i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. O terminie badań 
poinformujemy.  

Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej         

Jadwiga Kosakiewicz
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Salon Pielęgnacji  

Zwierząt

FUTRZAK 
- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele
- czesanie
- obcinanie pazurów

ul. Boh. Warszawy 82/1
tel. 721 264 357

Sklep znajduje się w pasażu handlowym
przy ulicy 15 Lutego,

wejście
lub przez Pasaż Handlowy MAX

od ul. Magazynowej,

Zapraszamy
do sklepu z wyposażeniem

kuchni i stołu

szkło

porcelana

komplety do kawy

serwisy obiadowe

sztućce

garnki, patelnie

Czynne:
pn.-pt. 10 -18 , sob. 10 -1400 00 00 00••••••

HOUSE of Beauty

Salon Nell L Ba eaute
fryzjerstwo damskie

- stylizacja fryzur

- strzyżenie

- baleyage

- fryzury okolicznościowe

OTWARCIE w sobotę 7.11.2009 r. od 8.00

ul. Wyszyńskiego 7/2 • NOWOGARD

- makijaż permanentny

- przekłuwanie uszu

- stylizacja paznokci

- wizaż

kosmetyka urody

Sylwia Krzysztoszek Sylwia Nawara

Sm „Cisy”

Oddają nowy budynek
Dzisiaj tj. w piątek 6 listopada kolejni szczęśliwcy otrzymają klucze do 

własnych mieszkań.
O godzinie 12.00 odbędzie się uroczystość poświęcenia budynku przy ul. 

Raciborza I nr 2 i oficjalne wprowadzenie do lokali mieszkalnych.
Będziemy tam i uwiecznimy ten wyjątkowy dzień w życiu każdego czło-

wieka.
LMM 
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Dla prezesa 

Marka D. „Śpiewaka” 
z okazji 50 urodzin 
za długoletnią współpracę 
najserdeczniejsze życzenia 

składa Koło Gospodyń Wiejskich 
„Wieś Sienno”

Sukcesów w życiu, 
szczęścia w miłości, 

dużo uśmiechu, wiele radości, 
spełnienia wszystkich 
najskrytszych marzeń, 
samych przyjemnych 

w Twym życiu zdarzeń…
Z okazji 

35 urodzin 
Marzenie Płosaj 

z d. Mazurek 
najserdeczniejsze życzenia 

składają 
rodzice i siostra z rodziną

ŻYCZeNIa

ŻYCZeNIa

Nowy cmentarz nieprędko

Pierwsza koncepcja budowy no-
wego cmentarza przy ul. Górnej 
powstała w 2004 r. Nie jest ona jednak 
spójna z powstającym Planem Zago-
spodarowania Przestrzennego. 

- Koncepcja zakładała budowę 
cmentarza tylko na terenach należą-
cych do Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Opracowywany przez urbanistę 
Plan Zagospodarowania różni się od 

niej i zakłada powstanie cmentarza 
także na działkach należących do osób 
prywatnych. Cmentarz jest w podob-
nej lokalizacji, ale w innym układzie. 
Plan urbanisty jest nadrzędny – twier-
dzi Adam Czernikiewicz, kierownik 
miejskiego Wydziału Inwestycji i 
Remontów.

Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego musi zostać uchwalony 

przez Radę Miejską. Do tego jeszcze 
jednak daleko. Obecnie trwa, bo-
wiem opracowywanie planu. Dopie-
ro wtedy gmina może wystąpić do 
Agencji o nieodpłatne przekazanie 
terenów na cel publiczny. 

- Dopiero, gdy gmina dysponuje już 
terenami można przystąpić do planów 
projektowych architektoniczno bu-
dowlanych. Po jego wykonaniu w dro-
dze przetargu wyłaniamy wykonawcę 
i realizujemy inwestycję – tłumaczy 
Adam Czernikiewicz, 

Z pozyskaniem terenów od osób 
prywatnych tak łatwo może już nie 
być.

- Budowa cmentarza, to inwesty-

cja, która pochłonie kilka milionów. 
Na pewno będzie wieloetapowa. W 
pierwszej kolejności będą musiały 
powstać drogi dojazdowe, sieć kana-
lizacji deszczowej i kaplica – mówi 
Czernikiewicz. 

Nowy cmentarz będzie liczył około 
10 hektarów. Termin powstania bu-
dowy cmentarza jest, więc nieznany. 
Może w Nowogardzie jest inne miej-
sce lepiej nadające się na cmentarz?

- Tereny przy ul. Górnej nadają się 
do tego najlepiej. Pokazały to prze-
prowadzone badania geologiczne 
– twierdzi Czernikiewicz.

Marcin Nieradka

kto bogaty, a kto biedny

Bilans fiskusa
Ministerstwo Finansów podało PAP wypłaty dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz wpłaty jakie wnoszą te podmioty do budżetu. Dane na 
dzień 30 września, a więc po III kwartałach. Wykaz podaje osobno gminy, 
powiaty i województwa. Dzisiaj zaprezentuję tylko wpływy do budżetu naszej 
gminy i wspomnę o „sąsiadach” czyli Maszewie i Osinie.

Wpływy do budżetu:
-  z tytułu odpisów od podatku 

płaconego przez osoby fizyczne:
- plan na rok 2009 -   8 823 104  zł, 

na dzień 30 września wpłynęło  - 5 
594 602  zł.

- subwencja wyrównawcza – plan 
na rok -      8 763 409  zł, wpłynęło  
-   6 572 556  zł

- subwencja oświatowa –  plan na 
rok -  13 894 928 zł, wpłynęło - 11 
775 522  zł.

-  część równoważąca –  plan na 
rok  - 482 801 zł , wpłynęło  -  362 
097  zł 

Jak łatwo policzyć budżet państwa 
swoje zobowiązania płacił planowo. 
Kryzys widać jednak w podatkach. 
Statystycznie licząc plan roczny 
przewidywał wpływy kwartalne 
w wysokości 2  205  626 zł czyli na 
koniec trzeciego kwartału powinno 
do budżetu gminy wpłynąć ponad 
6 milionów 600 tys. złotych. Wpłynę-
ło natomiast ok. 5 milionów 600 tys. 
czyli 1 milion „do tyłu”. Mieszkańcy 
zarabiają mniej!

Dla porównania podam, że Gmina 
Maszewo otrzymuje rocznie    3 296 
173 zł subwencji ogólnej,   6 284 146 

zł subwencji oświatowej i na koniec 
września otrzymała  1 167 464  zł 
odpisów podatkowych (do planu 
zabrakło ok. 200  000 zł). Kryzysu 
w podatkach nie odczuła natomiast 
Osina – dostała bowiem tylko 40 
tys. zł. mniej (537 179 zamiast 579 
450 zł)     

W kolejnej publikacji przedsta-
wię „bogaczy” tzn. gminy, które 
nie otrzymują subwencji ogólnej 
ani wyrównawczej , a w dodatku 
odprowadzają pewne sumy do 
budżetu. W naszym województwie 
subwencji ogólnej nie otrzymują (w 
nawiasie kwoty wpłacane do budże-
tu):Koszalin, Szczecin, Szczecinek, 
Świnoujście (126  945 zł),  Koby-
lanka  (322  445 zł), Police, Dziw-
nów (951 106 zł), Mielno, Gryfino, 

Ustronie Morskie (598 842 zł), Rewal 
(1 613 239 zł), Międzyzdroje (52 776 
zł),  Kołobrzeg,  Kalisz Pomorski 
(2  037  904 zł), Dobra Szczecińska 
(510 004 zł).

Razem województwo odprowadza 
do fiskusa 7 187 635 zł, a więc mniej 
aniżeli sam Nowogard dostaje w 
formie subwencji ogólnej!

Ile płacą najbogatsi? – czytaj w 
kolejnych wydaniach „DN”.

LMM 

Procedura powstania Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego opóźnia budowę nowego cmentarza. Wydział Gospodar-
ki Komunalnej apeluje o podjęcie działań zmierzających do 
budowy nowego cmentarza. Takie sygnały dochodzą także od 
zarządcy cmentarza Jerzego Furmańczyka. 
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aUTOrYZOWaNI DIlerZY

NOWOGarD • ul. Warszawska 5 • tel. 91 392 68 57
reSkO • ul. Wojska Polskiego 68 • tel. 91 395 10 87

ŁOBeZ • ul. Rapackiego 22 • tel. 91 397 68 29

Ceny pilarek już od 799 zł

Przygotuj się
na jesień

ENDERMOLOGIA ®
SKUTECZNA METODA USUWANIA CELULITU
I MODELOWANIA SYLWETKI
WYSZCZPULENIE, UJĘDRNIENIE, LIFTING

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
ZABIEGI NA TWARZ, ZABIEGI NA CIAŁO,
RÓWNIEŻ W WALCE Z CELULITEM
klaSYCZNe ZaBIeGI kOSmeTYCZNe,
maNICUre, PeDICUre
DOmINO Gabinet masażu i kosmetyki ciała
ul. rzemieślnicza8, Goleniów
CeNY PrOmOCYJNe!!!
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XXXII Niedziela Zwykła - 1 Krl 17,10-16; Ps 146,6c-10; Hbr 

9,24-28; Mt 5,3; Mk 12,38-44

WDOWI GrOSZ
Mówi się nieraz, że tylko ubodzy potrafią naprawdę się dzie-

lić. I coś w tym jest. Trzeba mieć wielkie serce, by móc podzielić się ostatnim 
kawałkiem chleba, ostatnim groszem czy przyjąć kogoś pod dach, gdy samemu 
mieszka się w bardzo ciężkich warunkach.

Znam rodzinę, która mieszkała w jednym, niewielkim pokoju, ale przyjęła dru-
gą rodzinę, która straciła mieszka nie. Ludzie ubodzy materialnie są nierzadko 
wielkiego ducha i mają wielkie serce. Zdaje się, że lepiej rozumieją koniecz ność 
ofiary na jakiś dobry cel, i potrafią dzielić się z innymi. Stąd zrozumiała jest po-
chwała Chrystusa dla ubogiej wdowy.

Ale co z bogatymi? Chrystus ich nie potępił, uważał za oczywiste, że bogatsi 
winni się dzielić swoimi dobrami; podkreślił tylko wielkie serce wdowy, która 
oddała swój ostatni grosz.

Czy tylko o to chodziło Chrystusowi? Myślę, że nie. Chwaląc ubogą wdowę, 
chciał, jak sądzę, nam powiedzieć, iż dzielić się trzeba zawsze tym, co się ma, 
gdy inny człowiek jest w potrzebie, lub gdy cel jest ważny. I nieistotne jest to, ile 
posiadamy. Ważna jest postawa gotowości pospieszenia z pomocą i konkretny 
czyn, gdy zajdzie taka potrzeba.

Myślę, że sprawa ta jest ciągle aktualna. Zawsze byli i będą ludzie, którym po-
trzebne jest materialne czy duchowe wsparcie. Są też różnego rodzaju inicjatywy 
i dzieła: religijne, społeczne, kulturalne, które wymagają ofiarności ludzkiej. Nie 
traćmy ich nigdy z pola widzenia. Dzisiaj się mówi i przypomina o Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (CSR), który powinien uwzględniać także w roz-
woju firmy potrzeby społeczne, relacje z różnymi organizacjami i pomoc w róż-
nych dziełach.

Adam Mickiewicz w III części Dziadów porównuje polskie spo łeczeństwo do 
lawy, która z wierzchu jest „zimna i twarda, su cha i plugawa”. Jednak pod tą sko-
rupą płonie wewnętrzny ogień. Wierzch to ludzie próżni, egoistyczni, często sto-
jący na czele narodu. Wewnętrzny ogień to symbol ludzi wartościowych i za-
angażowanych - prawdziwego narodu. W której grupie jesteśmy?

Komentując jeszcze dzisiejszą scenę opisaną przez św. Marka, abp Zygmunt 
Szczęsny Feliński zauważa, że wielkość ofiary zależy nie od tego, co się daje, ale 
od tego, co się sobie zostawia. Oto je go słowa: „Wartość ofiary ceni się nie według 
tego, co się poświę ca Bogu, lecz co się sobie zostawia”. Potwierdza to przykład 
ubo giej, ewangelicznej niewiasty, wrzucającej do skarbonki drobny pieniążek.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Zapraszamy codziennie przez cały miesiąc listopad na modlitwę za zmarłych 

- Wypominki w naszych kościołach parafialnych. 
Dzień Fatimski w parafii pw. MB Fatimskiej na os. Bema w Nowogardzie już w 

sobotę 7 listopada o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy.
11 listopada – Święto Niepodległości – zapraszamy na Eucharystię i modli-

twę w naszych kościołach w intencji Ojczyzny i tych którzy walczyli o Jej wolność.
Zapraszamy na mszę św. w intencji pomordowanych na Wołyniu przez 

UPa, która odbędzie w kościele pw. Św. rafała kalinowskiego w piątek 13 li-
stopada o godz. 18.00.

msza św. w intencji zmarłego śp. ks. abp mariana Przykuckiego odbędzie 
się w kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego 15 listopada (niedziela) o godz. 
11.00. Zapraszamy.

Zapraszamy do wyjazdu na europejskie Spotkanie młodych „Taize” w 
dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w Poznaniu. Punkt przygotowań w parafii pw. 
Św. Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek  o godz. 19.00 w ra-
mach spotkań grupy „Pokolenie JP2”. Kontakt i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, GG: 
2404046; (www.taize.fr/pl; www.rafalkalinowski.republika.pl ).   x.TT

Listopad – czas przypomnienia 
i szczególnej modlitwy 

za naszych zmarłych
Piękny grób, mnóstwo zniczy i 

chryzantem, czy tylko tyle? Czy tylko 
w to wierzymy, czy tylko tak chcemy 
pomagać naszym zmarłym? Czy tyl-
ko taka jest nasza wiara w życie wiecz-
ne? Znicze wypalą się, kwiaty zwięd-
ną, wszystko trzeba będzie wyrzucić 
do kosza…, a co zostanie wiecznie? 
Przecież jesteśmy ludźmi ochrzczony-
mi i wierzącymi, mamy pewne prawdy 
wiary, wynikające z Objawienia Pisma 
św., nauki Chrystusa, Kościoła, tego co 
Pan Bóg nam nieustannie przekazuje. 
Dlaczego tak mało z tego korzystamy? 
Jak zatem pomagać naszym zmar-
łym bliskim? Dla wierzącego rozłąka 
ze zmarłymi jest przejściowa, gdyż po 
naszej śmierci sami do nich dołączy-
my. Ufamy, że nasi zmarli byli w stanie 
łaski uświęcającej i po śmierci zostało 
im tylko oczyszczenie w czyśćcu. Ten 
czas oczekiwania na ich wejście do 
nieba jest różny, możemy im go skró-
cić między innymi przez: zyskiwanie 
odpustów za nich, ofiarowania za nich 
cierpienia i trudów życia, ofiarowa-
nia modlitwy dowolnej za nich, wypo-
minków, komunią św. w ich intencji, 
a nade wszystko ofiarą Mszy świętej 
za zmarłych (KKK 1032) – i tak np. w 
siódmy dzień i trzydziesty dzień po 
śmierci, w rocznicę śmierci, z okazji 
imienin lub Msze św. gregoriańskie. 

Jakie są możliwości zyskiwania 
odpustów za zmarłych? Nauka o od-
pustach łączy się z tajemnicą Bożego 
Miłosierdzia. W sakramencie poku-
ty i pojednania (spowiedź) grzesznik 
otrzymuje przebaczenie wyznanych 
grzechów, za które szczerze żałuje. 
Dzięki temu może on osiągnąć wiecz-
ne zbawienie. Uzyskane przebaczenie 
nie uwalnia jednak od kar doczesnych 
(czasowych), które spotykają nas za 
życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwol-
nieniu od tych kar służy właśnie obfity 
skarbiec odpustów Kościoła. Odpust 
jest to darowanie przez Boga kary 
doczesnej za grzechy odpuszczone 
już co do winy. Rozróżnia się odpusty 
cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, 
w jakim stopniu uwalniają nas od kary 
doczesnej). Odpusty te może zyskiwać 
każdy ochrzczony po spełnieniu od-
powiednich warunków dla siebie lub 
ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zu-
pełnego: 

Brak jakiegokolwiek przywiąza-
nia do grzechu, nawet powszedniego 
(jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - 
zyskuje się odpust cząstkowy)

Stan łaski uświęcającej (brak nie-

odpuszczonego grzechu ciężkiego) lub 
spowiedź sakramentalna

Przyjęcie Komunii świętej
Odmówienie modlitwy (np. „Oj-

cze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w in-
tencjach Ojca Świętego (nie chodzi o 
modlitwę w intencji samego papieża, 
choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; 
modlitwa związana z odpustem ma 
być skierowana w intencji tych spraw, 
za które modli się każdego dnia pa-
pież. Intencje te są często ogłaszane, 
m.in. na naszych stronach z kalenda-
rzem na dany miesiąc)

Wykonanie czynności związanej z 
odpustem

Ewentualna spowiedź, Komunia 
święta i modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego mogą być wypełnione w cią-
gu kilku dni przed lub po wypełnieniu 
czynności, z którą związany jest od-
pust; między tymi elementami musi 
jednak istnieć związek. Po jednej spo-
wiedzi można uzyskać wiele odpustów 
zupełnych, natomiast po jednej Ko-
munii świętej i jednej modlitwie w in-
tencjach papieża - tylko jeden odpust 
zupełny. Kościół zachęca do ofiaro-
wania odpustów za zmarłych (nieko-
niecznie muszą być to osoby nam zna-
ne, nie musimy wymieniać konkretne-
go imienia - wystarczy ofiarować od-
pust w intencji osoby zmarłej, która 
tego odpustu potrzebuje). Przez taki 
dar sam ofiarodawca zyskuje dla sie-
bie odpust zupełny w godzinie swojej 
śmierci. Odpustów (zarówno cząst-
kowych, jak i zupełnych) nie można 
ofiarowywać za innych żywych. 

W listopadzie można zyskać odpust 
za Zmarłych za pobożne nawiedze-
nie cmentarza. W dniach 1 – 8 listo-
pada – odpust zupełny, w pozostałe 
dni cząstkowy. Nawiedzając cmen-
tarz należy się pomodlić za Zmarłych 
i spełnić zwykłe warunki: (wyzbycie 
przywiązania się do grzechów, modli-
twy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga, i do-
wolna w intencjach Ojca Świętego oraz 
przystąpienie w tym dniu do Komunii 
świętej). 

Gdy zyskanym odpustem zostanie 
dusza uwolniona z kar czyśćcowych, 
to ona będzie zawsze wstawiać się za 
nami u Boga okazując nam wdzięcz-
ność i wyprosi nam błogosławieństwo 
dla naszego trudu życia tu na ziemi. 
Nie zapominajmy o naszych zmarłych 
przed Bogiem w modlitwach. Pamięć ta 
niech będzie wyrazem naszej wdzięcz-
ności. „Jak Ty pamiętałeś o zmarłych, 
tak inni będą pamiętać o tobie po 
śmierci”.   x.TT
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Kolegom, przyjaciołom, współpracownikom, 
życzliwym sąsiadom, mieszkańcom oraz 

wszystkim, którzy przyszli pożegnać 

naszego brata 
śp. Tadeusza Stępniaka 

i odprowadzili go na miejsce 
wiecznego spoczynku serdeczne podziękowania 

składa rodzina

PODZIękOWaNIa

Szanowny panie redaktorze 
M. Nieradka.

W swoim artykule pt. „Zupa lepsza dla psa?” (Dz.N. nr 83 z dn. 30.10.2009 
r.) przedstawił pan sytuację zaistniałą w naszej szkole. Przytoczył pan argu-
menty pani Langner, niektórych radnych, a gdzie wypowiedź dyrektor szkoły 
pani Agnieszki Forgiel? Gdzie argumenty przedstawione przez nią? Czyżby 
nie wykorzystała swojego czasu i biernie słuchała zarzutów?

Jesteśmy oburzeni pana brakiem krytycyzmu i jednostronnością pańskiej 
wypowiedzi. Kto dał panu prawo oceniać i szkalować dyrektora szkoły?! 
Gdzie rzetelność? Gdzie obiektywizm? Może należałoby „zasięgnąć języka” i 
sprawdzić, jak naprawę przedstawia się sytuacja w naszej szkole? Skąd konflikt 
pomiędzy dyrektorem a byłą pracownicą?

Pana artykuł obraził dobre imię szkoły i publicznie naraził na oszczerstwa 
i kłamliwe sądy panią dyrektor. Bardzo łatwo jest ferować wyroki, ale należy 
pamiętać o tym, że swoją opinią można wyrządzić komuś krzywdę. Pan o 
tym zapomniał!

Rada Pedagogiczna i pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Strzelewie
Krystyna Poreda, Małgorzata Burzyńska, Jolanta Gibka, Mieczysław Ja-

kubczak, Cybula Teresa, Furmańczyk Cecylia, Katarzyna Obrębska, Justyna 
Barczak, Cezary Komisarz.  

Odpowiedź: 
Pisząc tekst nie miałem na celu ferowania wyroków. Zaznaczyłem, że taki 

w tej sprawie podejmie Sąd Pracy i poinformowana przez panią dyrektor 
Forgiel prokuratura. Została ona jednak przedstawiona i upubliczniona na 
sesji Rady Miasta.

Za obrazę dobrego imienia szkoły i narażenie na kłamliwe sądy panią dy-
rektor przepraszam. Przepraszam także za pominięcie w tekście stanowiska 
pani Agnieszki Forgiel. Wyjaśniam, iż na sesji stwierdziła ona, że pani Renata 
Langner „sukcesywnie łamała ustalone przez nią zasady”. Dodała także, iż 
przez zwolnioną sprzątaczkę była podsłuchiwana i śledzona. Dużą ilość czasu 
poświęciła na prezentowanie sukcesów szkoły w Strzelewie. 

Mam jednak prawo do wygłaszania swoich opinii i komentarza. Pani 
dyrektor Forgiel nie obrażam w żadnym ze zdań. Nie wycofuję się jednak ze 
stwierdzenia, iż do osiągnięcia kompromisu zabrakło dobrej woli. Dyrektor 
szkoły, pedagog powinien się tu wykazać szczególną rozwagą. Samo zawia-
domienie prokuratury nie załatwia niczego.

Ubolewam, iż we wszystkich głosach, stanowiskach, które po mojej publi-
kacji dotarły do redakcji zabrakło – najważniejszego - chęci doprowadzenia 
do zgody obu zwaśnionych stron. Zamiast szukać kompromisu konflikt został 
spotęgowany.

Marcin Nieradka
PS. Poniżej publikujemy wyjaśnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego

napisała w odwołaniu od nałożonej kary dodając,  że nie wie ile to jest 250 ml 
zupy, bo nikt jej nie szkolił; kosze ze śmieci powinien   opróżniać palacz, bo 
przecież i tak nic nie robi; a jakim prawem pani dyrektor wraz z palaczem – 
Społecznym Inspektorem Pracy  dokonała kontroli reklamówki stającej pod 
stołem z zupą /do której  sama pani Langner się przyznała/, gdyż takich czyn-
ności  może dokonywać tylko policja; jedzenie pozostałe z dożywiania dzieci 
musi chować aby nie zostało zjedzone przez palacza; oskarżyła też dyrektor-
kę, że nieprawidłowo podzieliła środki z  Funduszu Socjalnego i wiele innych. 

Pani dyrektor ustosunkowała się do wszystkich kwestii: przedstawiła / wo-
bec pani Langner/ dokumenty potwierdzające prawidłowy  podział pieniędzy 
z ZFŚS, z którego to  najwyższą kwotę otrzymała pani „pokrzywdzona”.  Naj-
większym jednak problemem w działaniach pań sprzątaczek   było wydawanie 
posiłków dla dzieci, w tym objętych opieką społeczną.

Jak pani dyrektor przekazała, trudno jej było pozostawić panie sprzątacz-
ki bez kontroli, ponieważ gdy tylko w czasie wydawania posiłków była zajęta, 
panie wydawały dzieciom  okrojone porcje dzieląc kotlety na pół, zamiast po 
dwa pulpety lub dwa kawałki ryby, to po jednym. Zapytane, co się stało z resz-
tą nie umiały wyjaśnić. Firma kateringowa, która przywozi posiłki, pokazywa-
ła  na talerzu  jak ma wyglądać porcja  -  drugie danie. Skąd więc pozostawało 
aż tyle jedzenia, że można było  jeszcze wynosić do domu. I nie była to „zupa 
dla psa”, panie redaktorze, ponieważ odbiór zlewek odbywał się o godz. 11.00, 
chodzi a tą „lepszą zupę’, którą powinny  spożywać dzieci w postaci dolewek, 
bądź pracownicy, a znaleziono ją schowaną w prywatnym pojemniku pod sto-
łem w reklamówce w kuchni o godz. 14.00. Przy czym pani Langner podała 
3 wersje powodu  schowania jedzenia celem wyniesienia  do domu,  pomimo 
zakazu. Dyrektorka wydawała zarządzenia, pouczała, w końcu zaczęła nakła-
dać za te i  inne nieprawidłowości na obie panie kary porządkowe. Wobec tak 
postawionej sytuacji, Związek nie zdołał przekonać pani dyrektor aby wycofa-
ła nałożoną na panią Renatę Langner  kolejną karę porządkową.

Spór zakończył się ustaleniami, a mianowicie,  że pani Langner wycofała  
skargę, gdyż pomówienia wobec dyrektorki i innych pracowników jakie za-
warła w odwołaniu, nie przyczyniłyby się do poprawy stosunków pomiędzy 
dyrektorką,   a pozostałą kadrą zatrudniona w szkole.  Przy czym pani Lan-
gner zobowiązała się do wydawania posiłków zgodnie z ich gramaturą oraz 
przestrzegania regulaminu pracy. Związek poinformował  panią Langner, że 
nałożona na nią kara może być skrócona   o ile nie będzie stwarzała dalszych 
problemów i dostosuje się do zaleceń dyrektorki. Takie rozwiązanie satysfak-
cjonowało obie strony oraz Związek. 

Efektem naszego spotkania 19 grudnia 2008 r. była kolejna narada Związku 
z panią dyrektor 9 stycznia 2009 r. Uzgodniony został wówczas z panią dyrek-
tor przydział obowiązków pracownikom obsługi, tj. : podział pracy sprząta-
czek na  dwie zmiany, ponieważ panie  pozwalały sobie w ciągu 8 godzin pra-
cy  na 105 minutową przerwę na posiłki i kawę;  roczny grafik urlopów, tak 
aby pani Langner miała możliwość wyjazdu w lutym br. na dwutygodniowy 
obóz szkoleniowy; uaktualnione zostały regulaminy funkcjonujące w placów-
ce zgodnie z przepisami ustawą o związkach zawodowych. Te wszystkie roz-
wiązania  miały spowodować ład i porządek w szkole i nie znamy żadnych 
przyczynków, aby to właśnie pani dyrektor złamała jakiekolwiek uzgodnienia.  

 Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa w Nowogardzie 
mgr Stanisława Jakubczak

Nowogard, 05 llistopada 2009r
Pan Redaktor Naczelny   „Dziennika Nowogardzkiego”

Wyjaśnienie 
Czytając artykuł  z 30 października br. redaktora Dziennika Nowogardzkie-

go pana Marcina  Nieradka pt. „Zupa lepsza dla psa”, jestem zobligowana do 
ingerencji zarówno w treść tego artykułu jak i komentarz, ponieważ dotyczy 
on nie tylko Szkoły  Podstawowej w Strzelewie ale również działań Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Nowogardzie. 

Otóż, od nałożonej kary porządkowej nagany  pani Renata Langner, jak 
sama podkreśliła – sprzątaczka,  owszem złożyła  sprzeciw, w którego roz-
patrywaniu,, zgodnie z przepisami uczestniczyli przedstawiciele  Związku 
Nauczycielstwa Polskiego - Oddział  w Nowogardzie oraz prezeska Ogniska 
ZNP w tej placówce.  Jednak po zapoznaniu się  z pismem pani Renaty Lan-
gner  skierowanym do dyrektorki  pani Agnieszki Forgiel,  Związek stwierdził, 
iż zaistniałe sytuacje, które doprowadziły do sięgnięcia przez pracodawcę  po 
kolejną karę, były pobieżnie wyjaśnione przez panią Langner , a w zasadzie 
była to skarga  na dyrektorkę i pouczania innych pracowników. Wobec tego 
poprosiliśmy panią Langner aby  dokładnie sprecyzowała swoje odwołanie, 
za ktore została ukarana. Jednak pani Langner powtórzyła ponownie, to co 
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 Witamy wśród nas...
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Wiktoria córka 
Iwony Ziółkowskiej 
ur. 2.11.09 
    z Nowogardu

Syn Urszuli 
Kaczmarek ur. 4.11.09 
z Nowogardu

Diana córka Zofii 
Andrzejczak 
ur. 5.11.09 z Osowa

Jak wychować geniusza?
Marzeniem wielu z nas, rodziców, jest mieć 

mądre, a nawet genialne dziecko. Nic jednak w 
tym kierunku nie czynimy, gdyż jesteśmy święcie 
przekonani, że leży to poza zasięgiem naszych 
możliwości. Myślimy bowiem, że uzdolnienia 
się dziedziczy i jeśli my nic szczególnego w ży-
ciu nie osiągnęliśmy, to również nasze dziecko 
do niczego nadzwyczajnego nie dojdzie. Histo-
ria, jak i dydaktyka matematyki, pokazują jednak 
coś innego.

Prawdą jest, że uzdolnienia się dziedziczy (za 
rozwój kory mózgowej dziecka, a więc za inte-
ligencję, odpowiedzialne są geny matki), ale w 
przypadku matematyki uwarunkowania gene-
tyczne mają niewielkie znaczenie. Świadczy o 
tym chociażby przykład genialnego niemiec-
kiego matematyka, Karola Gaussa, określanego 
mianem „księciem matematyków”,  który urodził 
się w bardzo prostej i ubogiej rodzinie robotni-
ka sezonowego. Jeśli więc nie uzdolnienia, to 
co decyduje o tym, że są dzieci, które swymi 
umiejętnościami matematycznymi nie tylko 
znacznie przerastają rówieśników, ale potrafią 
o wiele więcej niż ich starsi o kilka lat koledzy 
i koleżanki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
znowu trzeba się odwołać do historii matematy-
ki, ponieważ jest to historia ciągłej rywalizacji 
pomiędzy matematykami, a przecież całkiem po-
dobnie jest między dziećmi. Przyczyna więc tkwi 
w ambicjach i to jest właściwie główny czynnik 
przesądzający o tym, że dane dziecko uznawa-
ne jest za wybitnie uzdolnione matematycznie. 
Uwarunkowania genetyczne są tu więc na dru-
gim miejscu, gdyż to właśnie ambicje pchają je 
do mierzenia się z coraz to większymi wyzwa-
niami. Czerpie ono bowiem wielką satysfakcję 
z tego, że umie coś, czego nie umieją inni. To 
ambicje  powodują, że dziecko próbuje samo-
dzielnie zgłębiać literaturę matematyczną, aby 
poznawać nowe działy, które często nie są objęte 
szkolnymi programami nauczania i sięgać po co-
raz to trudniejsze zadania, o których rozwiązaniu 
uczniowie o kilka lat od niego starsi nie mogą na-
wet pomarzyć. Wypróbowuje na nich swoje siły.

To wszystko idzie w parze z konfrontacją z in-
nymi osobami. Uczeń rozwiązuje trudne i bardzo 
trudne zadania nie dla samego rozwiązania, ale 
przede wszystkim dlatego, że inni nie poradziliby 
sobie z nimi. Dlatego też każdy dobry populary-
zator matematyki zdaje sobie w pełni sprawę z 
tego, że za pomocą samych zadań, choćby nawet 
były najciekawsze, niewiele osiągnie. Niezbędne 
jest ciągłe stymulowanie ambicji, budzenie emo-
cji. To właśnie dzięki wielkiej ambicji uczeń po-
święca na matematykę znacznie więcej czasu niż 
jego rówieśnicy, co w rezultacie prowadzi do w 
miarę szybkiego i stałego rozwoju jego możliwo-
ści w tym zakresie.

Na początku dziecko konfrontuje swoje umie-
jętności z poziomem kolegów i koleżanek w kla-

sie, ale  kiedy zaczyna ich przerastać, wówczas 
nie ma już mowy o żadnej rywalizacji. Porównuje 
wtedy swój poziom z umiejętnościami nauczycie-
la matematyki. Bacznie go obserwuje i próbuje 
„sprawdzić”, podsuwając mu pod byle pretek-
stem jakieś trudne zadanie do rozwiązania.

Jest to bardzo trudny okres w życiu uzdol-
nionego ucznia. Musi bowiem znaleźć rywala, 
do którego mógłby odnieść własną aktywność 
intelektualną, gdyż od tego zależy jego dalszy 
rozwój. W przeciwnym razie cały jego dotych-
czasowy wysiłek pójdzie na marne. W dużym 
mieście akademickim można zapisać dziecko na 
jakieś kółko matematyczne na  uniwersytecie, 
natomiast w małych miastach sytuacja wygląda 
gorzej, ale nie jest beznadziejna. Rywala można 
z powodzeniem „zastąpić” jakąś literaturą mate-
matyczną odpowiednią do wieku dziecka. Nie-
zwykle ważne jest jednak, aby nie był to jedy-
nie zwykły zbiór zadań, lecz by rozwiązywanie 
zadań przeplatało się z tekstami, których celem 
jest ciągła stymulacja ambicji nastolatka. Każde 
trudniejsze zadanie powinna poprzedzać obszer-
na informacja o jego stopniu trudności i nie cho-
dzi tu bynajmniej o skalę, lecz przede wszystkim 
o to, by wskazać, kto konkretnie poradziłby sobie 
z samodzielnym rozwiązaniem tego zadania, a 
kto nie. Dopiero to działa na wyobraźnię, jak i na 
sferę emocjonalną ucznia i może z powodzeniem 
rozwijać samokształcenie. 

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny , „Świata Matematyki”

– pisma dla młodzieży szkolnej

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa „6”

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpi-
sać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym 
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-
rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzy-
żówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry 
znajdujące się w oznaczonych literami polach 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc 
hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji pra-
widłowe odpowiedzi, otrzyma nagrodę w 
postaci jednego egzemplarza „Świata Ma-
tematyki” – jedynego w Polsce czasopi-
sma popularnonaukowego poświęconego 
matematyce i adresowanego do młodzieży 
szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać 
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl
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Szanowny Panie redaktorze 
Marcinie Nieradka!

Nie będę z Panem polemizował. Przedstawiłem swój pogląd na sprawę 
polityki i tyle. I to polityki tej naszej malutkiej , gminnej. Dalej podtrzymu-
ję twierdzenie, że radny rządzący gminą powinien być człowiekiem , który 
coś potrafi, coś osiągnął, a nie marionetką w rękach kogoś. Prawdziwej de-
mokracji dopiero się uczymy przez ostatnie dwadzieścia lat. Nie chcę brać 
udziału w demokracji, w której przeważają „pijaczkowie spod budki z pi-
wem” jak Pan to określił. Demokracje zachodnie tym się różnią od naszej , 
że mają już wieloletnie staże.

 Przykład posła Palikota był moją małą prowokacją , na którą jedynie Pan 
odpowiedział. I z wieloma Pana tezami się nie zgadzam. I to jest też demo-
kracja.

Rozumiem, że to co piszę o demokracji to wg szanownego Pana jest beł-
kotem. 

Nie jestem wszystkowiedzącym redaktorem, dlatego  piszę  to co myślę . Nie 
mam nad sobą żadnego cenzora. A Pan chyba ma, bo pan otrzymuje wyna-
grodzenie .

Jak mawiała moja babcia: „punkt widzenia zależny jest od punktu  sie-
dzenia”.

Staram się w Radzie działać dla dobra nas wszystkich. Zależy mi na mie-
ście i gminie, w której mieszkam i pracuję. Nie chcę spalarni, padliniar-
ni , tuczarni i tego dziadostwa , które z wszystkich stron degraduje naszą 
gminę z jej walorów turystyczno krajobrazowych.

Z poważaniem 
Bełkotliwy Krzysztof Kosiński

PS. Proszę mi pokazać jeden artykuł w którym napisaliście Państwo o in-
terpelacjach wszystkich radnych. W gazetowych relacjach Pana i redaktora 
Marka z obrad sesji wynikało, że opozycyjni radni nie zabierali głosu. I taka 
to nasza nowogardzka demokracja.

Założyłem się, że tego artykułu nie wydrukujecie. Ciekawe kto wygra?
Po gazetowej interpelacji droga za Wierzbięcinem jest naprawiona. Teraz 

czekam na przejazdy kolejowe.
Od redakcji:
Przegrał Pan! Marcin Nieradka dzisiaj nie odpowie – „świętuje” 10 - le-

cie Powiatu Goleniowskiego na uroczystej Sesji. Odpowiadam ja bo byłem 
„przywołany do tablicy”. Interpelacje dotyczące spraw ważnych publiku-
jemy. Oznajmiam, że nigdy nie napiszę o interpelacji typu: Panie Burmi-
strzu płyty chodnikowe się wykrzywiły (tu ulica), Panie Burmistrzu latar-
nia zgasła… itp. Przyznaję, że Pan pyta o sprawy konkretne . Pozdrawiam

Lesław M. Marek

Zaproszenie do Ostrzycy
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wiatrak” w Nowogardzie, Sołtys i Koło 

Gospodyń Wiejskich w Ostrzycy oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Fol-
wark „U Furmana Pod Lasem”zapraszają Mieszkańców Nowogardu i Gminy 
Nowogard na 

POGOŃ ZA LISEM.
Impreza odbędzie się 7 listopada w Ostrzycy na boisku sportowym.
Godzina 13.00 – mały rajd konny
Godzina 15.00 – „pogoń za lisem”
Atrakcje: pieczony baran, szaszłyki, grzane winko, zabawa.

Samorządowa Fundacja Opieki  
medycznej „Zdrowie” informuje

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
dnia 14.11.2009r. Organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 

Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Szpi-

talu Rejonowym w Nowogardzie od godz  8.30- 14.00 tel. 091-39-21-356,oraz 
u Lidii Bogus tel.505-393-636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

alarm dla Wołczenicy!

Gnojówka  
zamiast wody!

1 listopada otrzymałem niepoko-
jący sygnał od mieszkańca Glicka, 
że rzeką Wołczenica płynie gnojów-
ka. Początek tej rzeki, to zwykły rów 
melioracyjny który rozpoczyna się 
od strony Miętna. Rzeczywiście, w 
okolicy mostka za Glickiem w kie-
runku byłej Jednostki Wojskowej ok. 
150 m od lokalizacji studni głębi-
nowej zaopatrującej 4 wsie w wodę 
– płynie gęsta mętna woda, cuchną-
ca gnojowicą, posiadająca całą gamę 
chorobotwórczych bakterii. Bez-
zwłocznie o tym fakcie powiadomi-
łem Komisariat Policji w Nowogar-
dzie. Dowiedziałem się, że dyżurny 
już o tym wie (pękł wąż zasilający 
gnojowicą beczkowozy w terenie) i 
poczynił odpowiednie kroki. Pyta-
nie - czy o tym stanie rzeczy wiedzą: 
Wydział Ochrony Środowiska przy 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, 
PUWiS Nowogard, zarządca studni 
w Glicku oraz Polski Związek Węd-
karski w Nowogardzie. Wołczenica 
zaliczana jest do rzek posiadających 
1-szą klasę czystości wód, znajduje 
się pod szczególną ochroną i płynie 
przez rejony cenne przyrodniczo, 
choćby opisane przez Panią Profesor 
Jasnowską z Katedry Botaniki przy 

Akademii Rolniczej w Szczecinie – 
Torfowiska koło Sikorek. 

Czy owa gnojowica z powodu bli-
skości przepływu koło Glicka nie 
wpłynie niekorzystnie na stan sa-
nitarny wody pitnej dla ludzi. Co 
zrobił Burmistrz, by nie dopuścić 
do ewentualnego skażenia wody w 
Glicku, czy przeprowadzono jej ba-
danie i stały monitoring epidemiolo-
giczny. Wszak wszystkim wiadomo, 
że Poldanor nie przestrzega żadnych 
norm  we wprowadzaniu gnojowi-
cy do gleby, czy nie powinien skoro 
zawinił, przechwycić skażoną wodę 
i wywieźć na swoje pola, tylko bez-
karnie puszczać w czyste nieskażone 
środowisko ? Żądamy wyjaśnień na 
łamach Dziennika Nowogardzkie-
go co burmistrz Nowogardu zrobił 
w tej sprawie. Mamy nadzieję że ten 
incydent, to nie jest bezkarne prelu-
dium do tego co nam Pan Burmistrz 
Ziemba chce zaserwować w Glicku – 
utylizację padliny, a na deser spalar-
nię zapisaną w słynnej już uchwale z 
2002 r.  

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Środowiska 

Eugeniusz Korneluk
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Zaduszkowe wspominki
Przez kraj przetoczyła się dyskusja o zbrodni w Jedwabnem. 
O zbrodni w Pikulach wie niewielu…

z szumem płonących gdzieś drzew 
i domów. Przerwana praca w polu 
ciągnęła się w ciszy i niemocie.

Na drugi dzień o świcie przyje-
chał do nas konno przez Majdań-
skie Górki wujek Mikołaj Wrze-
śniewski, który był leśniczym na 
Rudzie i jemu podlegały lasy wo-
kół Pikul oraz tamci pracownicy 
leśni. Opowiadał o tragedii Pi-
kulan, co udało mu się usłyszeć 
od ludzi zbiegłych do jego leśni-
czówki.

Z całej wsi ocalało chyba 11 
mieszkańców, akurat tych, któ-
rzy byli poza wsią na wykop kach. 
Zastrzelono w lesie spotkanych 
gajowych, jeden trzymał w ręku 
„kenkartę”. Nie pamiętam już 
kto to był. Niemcy oto czyli wieś, 
większość mieszkańców spędzo-
no do stodoły, wrota podparto 
wałkami, oblano wszystko ben-
zyną i podpalono! Oszalałym ze 
strachu matkom wyrywano nie-
mowlęta i rozbi jano o węgły do-
mów i o płoty. Z samej wsi ura-

tował się jeden chłopak, którego 
wszyscy mieli za niedorozwinięte-
go umysłowo i który począt kowo 
ukrywał się w krzakach, a potem 
pomazał krwią i leżał nad brzegiem 
rzeki. Oprawcy wzięli go za zabite-
go. Dzięki jego relacjom pozostali 
przy życiu ludzie dowiedzieli się, 
co Niemcy ro bili we wsi. Podobno 
do mordu przyczynił się okoliczny 
niemiecki szpicel, który za kwit na 
buty i zelówki wydal bohater skich 
ludzi w ręce oprawców.

Pikulanie, jak i inni leśni ludzie, 
wspomagali partyzantów. Karmi-
li ich i odziewali. Wieś była ma-
łym arsenałem broni partyzan-
tów i mieszkańców związanych z 
ruchem opo ru. Dlatego tak długo 
było słychać kanonadę, bo scho-
wana w mech i igliwie amunicja 
wybu chała z każdej palącej się za-
grody, co wprowa dzało Niemców 
w szał.

Szczątki pomordowanych dopie-
ro po kilku dniach pozwolili Niem-
cy pochować we wspól nej mogile. 
Po wojnie przeniesiono je w róg ja-
nowskiego cmentarza, przy szosie 
Biała-Janów; od strony miasta. Na 
czarnych tablicach są imio na i na-
zwiska pomordowanych.

Prawie wszystkich ocalałych Pi-
kulan przygar nął wujek Wrze-
śniewski, przerabiając swój spi-
chlerz w podwórzu na mieszka-
nie. Nasza rodzi na i znajomi zbie-
rali po cichu odzież i żywność dla 
ocalałych z pożogi. Po jakimś cza-
sie „rozbit ków” przygarnęli krewni 
i znajomi.

Byłam w Pikulach w ubiegłym 
roku. Z dala ma jaczył wśród drzew 
jakiś dom, ale nie miałam siły iść 
dalej. U wjazdu do „osady” stoi 
pomnik, któ ry w rocznicę mordu 
postawili pamiętający Janowianie. 
Na tablicy słowa: Ludzie ludziom 
zgoto wali ten los. W dniu 3 paź-
dziernika 1942 i: hitlerowcy wy-
mordowali 52 mieszkańców wsi, w 
tym 22 dzieci i 14 kobiet.

Mnie po latach nie daje spokoju 
ta stodo ła i myśl co było pierwsze - 
Jedwabne czy Pikule?

Wzorzec jest podobny, tylko 
jakby oprawcy inni. Aby pamięć 
tamtych dni zupełnie nie ule ciała, 
zwracam się z prośbą do pracowni-
ków leśnych i janowskich harcerzy, 
aby wspólnie do tarli do żyjących 
jeszcze Pikulan lub ich rodzin, spi-
sali czarne wspomnienia. Będzie to 
piękna i pożyteczna praca dla dru-
hów.

Ja, była druhna Danka z I Janow-
skiej Żeńskiej Drużyny Harcerek 
im. Emilii Plater przesyłam janow-
skim harcerzom słowo „Czuwaj”.

Danuta 
Szerszyńska-Majeranowska 

zdjęcia: Andrzej Wediuk
(tekst z miesięcznika LAS opr. LMM)

Długie zimowe wieczory przy 
niesprzyjającej zazwyczaj aurze 
zatrzymują większość ludzi w do-
mach. Wtedy przychodzą na myśl 
słowa poety: Tymczasem przenoś 
moją duszę utęsk nioną do tych 
pagórków leśnych... na Majdań-
skie Górki, Kruczek, do Szklarni 
w Lasach Janowskich, gdzie jesz-
cze tyle pięknych starych jodeł i 
świerków. Mało ludzi się wtedy 
zastana wia, że te zielone gałązki 
używane do strojenia domów na 
Boże Narodzenie czy grobów na 
Święto Zmarłych, to praca wie-
lu rąk leśnych lu dzi - zbiór szy-
szek, zalesianie, hodowla sadzo-
nek, przecinka, wycinka... Tak 
było od wieków, choć były lata, 
gdy śmierć kosiła często i nie by-
ło czasu na strojenie grobów- to 
była okupacja.

W Pikulach też była stodoła, 
w której żyw cem spłonęła więk-
szość mieszkańców tej małej wsi 
pracowników leśnych. Pikule to 
wieś po dobna do wcześniej wspo-
mnianej przeze mnie Szklar-
ni („Las Polski” nr 20/2001 - 
„Szklarnia -moja miłość”).

Myślę, że też założona przez 
Zamojskich, bo kiedyś były tam 
młyny na rzece Białej zwane or-
dynackimi. Położona ok. 5 km od 
Janowa Lubel skiego, prawie przy 
głównej szosie Janów - Rze szów. 
Przy szosie drogowskaz: Pikule 
0,5 km. To właśnie tu rozegrała 
się najczarniejsza chyba tra gedia 
ludzka w Janowskich Lasach.

Trzeci października 1942 r. był 
pięknym sło necznym i ciepłym 

dniem. W Szklarni u wujka Bo-
rowskiego trwały właśnie wykop-
ki. Było kilka kobiet na odrobku za 
konie i prawie wszyscy domowni-
cy, już po obiedzie. Raptem w stu-
kot rzucanych do wiader i koszy 
ziemniaków za czął się wkradać ja-
kiś dziwny łoskot. Kobiety wypro-
stowały na motykach zgarbione 
plecy i za częły nasłuchiwać patrząc 
po sobie. Ziemniaki nie lecą, a ło-
skot się wzmaga. Po chwili wszyscy 
zrozumieli co się dzieje, gdy oko-
licą wstrząsnę ły potężne wybuchy, 
pojedyncze strzały i całe serie z ka-
rabinów maszynowych, przeplata-
jąc tę kakofonię aż po wieczór.

Snuliśmy domysły - Janów? Pi-
kule? Łążek za daleko!

Najgłośniejsze wybuchy wy-
rzucały w niebo ogromne, czarne 
chmury dymu. Do Szklarni, odda-
lonej w prostej linii od Pikul chyba 
4-5 km leciały spalone kłosy zbóż i 
czarne strzępy kar tek papieru. Zła-
pałam jedną z nich, strzęp ksią-
żeczki do nabożeństwa. Na czar-
nym tle wypalo ne białe litery –Któ-
ryś za nas cierpiał rany... Przeczy-
tałam napis głośno, a przerażone 
kobie ty, nie zachęcone przez niko-
go, uklękły wśród łętów do modli-
twy. Pamiętam ich pobladłe twa-
rze i niektóre nazwiska - Jagusia 
Krajewska, Ró ża, siostra gajowe-
go Franio, Janowa Karkutowa, Ba-
sia Karkuł i wspominane w innym 
artykule Babcia Karkutowa, którą 
nazwałam Mamotową (za co prze-
praszam Krysię Marnot, jej wnucz-
kę, i co kładę na karb mojego wie-
ku). Pod Twoją obronę mieszało się 
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Czy jesteśmy kulturalni?
Na tak postawione pytanie każdy może udzielić odpowiedzi subiektyw-

nej. Jeśli chodzi o ocenę obiektywną, to sprawa niebywale się komplikuje. 
Należałoby poszukać jakiegoś punktu zaczepie nia. Zacznijmy np. od pomy-
słu wycofania muzyki ze szkolnictwa podstawowego, zrealizowanego pod 
koniec ubiegłego wieku, w ramach wciąż trwającego procesu swoistej „wy-
przedaży” państwa.

Przeforsowanie tego prawdziwie szatańskiego pomysłu wcale nie musia-
ło się tak łatwo udać. Gdyby wówczas opór społeczny był wyraźniejszy, to... 
Niestety, nawet dziś do wielu z nas nie dotarło jeszcze, że jako naród ponie-
śliśmy ogromną i niepowetowaną stratę. Zatem mamy, co mamy!!!

Nie powiem, że jestem całkowicie odporny na wszelkiego rodzaju „spisko-
we teorie dziejów”, jednak usilnie pracuję nad utrzymaniem jakiegoś zdro-
worozsądkowego dystansu wobec tych zapędów. Tymczasem niedawne po-
lityczne zawirowanie „rąbnęło, niczym grom z jasnego nieba” w takim mo-
mencie, że kolejny raz poczułem się testowany!

Uczucie to spotęgowały ostatnie przekazy medianie spod Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu. Któryś już raz nie byłem w stanie oprzeć się wraże-
niu, że przysłowie: „historia kołem się toczy” także w nowej rzeczywistości 
nie przestało być aktualne. Wypowiadane przez niektórych protes tujących 
analogie do 1956 roku były tylko potwierdzeniem nasuwających się myśli.

No cóż! Zmuszeni jesteśmy płacić podatki - i słusznie - jednak chcemy 
płacić je na państwo wywiązujące się ze swych obowiązków, w przeciwnym 
razie protestujemy niezależnie od tego czy żyjemy w PRL-u, czy w Wolnej 
Polsce.

Jako człowiek bezpośrednio związany z KULTURĄ obserwuję z wciąż na-
rastającym niepokojem pogłębiające się „dziczenie” kulturalne naszego spo-
łeczeństwa. Wrażenia tego nie jest w stanie zatrzeć nawet to, że na co dzień 
spotykam się raczej z oznakami sympatii, a nawet uznania, za aktywność w 
tym zakresie.

Kultura to jednak coś więcej, dużo więcej! Jacek Żakowski pisząc o tym 
w artykule „Pani hrabina czeka” („Polityka” Nr 39 26 września) - porównu-
je polską kulturę do hrabiny, którą hrabia (prze ciętny Polak) nie interesuje 
się, i dlatego ona (kultura) „...roztacza swe niezaprzeczalne wdzięki głów-
nie w lustrze, przed samą sobą.” Nieco dalej dodaje: „Wolna Polska wyzwo-
liła młodzież od bezproduktywnych godzin muzyki i plastyki. Sile roboczej 
tego nie potrzeba.”

No tak! Nie jesteśmy już społeczeństwem, już jesteśmy tylko siłą roboczą! 
Zatem każdy z nas nie jest człowiekiem, jest... egzemplarzem „robola” (skąd 
ja znam to określenie?).

Tymczasem w dalszej części swego wywodu autor formułuje pogląd, że... 
„Do prezydentów, burmistrzów i radnych zaczęło docierać, że kultura - to 
nie tylko »wielki zbiorowy obowiązek«, ale też jeden z najlepszych bizne-
sów.” Powiało optymizmem, ale tylko na chwilę. W podsumowa niu pisze: 
„Jeśli do polityków i większości społeczeństwa nie dotrze to, co dotarło do 
większości samorządowców, Polska pozostanie krajem kartofli i węgla...”. 
Wolno się z tym nie zgadzać, wolno...

Do wyraźnych zaniedbań w poruszanym tu zakresie przyznał się minister 
kultury. Zrobił to raczej pod pręgierzem wniosków wysnutych na Kongresie 
Kultury, ale jednak. Można by się teraz głęboko zastanawiać, czy w obecnym 
rządzie minister znajdzie odpowiednie wsparcie, aby skutecznie przerwać 
dotychczasowy trend?

Samorządowcy mogą wprawdzie zdecydować, czy na „płaszczu kultury” 
najokazalszy guzik przyszyć na jednym z pagonów, czy na brzuchu - jednak 
nie są w stanie przesądzić, aby tych okazałych guzików było tyle, by całość 
wyglądała sensownie i estetycznie (chociażby).

Żakowski oprócz polityków wymienił także „większość społeczeństwa”. 
Nie potrafię się z tym nie zgodzić. Z premedytacją szermowano złudnymi 
„racjami”, kiedy przed dziesięciu laty wycofywano muzykę z programów na-
uczania. „Ochłapy”, które pozostały w ramach tzw. „Sztuki” nie zasługiwały 
już na dotychczasowe miano. Dziś koniecznością stało się mozolne „rekul-
tywowanie zapuszczonego ugoru”!

Tymczasem zbliża się rok 2010, rok chopinowski, w którym minie dwu-
setna rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Ilu z nas jeszcze wie, „z czym 
to się je”???

Lech Jurek

Caritas Polska dla Ukrainy
Ukraina walczy z epidemią grupy, która zabiła już 53 osoby w tym dzie-

ci, ponad 185 tysięcy jest chorych. Sytuacja na ogarniętej grypą A/H1N1 
Ukrainie jest już dramatyczna. Brakuje bardzo wielu podstawowych le-
karstw, maseczek, szczepionek na grypę oraz leków na przeziębienie.
Caritas Polska włączyła się w akcję pomocową. Od 1 do 10 listopada zbie-
ramy fundusze na potrzebne lekarstwa. Jeśli chcą Państwo wesprzeć na-
sze działania, możecie przekazywać środki finansowe na nasze konto: 
CARITAS POLSKA, ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 
z dopiskiem: ‚Leki na Ukrainę’
Podczas akcji został uruchomiony nasz charytatywny SMS. Mogą Państwo 

pomóc, wysyłając SMS-a o treści  „Pomagam” na nr 72 902 (koszt 2,44 zł z VAT). 
Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Caritas Polska pod 
numerem telefonu: 0 509 744 608 lub 

adresem e-mail: mweclawek@caritas.pl.  Więcej informacji: Katarzyna Se-
kuła, 0 501 333 747

Opr. red. LMM

W kinie „Orzeł”

JaNOSIk. 
PraWDZIWa HISTOrIa

 Przygodowy, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry 2009, 140 min, 12 zł, 15 lat
07.11.2009 godz. 19.00
08.11.2009 godz. 19.00
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w Dobrej 
Nowogardzkiej, ul. Traugutta 3 
a. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 
85 ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 
608 047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Poszukuję powierzchni rekla-
mowych przy drodze, na bu-
dynkach (Nowogard – Goleniów 
– Szczecin – Świnoujście). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie, cena 490 tys.. 
792 52 52 92.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 2 
pokojowe, ul. Kowalska 1B/6. 601 
083 718.

• 2 działki budowlane 35 arów z 
warunkami – okolice Nowogar-
du. 728 323 434.

• Mieszkanie 4 pokojowe. 728 
323 434.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, własnościowe na większe, 
może być w starym budownictwie 
lub domek do remontu. 091 39 
25 132, 0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• mieszkanie 2 pokojowe wynaj-
mę lub sprzedam z przyznaną 
dopłatą rządową. Niższa cena. 
602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw w 
Nowogardzie, IV piętro, centrum. 
Tel. 091 39 21 401 po godz. 18.00.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
miasta, I piętro, dwa pokoje. Tel. 
608 633 831, 604 148 735.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, I 
piętro, kuchnia z oknem. Tel. 606 
99 86 23.

• Sprzedam mieszkanie na parterze, 
M-5, 68 m kw na ul. 15 Lutego. Tel. 
886 839 549.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
na osiedlu domków jednoro-

dzinnych, nowe budownictwo, 
powierzchnia użytkowa 139 
m kw, działka 750 m kw, do za-
mieszkania. Tel. 605 548 164.

• Wynajmę sklep w Maszewie 55  
m kw, prąd, woda, wc, alarm. 
665 382 216.

• Sprzedam działkę pow. 2700 m 
kw w Długołęce. Tel. 696 909 548, 
694 992 634.

• Sprzedam kawalerkę, cena 60 tys. 
Tel. 512 285 298.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
pow. 70 m kw, III piętro w Nowo-
gardzie. Tel. 91 39 20 136.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Poszukuję kawalerki lub dwu-
pokojowego do wynajęcia. 
504 965 111.

• Uwaga przedsiębiorcy! Zakwateru-
ję 6-8 pracowników. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie za-
mienię na trzypokojowe. 091 39 
20 113.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
okolicy Gryfitów, Poniatowskiego. 
511 622 537.

• Zamienię mieszkanie w starym bu-
downictwie, 42 m kw na trzypoko-
jowe. 518 426 123.

• Do wydzierżawienia plac, po-
mieszczenie magazynowe i biuro-
we. Tel. 660 010 540.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 poko-
je, I piętro, 80 m kw, czynsz – 1000 
zł, ul. 700 Lecia 20B. 91 39 20 676.

• Sprzedam działkę w mieście 27 
arów w atrakcyjnej cenie. Tel. 
794 063 102.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• Sprzedam Forda combi. 
724 117 566.

• Sprzedam opony zimowe z felga-
mi, wyważone 175 x 65 x 14. 091 
39 501 40.

• Sprzedam Forda Fiestę po kolizji 

przodu, w całości na części, silnik 
dobry, rok 1994. Tel. 091 39 20 902, 
kom. 513 83 18 84.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, 
jęczmień, pszenżyto, owies. 
511 932 684.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 170 38.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• HarrY – meD masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Przewóz osób do Niemiec 
pod wskazany adres. Tel. 
796 367 792.

• Usługi budowlane – docieplanie 
budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terako-
ta, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 0600 626 268.

• Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• „DUr – DaCH” - POkrYCIa I re-
mONTY DaCHÓW. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

• Tipsy żelowe. 697 408 391.

• Transport, przeprowadzki – kraj, 
zagranica. 696 138 406, 696 
854 591.

• Wykonam remont. 600 302 217, 
91 39 20 002.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

• Remonty. 508 920 135.

• Usługi ogólnobudowlane: panele, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, kładzenie płytek, ocieplanie 
poddaszy, prace wykończeniowe, 
itp. Tel. 693 021 097.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawia-
nie klinkieru, naprawa dachów. 
794 398 610.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 
15 Lutego 17. 669 053 722.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA, WIELOLETNIE DOŚWIAD-
CZENIE, OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 
392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tyl-
ko pisemne na adres Ferma Dro-
biu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.
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 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

POleCamY DOmY Na SPrZeDaŻ

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

 

POLECAMY MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
NOWOGARD                                                      NOWOGARD 

  Cena: 150 000 zł       3 pokoje,  IV p       Cena: 185 000 zł          3 pokoje, IV p 
 
  NOWOGARD                                              NOWOGARD  

 Cena: 141 000 zł         2 pokoje, IV p       Cena: 167 000 zł         4 pokoje, IV p 
 
 NOWOGARD OKOLICA                              MASZEWO   

Cena: 165 000 zł     3 pokoje, parter       Cena: 112 000 zł      2 pokoje, parter 
 
PŁOTY OKOLICA                                          PŁOTY OKOLICA 

Cena: 100 000 zł          4 pokoje, II p       Cena: 49 000 zł          2 pokoje, parter 

POleCamY mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Firma transportowa zatrudni głów-
ną, samodzielną księgową (pełna 
księgowość). Tel. 667 800 245.

• Zatrudnimy pracowników do sto-
larni w Radosławiu oraz do oprawy 
map. 091 812 85 81.

• Zatrudnię osobę z uprawnienia-
mi na koparko – ładowarkę. Tel. 
091 407 14 50.

• Pracownika fizycznego do pracy 
na umowę zlecenie. Informacje: 
Sklep Meblowy Kwadrat, ul Armii 
Krajowej 49, Tel. 91 39 21 470.

• Emeryt, lat 50 wykształcenie śred-
nie, prawo jazdy kat. B, karta zdro-
wia, malarz pokojowy szuka pracy. 
Forma zatrudnienia obojętna. Tel. 
728 569 164.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
889 474 367.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkę Z DOWO-
Zem DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁęka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedaż drewna opałowego i 
kominkowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębi-
nową. Wydajność 100 l na minutę. 
Obroty 2850. Przekrój 15 cm, wy-
sokość 120. Sprawna nieużywana 
– nowa. Tel. 091 39 20 714, Nowo-
gard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (drukarka, fax, skaner, ko-
piarka) lexmark X5470, cena 270 
zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Sprzedam suknię ślubną. 
602 179 645.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam, 300 zł za przyczepę, pocię-
te w klocki; 200 zł w całości. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 
17 305.

• Sprzedam lodówkę ARDO. Tel. 91 
39 27 142.

• Karp, lin, kroczek – sprzedam. 091 
39 182 97.

• Sprzedam szczeniaki owczarka 
niemieckiego. Tel. 668 858 611.

• Sprzedam tanio 4 miesięczne 
pieski rasy Syberian Husky. Tel. 
512 467 458.

• Stary – Nowy Skup Złomu za 
rynkiem ok. 100 m. Najwyższe 
ceny skupu. Dla pierwszej dzie-
siątki szczęśliwców – niespo-
dzianka.

• Drzewo opałowe sprzedam. 
600 335 184.

• Podgrzewacz wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, z Niemiec fir-
my Vaillant do domku gdzie są 
2 łazienki, prysznic, kuchnia 
to komfort ciepłej wody, koszt 
40 zł miesięcznie, cena 1000 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, tylko ogrze-
wanie cena 900 zł oraz ogrzewa-
nie + ciepła woda (dwufunkcyj-
ne) cena 1200 zł,  mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 150 zł, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem c.o. ga-
zowym lub węglowym, firmy Va-
illant z Niemiec, typ 120 lub 150 
litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• W poniedziałek (2 listopada) ok. 
godz. 19.00 zagubiono pęk kluczy 
(5 szt., Alfa Romeo) w okolicach 
sklepu Lidl. Uczciwego znalazcę 
proszę o kontakt. Czeka nagroda. 
664 173 681.

• Sprzedam drewno opałowe z do-
wozem. 889 354 058.

• Sprzedam szczenięta Labrador Re-
triever. 606 940 956.

• Sprzedam piękną, amerykańską 
suknię ślubną, niedrogo. 66 55 
03 129.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 

w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2, , 
 IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza: 126.038,- zł  Wadium:  12.600,- zł

Lokal nr 2: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2, ,
II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
 Cena wywoławcza: 155.002- zł  Wadium:  15.500,- zł

Lokal nr 3: Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2, , 
I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza: 182.190- zł  Wadium:  18.200,- zł

Składanie ofert do 17.11.2009 r. do godz. 12.00, otwarcie ofert - 
17.11.2009 r. o godz.12.15

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 
Spółdzielni do 17.11.2009 r. do godz. 12.00 pisemnej oferty, którą należy 
złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na lokal nr ...”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną 
cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Wa-
dium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w No-
wogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

OŚRODEK 
„SARNI LAS” 
W NOWOGARDZIE 

zaprasza na 

BAL 
SYLWESTROWY

- smaczna kuchnia domowa
- wszelkie napoje
- muzyka na żywo

tel. 503 150 300
Zapraszamy!

Chluby nie przynosi
Ubikacja publiczna – obiekt potrzebny. Szczególnie w takim miejscu jak 

dworzec.
I u nas jest. Z wyglądu nawet sympatyczna. 

Wnętrze niestety jest takie jak użytkownicy!
Zamilczę, bo co powiedzieć?

LMM

Pierwszy bałwanek
W środę (4 listopada) wieczorem spadł pierwszy śnieg. Pogoda była fatalna, 

wiało a śnieg był bardzo mokry. Te warunki zaskakują jak zwykle drogowców 
i są nieprzyjemne dla dorosłych lecz nie dla dzieci. Jadąc cieplutkim samo-
chodem zauważyliśmy dziewczynkę, właśnie lepiła pierwszego w tym roku 
bałwana, przyjemność tworzenia w śniegu była dla niej większa niż paskudne 
warunki pogodowe. Zatrzymałem samochód i pobiegłem zrobić jej zdjęcie. 
Właśnie ukończyła swe dzieło, wróciła do domu suszyć mokre  rękawiczki. 
Przed domem został śliczny bałwanek, jemu było trochę za 

ciepło, troszeczkę się topił…
Tekst i zdjęcia: Internauta
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WĘGIEL ORZECH

KOKS, MIAŁ

WĘGIEL KOSTKA

EKOGROSZEK

ATRAKCYJNA CENA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Nowogard,

ul. Boh. Warszawy 34

tel. 091 39 20 821

Brykiet do pieców

i kominków

firmy

Heizprofi

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901
ul. Zielona 3

(koło fontanny nad jeziorem)
Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

kUPIę DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

"Elokwentny Techniczny
Absolwent Teraz-ETAT "

"BUDMAT"
L. Cedro i D.Szulejko

od 1 września 2009 r.
do 30 czerwca 2011r.

Projekt realizowany w ZSP
im. S. Staszica w Nowogardzie

we współpracy z partnerem
Hurtownią Materiałów Budowlanych

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

APTEKA APTEKA
Jantar NOWOGARDul. 700-lecia 15

(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ranimax 150 mg x 10 tabl.

Tantum Verde P 
do ssania

14,85 zł
9,90 zł

Septolux areozol 30 ml

ŻuraSEPT   30 tabl. 

6,50 zł
3,95 zł

Septolete Plus  30 tabl.
Septolete  30 tabl.

Grypolek  12 tabl. Riflux  30 tabl. x 150 mg

7,50 zł
9,20 zł

18,90 zł
15,50 zł

14,80 zł
12,10 zł

24,38 zł
19,50 zł

14,50 zł
10,95 zł

9,90 zł
5,80 zł

reklama

NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•

• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 9.11.br. g. 16.00
reklama

reklama

W obiektywie  Jana korneluka   - W jesiennym słońcu
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramiczna
NR  6.11

-LESMAR-
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WYZNaNIe mIŁOSNe
Moje uczucia ogromne
Zakrzepnąć w formę powinny:
Chciałbym mieć z tobą domek…
Jednogodzinny.

O rYBCe
Ryba się dzisiaj zbuntowała
Dość mokra, wody, skrzeli miała.
- Woda to dla mnie jest zbyt mało,
Woda to wstrętne, mokre ciało.
Czyż w wodzie będę tkwić bez końca?
Powietrza pragnę, nieba, słońca!
I dała susa w bezmiar blasku,
Wylądowała hen na piasku.
Szczęściem przechodził wędkarz młody
Rzucił z powrotem ją do wody.
Wyznała rybka koleżankom:
Uczułam, że skoczylam w manko,
W jakiś potworny, straszny brak,
Gdzie spacerować może rak,
Ale chyba
Przenigdy żadna, żadna ryba.
Jak dym się rodzi w dziadka fajce,
Tak to się może zdarzyć w bajce,
I będzie mi powiedzieć miło,
Że to się właśnie mnie zdarzyło...
Szedłem, jak zresztą chodzę co dnia,
Krokiem półgapia, półprzechodnia,
Pogapywałem się dokoła,
Zganiając smutne myśli z czoła.
Pogwizdywałem, podskakiwałem,
Czasami nawet i zaśpiewałem.
Szedłem nad tonią jeziorową,
Wtem plusk... I ryba, daję słowo,
Srebrna przecięła wód zwierciadła
I prosto mi pod stopy padła.
I przyklęknąłem, i zawołałem:
- Oto się słowo stało ciałem.
Nie jesteś rybą wiem napewno,
Tyś śliczną panną i królewną.
Powiedz co robić mam dla ciebie,
Byś zamiast w wodzie była w niebie!
Szepnęła ryba: Wola boska,
Ty, miły poskrob mnie i oskrob.
Jak mi kazała tak zrobiłem
Zawsze posłuszny paniom byłem, 
Bo od królewien do kum kumek
Mają charakter i rozumek.
I poskrobałem i oskrobałem
Rodzynków dałem garstkę całą,
Migdałów też nie brakowało.
Popiłem winem, jak nie popić
W winie trza rybkę zgasłą topić.
Bo każda rybka gdy już zginie,
Za honor ma popływać w winie.

Rozwiązania krzyżówki nr 30.10 – ZAPŁONĘ-
ŁY ZNICZE – nadesłali:

Bogumiła Urtnowska z Kulic, Marcel Kochel-
ski z Błotna, Regina Czarnowska z Osowa, Józef 
Dobrowolski z Dąbrowy, Teresa Młynarska ze 
Słajsina, Natalia Furmańczyk ze Strzelewa oraz z 
Nowogardu: Nikola Grenda, Helena Skobyranda, 
Natalia Chruściel, Marzena Ustyjańczuk, Urszula 
Skowron, Alicja Wypych, Jadwiga Kozioł, Włady-
sław Kubisz, Andrzej Leszczyński, Ryszard Gu-

towski, Halina Stefańska, Sabina Frąckowiak, Jerzy 
Siedlecki, Stanisława Pokorska, Adam Stefański, 
Pelagia Feliksiak.

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Sabina Frąckowiak,
- Jerzy Siedlecki,
- Władysław Kubisz.

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na-
czel ny, lesław m. marek zastępca naczel-

nego, karina Czernicka sekretarz redakcji, ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 
Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD jAZDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD jAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

Nowogard 28.10.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Kucharz, pomoc kuchenna
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4. Sprzedawca
5.  Stolarz
6. Robotnik pomocniczy przemyśle 
przetwórczym.
7.  Robotnik budowlany
8.    Murarz
9.   Brukarz.
10. Monter izolacji cieplnej budynków.

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Pracownik działu reklamy (Gole-
niów)
2. Mobilny doradca klienta(Bydgoszcz)
3. Sortowacz odzieży(Szczecin)
4. Monter rusztowań (Szczecin) 
5. Lektor j.niemieckiego (Szczecin)
6. Asystent  sędziego (Goleniów)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty
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Urząd Miejski w Nowogardzie  wraz z LUKS Panorama Chrabąszcze ser-
decznie zaprasza na 

mIkOŁaJkOWY 
kOlarSkI WYSCIG 

PrZeŁaJOWY i mTB
który odbędzie się 5 grudnia 2009 (sobota) w Nowogardzie na terenie Sta-

dionu Miejskiego „POMORZANIN” w Nowogardzie. Wyścig przewidziany 
jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz  starszych i sympatyków kolarstwa. 

Start I grupy o godz. 11.00. 
Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Nowogardzie
LUKS Panorama- Chrabaszcze Nowogard
Szczegóły wyścigu znajdują się w załączonym Regulaminie.

REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO KOLARSKIEGO WYŚCIGU PRZE-
ŁAJOWEGO  i  M.T.B.

Nowogard 05 grudnia 2009r.
I. CEL WYŚCIGU:
- Podtrzymywanie tradycji kolarstwa przełajowego i M.T.B. na terenie 

Miasta i Gminy  Nowogard
- Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży
- Integracja z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej
- Ocena szkolenia w poszczególnych kategoriach wiekowych
- Wyścig obok strony sportowej ma także na celu reklamę sponsorów 

przez promocję Miasta i  Gminy Nowogard.
      II. ORGANIZATORZY WYŚCIGU:
LUKS PANORAMA – CHRABĄSZCZE Nowogard
Urząd Miejski w Nowogardzie
MGZ LZS Nowogard
LKS Pomorzanin Nowogard
LUKS JF DUET Goleniów
Dziennik Nowogardzki 

       III. UCZESTNICTWO:
W wyścigu mogą startować zawodniczki i zawodnicy w kategorii: ŻAK, 

MŁODZIK, JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR (z aktualnymi książeczkami 
zdrowia) i starsi oraz zawodnicy Domu Pomocy Społecznej.

Zawodników obowiązują sztywne kaski kolarskie.
       IV. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
Wyścig będzie przeprowadzony w dniu 05 grudnia. (sobota) na terenie 

Stadionu Miejskiego w Nowogardzie. 
Start I grupy godz. 11.00.
Odprawa techniczna godz..10.45
      V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami sportowymi P. Z. 

Kol.:
- godz. 11.00 – kat. MŁODZIK (rocznik 1996 i 1997) i JUNIORKA 

MŁODSZA (rocznik 1994 i 1995) – 20 min.
- godz. 11.30 – kat. JUNIOR MŁODSZY (rocznik 1994 i 1995) i JUNIOR-

KA (rocznik 1992 i 1993) - 30 min.
- godz. 12.15 – kat. OPEN (rocznik 1993 i starsi) – 40 min.
- kat. ŻAK (rocznik 1998 i młodsi) na zmienionej trasie
- kat. zawodnicy DPS
Czas i trasa do zatwierdzenia na odprawie technicznej g. 10.45
      VI. NAGRODY
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną odznaczeni pucharami, me-

dalami i nagrodami.
Ilość i rodzaj nagród oraz wykaz fundatorów pucharów będą podane bez-

pośrednio przed wyścigiem.
       VII. SPRAWY FINANSOWE
Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczą w zawodach na koszt własny.
Opłata startowa zgodnie z przepisami P. Z. Kol.
      VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Skład Komisji Sędziowskiej zostanie wyznaczony przez Kolegium Sę-

dziowskie Z. Z. Kol. W Szczecinie.
       IX. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane pisemnie za pośrednictwem 

poczty oraz Internetu (lszychowska@nowogard.pl) i bezpośrednio przed 
wyścigiem od g.8.30 – 10.45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w 
Nowogardzie

        X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczące w wyścigu na własną od-

powiedzialność 
  powinny mieć ubezpieczenie OC i NM.
- Odpowiedzialni za przeprowadzenie wyścigu:
- Ryszard Posacki (605 686 547)
- Henry Sawicki (tel. 792 093 127)
- Dariusz Kurkowski (tel. 604 205 251)
- Liliana Szychowska (tel. 605 548 739)
ORGANIZATOR WYŚCIGU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO-

ŚCI ZA RZECZY ZAGINIONE I USZKODZONE W CZASIE TRWANIA 
WYŚCIGU.

Zatwierdzony  przez Z.Z.KOL

Zawodnicy z kat. DPS                     fot. archiwum

                    fot. archiwum
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ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

meble, dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
(piwnica Biedronki)

Tel. 091-39-25-476

Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe

Zapraszamy
od pn. - pt. od 10 - 18, sob. 10-14Transport gratis na terenie miasta

Akceptujemy karty płatnicze

GAMA—KWADRAT—
Dla wszystkichklientównowy katalog

B R W

Nowość w ofercieGaleria dodatków:pościel, poduszki, pudłalampki, kubki, koce,
itp.

nie tylko meble...

1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

9.11.2009 r. godz. 16.30

"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203
91 392 72 68

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat

wesela komunie szkolenia
konferencje studniówki imprezy okolicznościowe

• •
• •

Zapraszamy na zabawę

ANDRZEJKOWĄ
zapewniamy smaczne jedzenie i dobrą zabawę z orkiestrą

ul. Kościuszki 16K • NOWOGARD • tel. 600 045 151

Willa
Zbyszko

Willa
Zbyszko

Informujemy, że 

10 listopada 2009 r.
wtorek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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 Cena 1,20 zł

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

reklama

wesela komunie szkolenia
konferencje studniówki imprezy okolicznościowe

• •
• •

Zapraszamy na zabawę

ANDRZEJKOWĄ
zapewniamy smaczne jedzenie i dobrą zabawę z orkiestrą

ul. Kościuszki 16K • NOWOGARD • tel. 600 045 151

Willa
Zbyszko

Willa
Zbyszko

reklama

P.H. HURTPOL 
ul.Młynarska 1a  

Nowogard 

zatrudni 
magazyniera 

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie
- doświadczenie 
   na podobnym stanowisku

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
Oferty: kadry@hurtpol.pl  

lub 091 579 29 18 Nowogard, ul. 3 MAJA 48

Tel. 091 kom.392 14 67 695 264 677

Poradnia Stomatologiczna

www.nowodental.com
Nowogard, ul. 3 MAJA 48

Poradnia Stomatologiczna

www.nowodental.com

• BEZBOLESNE znieczulenia mikroprocesorowe
• Pełen zakres usług

• Implanty zębowe
• Zabieg u dentysty na "wesoło"
bezpieczna dla wszystkich SEDACJA

• Piaskowanie i błyskawiczne wybielanie
zębów lampą

• Ozon
• Panoramiczne RTG

(kosmetyka, periodontologia, ortodoncja, chirurgia i protetyka)

- zamiast narkozy

(skuteczny w leczeniu chorób jamy ustnej)

(również telerentgenogramy i radiowizjografia)

NOWOŚĆ !

dla dorosłych i dzieci

- jak naturalne zęby

 

KUBUSIOWY GAJ 
PROFESJONALNA OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU  

OD 3 DO 5 LAT W DOMOWYM ZACISZU 

ZAPEWNIAMY: 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 
ZABAWY 
TANECZNE RAZ 
GIMNASTYCZNE 
ŚPIEW I 
MUZYKOWANIE 
ZABAWY I GRY 
RUCHOWE 
OGÓLNOROZWO
JOWE 
ZAJĘCIA 
PLASTYCZNO-
TECHNICZNE 
WDRAŻAMY 
PROGRAM 
EKOLOGICZNY 
SPACERY ORAZ 
ZABAWY NA 
PLACU ZABAW 
WYCIECZKI!!! 












 

reklama

Powiat ma 10 lat
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Kronika policyjna 
Poniedziałek (2 listopada)
- godz. 12.07 – Ochrona marketu 

Lidl ujęła Halinę B., która dokonała 
kradzieży artykułów spożywczych 
i papierosów na 24 zł. 95 gr. Po in-
terwencji towar został zwrócony, a 
sprawczyni ukarana mandatem w 
wysokości 100 zł.

Wtorek (3 listopada)
- godz. 8.15 – Kradzież z włama-

niem do pawilonu handlowego przy 
ul 3-Maja. Skradziono kosmetyki.

- godz. 9.25 – Włamanie i kradzież 
do zakładu fryzjerskiego przy ul. 
3-Maja. Skradziono prostownicę do 
włosów i nożyczki. Wartość strat 3 
tys. zł.

- godz. 20 – Awantura domowa w 
Jarchlinie. Daniel S. powiadomił, że 
była konkubina nie chce wydać mu 
dokumentów. Papiery zostały ode-
brane przy pomocy patrolu.

Środa (4 listopada)
- godz. 10.54 – Ujawniono zwłoki 

Czesława Sz. Prokuratura wykluczyła 
udział osób trzecich.

- godz. 12.55 – Opiekunka chorej 
psychicznie mieszkanki miejsco-
wości Ogary zgłosiła jej zaginięcie. 
Jadwiga L. wyszła z domu 2 listopada 
i do tej pory nie wróciła. Była ubrana 
w czarną kurtkę z kapturem. 

- godz. 23.15 – Mieszkanka No-
wogardu Maria P. zgłosiła, iż sąsiedzi 
nie chcą opuścić jej mieszkania. Po 
przybyciu na miejsce patrol policji 
stwierdził, iż wszystkie osoby znaj-
dują się w stanie nietrzeźwości i 
rozwiązał sytuację.

Czwartek (5 listopada) 
- godz. 16 – Ochrona marketu 

Biedronka przy ul. Warszawskiej 
ujęła Tadeusza K., który próbował 
dokonać kradzieży alkoholu. 

Piątek (7 listopada)
- godz. 12.25 – Zenon. L, miesz-

kaniec miejscowości Boguszyce 
powiadomił o wybiciu szyby w jego 
domu przez dwóch nieletnich miesz-
kańców. Ustalono, iż sprawcami byli 
Sylwester Z. i Konrad B.

- godz. 14 – Policja ustaliła pozo-
stawienie w domu nieletnich dzieci 
przez babcię, która wyjechała do 
Belgii. 

Sobota (8 listopada)
- godz. 16 – Patrol podczas kontroli 

drogowej zatrzymał w Czermnicy 
rowerzystę Daniela P. Badanie alko-
matem wykazało 0,56 promila.

man

Kradli światłowody!
Goleniowscy policjanci potrzebowali tylko 15 minut aby zatrzymać spraw-

ców kradzieży przewodów światłowodowych. Trzech młodych mężczyzn 
oczekuje w policyjnym areszcie na zarzuty.

Do zdarzenia doszło   w   nocy z 
soboty na niedzielę. Oficer goleniow-
skiej policji został powiadomiony 
przez dyspozytora sieci telekomuni-
kacyjnej o przerwaniu linii w okolicy 
miejscowości Stawno. Na miejsce na-
tychmiast udały się dwa patrole. Na 
jednym z leśnych duktów policjanci 
zatrzymali   samochód osobowy 
w którym przebywało 3 młodych 
mężczyzn. Mieli oni pobrudzone 
w ziemi ubrania a także dłonie. W 
trakcie rozpytania przyznali się do 
usiłowania kradzieży kabla światło-
wodowego. Powiedzieli ze w trakcie 

odkopywania kabla zauważyli poli-
cyjny radiowóz ,  natychmiast wsiedli 
do samochodu i chcieli uciec. Poli-
cjanci zabezpieczyli szpadel, którym 
zatrzymani odkopywali kabel, jako 
dowód  w sprawie a trzech mężczyzn 
w wieku 17 i 18 lat osadzono w po-
licyjnym areszcie. Dzisiaj zostaną 
przedstawione im zarzuty usiłowania 
kradzieży kabla światłowodowego. 
Nie wykluczone , że usłyszą  zarzuty 
dokonania kolejnych kradzieży li-
nii  telekomunikacyjnych. Grozi im 
kara pozbawienia wolności do lat  5.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Zmarli duszpasterze  
nowogardzkiej parafii

Cały miesiąc listopad poświęcony jest zmarłym, za których modlimy się. 
Przedstawiamy kapłanów, którzy służyli nam jako wiernym nazwiskach w 
dekanacie Nowogard.

Przy nazwiskach podajemy  jakie zadania pełnili w naszej parafii i w 
parafiach dekanatu. 

Ks. Stanisław Woronowicz ur. 12 sierpnia 1895 r., zmarł 29 stycznia 1961 
r. w Dusznikach Zdrój; proboszcz

Ks. Ignacy Jeżykowski ur. 21 maja 1908 r., zmarł 11 czerwca 1976 r. w 
Szczecinie; emeryt 

Ks. Stanisław Bielski ur. 22 lutego 1892 r., zmarł 7 grudnia 1976 r. w No-
wogardzie, proboszcz 

Ks. Władysław Iwanowicz TCh ur.30 maja 1904 r., zmarł 16 maja 1985 r.; 
wikariusz 

Ks. Bogdan Szczepanowski ur. 7 lutego 1914 r., zmarł 4 sierpnia 1986 r. w 
Gdańsku; proboszcz

Ks. Bronisław Pisarek ur. 13 lipca 1929 r., zmarł 19 stycznia 1991 r. w 
Szczecinie; proboszcz 

Ks. Józef Ortyl ur. 6 lutego 1939 r., zginął tragicznie w wypadku samocho-
dowym 20 października 1993 r.; wikariusz 

Ks. Tadeusz Kasprzyk ur. 14 stycznia 1929 r. , zmarł 13. 11. 1998 w Oksie 
(diecezja kielecka ); wikariusz

Śp. Ks. Eugeniusz Urbański ur. 12 września 1952 r., zmarł 30 sierpnia 1999 
r. w Szczecinie; wikariusz

Ks. Wacław Perz ur. 12 grudnia 1909 r. zmarł 25 maja 2000 r. w Szczecinie; 
proboszcz

Ks. Stanisław Wygrabek ur. 3 stycznia 1931 r., zmarł 21. 12. 2001 r. w 
Chłopowie; wikariusz 

Ks. Władysław Piękoś ur. 1 września 1912 r., zmarł 23 grudnia 2006 r. w 
Gorzowie, wikariusz  

Ks. Kazimierz Kołwzan ur. 2 lutego 1927 r., zmarł 1 kwietnia 2007 r. w 
Suliszewie, wikariusz

Ks. Romuald Łabiński   ur. 7.04. 1935 r.,  zmarł 20 sierpnia 2008 r. w Nowej 
Soli, wikariusz

Zmarli duszpasterze dekanatu Nowogard
Ks. Bronisław Jagiełło ur. 24 września 1917, zmarł 29 września 1991 r. w 

Dobrej N. ; długoletni proboszcz w Dobrej N. 
Ks. Piotr Orłowski ur. 6 stycznia 1935 r., zmarł 21 stycznia 1994 r. w Ro-

gowie; proboszcz parafii Rogowo 
Ks. Zbigniew Kilian ur. 11 czerwca 1962 r., zginął w wypadku samochodo-

wym 6 października 1999, wikariusz w Dobrej N. 
Ks. Franciszek Radomski ur. 9 marca 1937 r., zmarł 8. 07. 2001 w Nowo-

gardzie; proboszcz parafii Strzelewo
Ks. Waldemar Spychalski  ur. 24 kwietnia 1957 r., zmarł 22 września 2007 

r. w Żabowie, proboszcz parafii w Żabowie  
Opr. LMM 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Powiat ma 10 lat
Sielankowa atmosfera, rozmowy, wspomnienia i brak rutynowych 

sporów – tak świętowano 10 lat istnienia Powiatu Goleniowskiego. 
Obchody odbyły się w miniony piątek. Sala obrad starostwa wypeł-

niła się po brzegi byłymi i aktualnymi powiatowymi radnymi, a także 
samorządowcami z gmin wchodzących w skład powiatu. Uroczystości 
rozpoczął referat „Powiat, idea, rzeczywistość i przyszłość”. Wygłosił 
go dr Włodzimierz Puzyna, dziś Rektor Wyższej Szkoły Administra-
cji Publicznej w Szczecinie. Były poseł Unii Wolności zajmujący się 
reformą administracyjną z 1997 r. mówił o zaletach powiatu, który 
powołany jest do zajmowania się sprawami „zbyt dużymi” dla gmin, 
a „zbyt małymi” dla administracji rządowej – województwa. Za 
największą wadę uznał oczywiście mały budżet.

- W przyszłości powiaty przejmą 
niektóre kompetencje gmin. Na ich 
poziomie powstaną „supergminy”. 
Rola dzisiejszych gmin zostanie ogra-
niczona. Będą powołane raczej do 
rozwiązywania problemów społecz-
nych – stwierdził. Puzyna zaznaczył, 
iż działacze samorządowi cieszą 
się w naszym kraju bardzo dużym 
zaufaniem społecznym.

Po wyczerpującym wykładzie na-
stąpiła prezentacja poszczególnych 
kadencji Rad Powiatu. Następnie 
głos zabierali byli starostowie. Naj-
bardziej barwne przemówienie 
zafundował pierwszy – Andrzej 
Wojciechowski. Wspomniał on swój 
wybór na te stanowisko.

- Na początku nie brałem pod 
uwagę możliwości kandydowania. 
Namówiono mnie by pierwszym 
starostą był człowiek z Goleniowa. 
Z Antonim Bielidą wygrałem wtedy 
jednogłośnie – tzn. jednym głosem. 
Pamiętam, że burmistrz Nowogardu 
miał dla niego naszykowane kwiaty. 
Po głosowaniu podszedł i stwierdził, 
że teraz są dla mnie – wspominał 
Wojciechowski.

Pierwszy starosta za swój najwięk-
szy sukces uznał budowę goleniow-
skiej pływalni „Fala” i oddłużenie i 
restrukturyzację szpitala w Golenio-
wie: – Mówi się, że Wojciechowski 
zadłużył powiat. Ale powstały wtedy 

znaczące dla niego inwestycje. Pierw-
sza kadencja nie była łatwym czasem. 
Na początku nawet siedzibę dzieli-
liśmy z Urzędem Gminy. Burmistrz 
Ziemba zaproponował zorganizowa-
nie administracji w nowogardzkim 
hotelu „Cisy”. Nie zgodziliśmy się. 
uznaliśmy, że siedzibą powiatu gole-
niowskiego powinien być Goleniów.

Kolejnym starostą był nowo-
gardzianin Jerzy Jabłoński. Do 
swoich największych sukcesów za-
liczył wykorzystywanie funduszów 
strukturalnych z Unii Europejskiej. 
Jabłoński zaznaczył, iż starostę po-
winno wybierać się jedynie z grona 
radnych powiatowych. Odstępstwa 
od tej zasady uznał za zagrożenie.

Na koniec głos zabrał obecny 
starostwa Tomasz Stanisławski. Nie 
zabrakło wspólnego toastu, fotografii 
i poczęstunku.

Powiatowymi radnymi z gminy 
Nowogard, którzy pełnią tę funkcję 
od początku powstania powiatu są 
Józef Korkosz (Wierzbięcin) i Kazi-
mierz Lembas (Nowogard).

W skład powiatu goleniowskiego 
wchodzą gminy: Goleniów, Nowo-
gard, Maszewo, Stepnica, Osina. 
Do czasu reaktywowania powiatu 
łobeskiego (2002 r.) w jego skład 
wchodziła także gmina Dobra.  

Marcin Nieradka

Narodowe Święto 
Niepodległości

Polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę 
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów 
dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe ustanowione w 
ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989 r. Jest to dzień wolny od pracy.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i 
wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie 
się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego 
dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).

 Chronologia dat:
- 6 listopada 1916 – wydanie aktu 

gwarantującego powstanie Królestwa 
Polskiego, w bliżej nieokreślonych 
jeszcze granicach. 

- 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie dzia-
łalności przez Tymczasową Radę Stanu. 

12 listopada 1917 – przejęcie obo-
wiązków głowy państwa przez Radę 
Regencyjną. 

- 7 października 1918 – ogłoszenie 
niepodległości Polski przez Radę Re-
gencyjną[1]. 

- 25 października 1918 – powołanie 
rządu Józefa Świeżyńskiego. 

- z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie 
w Lublinie Tymczasowego Rządu Lu-
dowego Republiki Polskiej z Ignacym 
Daszyńskim na czele. 

- 10 listopada 1918 – przyjazd Józefa 
Piłsudskiego do Warszawy. 

- 11 listopada 1918 – przekazanie 
przez Radę Regencyjną władzy nad 
podległym jej wojskiem Józefowi 
Piłsudskiemu. Tego dnia, po pertrak-
tacjach Brygadiera z Centralną Radą 
Żołnierską wojska niemieckie zaczęły 
się wycofywać z Królestwa Polskiego. 
W nocy rozbrojono również niemiecki 
garnizon stacjonujący w Warszawie. 

- 14 listopada 1918 – rozwiązanie się 
Rady Regencyjnej i przekazanie przez 
Radę Regencyjną uprawnień na rzecz 
Józefa Piłsudskiego. 

- 19 listopada 1918 – wojska nie-
mieckie zakończyły wycofywanie się z 
Królestwa Polskiego. 

- 22 listopada 1918 – podpisanie 
dekretu o podstawach ustrojowych 
państwa polskiego. 

- 27 grudnia 1918 – wybuch powsta-
nia wielkopolskiego w Poznaniu. 

 Ustanowienie święta  
Dzień 11 listopada ustanowiono 

Świętem Niepodległości dopiero usta-
wą z 23 kwietnia 1937 (Dz.U. RP 1937, 
nr 33, poz. 255), czyli prawie 20 lat po 
odzyskaniu niepodległości.

Dzieje obchodów  
 Do czasu wybuchu II wojny świa-

towej święto obchodzono tylko dwa 
razy – w roku 1937 i 1938. W latach 
1939–1944 – podczas okupacji hitle-
rowskiej oficjalne lub jawne świętowa-
nie, podobnie jak i każde inne przejawy 
polskości, było niemożliwe.

W roku 1945 władze komunistyczne 

świętem państwowym uczyniły dzień 
22 lipca – datę podpisania Manifestu 
PKWN, jako Narodowe Święto Odro-
dzenia Polski.

W czasach komunizmu wielokrotnie 
organizowane w całym kraju przez 
opozycję manifestacje patriotyczne 
były tego dnia brutalnie tłumione przez 
oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresz-
towani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Święto obchodzone 11 listopada zo-
stało przywrócone przez Sejm PRL IX 
kadencji ustawą z 15 lutego 1989 (Dz.U. 
PRL 1989, nr 6, poz. 34), lecz pod nieco 
zmienioną nazwą: Narodowe Święto 
Niepodległości.

Dzień ten jest dniem wolnym od 
pracy. Główne obchody, z udziałem 
najwyższych władz państwowych, 
odbywają się w Warszawie na placu 
Józefa Piłsudskiego, przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Co roku, w 
Warszawie organizowany jest Bieg 
Niepodległości, w którym z roku na rok, 
bierze udział coraz więcej uczestników. 
Bieg Niepodległości organizowany jest 
przez Warszawski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. Ideą organizatorów Biegu jest 
upamiętnienie odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę w 1918 roku, po 123 
latach zaborów. Bieg Niepodległości 
odbywa się 11 listopada. Od 2009 roku 
zawodnicy biegają nową, atestowaną 
trasą, liczącą 10 km. 

Opr. LMM

czytaj także s. 4
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Co na ten temat mówi źródło ency-
klopedyczne? „Patriotyzm – postawa 
charakteryzująca się poczuciem 
szacunku, umiłowania i oddania 
względem ojczyzny. Charakteryzuje 
się też przedkładaniem celów waż-
nych dla ojczyzny nad osobistymi, a 
w skrajnych przypadkach gotowością 
do poświęcenia własnego zdrowia 
lub życia. Od nacjonalizmu i szo-
winizmu odróżnia go otwartość na 
inne narody i tolerancja wobec nich” 
(Wikipedia) W warunkach pokoju i 
wolności przykłady miłości ojczyzny 
są mniej heroiczne, ale wcale nie ła-
twiejsze. Mają tylko nieco inną formę. 
Patriotyzm dnia codziennego to so-
lidne wypełnianie obowiązków oby-
watelskich zapisanych w konstytucji 
- płacenie podatków, ochrona środo-
wiska, troska o dobre imię rodaków. 
To nie wszystko. Dojrzały patriota, 
„niewymuszony” przez konstytucje 
to człowiek interesujący się prze-
szłością kraju, jego dorobkiem kul-
turalnym i gospodarczym, tradycją i 
wartościami. W możliwie najszerszy 
sposób poznaje życiorysy wielkich 
rodaków, ważne daty wydarzeń hi-
storycznych, respektuje święta naro-
dowe. Patriotyzm to także szacunek 
i cześć składana symbolom naszej 
ojczyzny – godłu, fladze i hymnowi 
narodowemu. Przejawiają się one w 
bardzo prostych gestach, takich jak 
stanie na baczność i śpiewanie hymnu 
podczas apelów szkolnych, zachowa-
nie powagi obchodów rocznic świąt 
narodowych, wywieszenie flagi bia-
ło-czerwonej w czasie tychże świąt. 
Każdy kraj jest silny przede wszystkim 
siłą swych poszczególnych obywateli. 
Z tego względu patriotyzm oznacza 
troskę danego człowieka o własny 
rozwój, o zdrowie fizyczne, o dojrza-
łość psychiczną, moralną, duchową 
i religijną. W takim rozumieniu pa-
triotyzmu dużo mają do powiedzenia 
młodzi ludzie, którzy decydując o 
swoich losach, wybierają przyszłość 
własnego narodu i kraju. Najłatwiej 
jest „uciec z tonącego statku”, czyli 
po prostu wyjechać za granicę w po-
szukiwaniu nie zawsze lepszego życia.  
Obywatel przyjmujący na swoje barki 
współodpowiedzialność za losy pań-

stwa to także prawdziwy patriota. To 
człowiek przeciwstawiający się nad-
użyciom władzy, korupcji, niekompe-
tencji, organizujący grupy nacisku i 
kontroli wobec urzędujących. O obo-
wiązku tym Polacy często zapominają 
albo uchylają się od niego, argumen-
tując, że „nie ma na kogo głosować”, 
że „nic nie zrobię w pojedynkę”, albo 
co gorsza świadomie (czy nieświa-
domie) wspierają łapówkarstwo i 
inne działania sprzeczne z prawem. 
Kolejnym przejawem miłości 
do ojczyzny jest troska o rodzi-
nę. Niepewny jest los takiego kra-
ju i narodu, w którym rodziny są 
nietrwałe, rozbite, biedne mate-
rialnie czy duchowo, patologicz-
ne, wrogo nastawione do dzieci. 
We współczesnej Europie o sile na-
rodu nie decyduje już tylko wielkość 
armii czy liczba ludności. Ważny jest 
także postęp naukowy czy technicz-
ny. Zagrożona staje się ta ojczyzna, 
w której znaczna część obywateli to 
ludzie bezrobotni, źle wykształceni, 
niedbale pracujący, bierni. W tej sytu-
acji patriotyzm przejawia się poprzez 
wkład w jej rozwój gospodarczy. To 
oznacza, że współczesny patriota 
to ktoś, kto jest przedsiębiorczy, 
zdolny do podejmowania własnych 
inicjatyw, do tworzenia miejsc pracy. 
Co poradzić młodzieży, aby nie 
zatraciła właściwego rozumienia 
patriotyzmu we współczesnej „glo-
balnej wiosce”, nie uległa kosmopoli-
tyzmowi (uwielbieniu tego co obce)?. 
Warto w tym miejscu przytoczyć 
słowa naszego wielkiego rodaka 
Jana Pawła II: „..człowiek swoją 
głębszą tożsamość ludzką łączy z 
przynależnością do narodu, swoją zaś 
pracę pojmuje także jako pomnażanie 
dobra wspólnego wypracowanego 
przez jego rodaków, uświadamiając 
sobie przy tym, że na tej drodze 
praca ta służy pomnażaniu dorob-
ku całej rodziny ludzkiej”. Trafnie 
o patriotyzmie wypowiedział się 
także prezydent USA J. F. Kennedy 
„Nie pytaj, co kraj zrobił dla ciebie. 
Zapytaj, co ty zrobiłeś dla kraju?”  
Nie zapominajmy, że ojczyzna żyje 
dzięki nam, a my dzięki ojczyźnie.

Taką składankę wybrałem z kilku 

Współczesny patriotyzm
miejsc w Internecie – trudno się z nią 
nie zgodzić. Nie upraszczajmy jednak 
sprawy – obchody Narodowego Święta 
Niepodległości to także czas refleksji. 
Nie jest to Święto wrośnięte w naszą 
tradycję. Może i listopad to nie pora 
na świętowanie – trudno zorganizo-
wać jakąś imprezę plenerową, trudno 
wyjść chociażby na rodzinnego grilla. 
Ale to tylko pretekst – my, jako naród 
nie umiemy się jeszcze cieszyć z WOL-
NOŚCI. Tylko czytamy i oglądamy 
w telewizji jak to robią inni. Czy 
dościgniemy w świętowaniu Stany 
Zjednoczone? Chyba nie. Amerykanie 
potrafią podczas rodzinnego przyjęcia 
mówić o tym, że są dumni z Ameryki, 
wnosić okrzyki na cześć Ojczyzny.

Francuzi spotykają się całymi wio-
skami , dzielnicami by wspólnie od-
śpiewać Marsyliankę, popić, pojeść, 
potańczyć (na drugi dzień razem 
posprzątać plac zabaw). A my? Jak 
co roku – patetyczne przemówienia 
nic nie wnoszące do świadomości, 
wiązanki kwiatów i …odfajkowano! 

Gdybyśmy świętowali rodzinnie 
zapewne byłby czas i na refleksje. Kto 
jest patriotą? Wszystko napisałem 

we wstępnej części. Ale tam między 
linijkami jest napisane kto patriotą nie 
jest. Ktoś te łapówki bierze, ktoś usta-
wia przetargi, ktoś sprzedaje za bezcen 
majątek narodowy, ktoś obejmując 
władzę potępia w czambuł poprzednie 
rządy – nie kontynuuje tego co dobre 
i pożyteczne dla kraju, wymyśla nowe 
kierunki polityczne, cofa kraj w rozwo-
ju, nie myśli jak kraj będzie (powinien) 
wyglądać za lat 10, 15, 20…

U nas wyjątkowo sprawdza się wers 
piosenki – płacimy za błędy na górze!

Naród pracuje jak mrówki – na swój 
sposób zorganizowany i zatroskany 
o każdy dzień. Elity natomiast zbyt 
często patrzą partykularnie przez 
pryzmat doraźnych celów partyjnych, i 
ani się obejrzą a tu …ręka w nocniku. 
Cóż niedługo wybory, zwalimy winę 
na nową władzę…

To my musimy myśleć za nich 
– wybierajmy świadomie, a więc 
patriotycznie interesujmy się życiem 
politycznym..

Mimo wszystko życzę radości z ta-
kiego święta jak Dzień Niepodległości.

Lesław M. Marek

Wystawa o generale
Od 11 listopada w bibliotece miejskiej będzie można obejrzeć ciekawą 

wystawę poświęconą gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu.
Sosnkowski w czasie I wojny światowej służył w Legionach Polski. Po 

ustąpieniu Józefa Piłsudskiego ze stanowiska dowódcy I Brygady dnia 26 
września 1916 roku objął to stanowisko. W 1917 r. razem z Piłsudskim osa-
dzony w twierdzy w Magdeburgu. W wojnie polsko-bolszewickiej 1919-20 r. 
dowódca Armii Rezerwowej. W okresie od września 1921 do 17 lutego 1924 
wielokrotny minister spraw wojskowych. W latach trzydziestych zastępował 
Marszałka podczas jego zagranicznych urlopów. Odsunięty od przygotowań 
wojennych do 10 września 1939 r. Podczas kampanii wrześniowej dowodził 
Armią Karpaty. Od 1940 r. zaangażowany w działalność rządu na uchodź-
stwie. Najbardziej zaufany przyjaciel Józefa Piłsudskiego, który według jego 
testamentu powinien po nim zostać Wodzem Naczelnym i objąć władzę w 
Polsce. Nigdy nie zrealizował swoich politycznych ambicji.

man, fot. Jan Korneluk

Spotykamy się często z wypowiedziami na temat „Czym dla mnie jest patrio-
tyzm?”. Na to pytanie najczęściej pada odpowiedź: „miłością do Ojczyzny”, 
„walką w jej obronie”, „to gotowość poświęcenia życia dla niej”. Takie jednak 
rozumienie patriotyzmu jest trafne tylko wtedy, gdy nawiążemy do historii 
Polski, do wielu wojen, powstań. W obliczu zagrożenia ojczyzny, np. w wyniku 
ataku wroga czy klęski żywiołowej, sposób wyrażania patriotyzmu jest dość 
oczywisty: poprzez heroiczną walkę czy solidarność z rodakami. Co to znaczy 
być patriotą w XXI w. - Polska jest przecież bezpieczna, nie ma jej przed kim 
bronić, jak robili to nasi przodkowie? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.
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Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce 

Danucie  
Ziółkowskiej

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia 

z powodu śmierci mamy 
składają: 

Burmistrz, pracownicy ZEAS, WEZKiS oraz 
dyrektorzy szkół i przedszkoli

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 

w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2, , 
 IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza: 126.038,- zł  Wadium:  12.600,- zł

Lokal nr 2: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2, ,
II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
 Cena wywoławcza: 155.002- zł  Wadium:  15.500,- zł

Lokal nr 3: Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2, , 
I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza: 182.190- zł  Wadium:  18.200,- zł

Składanie ofert do 17.11.2009 r. do godz. 12.00, otwarcie ofert - 
17.11.2009 r. o godz.12.15

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 
Spółdzielni do 17.11.2009 r. do godz. 12.00 pisemnej oferty, którą należy 
złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na lokal nr ...”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną 
cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Wa-
dium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w No-
wogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

reklama

koNdoleNcje

Nowe adresy:

Ul. Racibora I nr 2
W piątek 6 listopada, punktualnie o godzinie 12.00 prezes SM „Cisy” Ma-

rian Jeż powitał szczęśliwych lokatorów budynku przy ul. księcia Racibora 
I nr 2. Budowa przebiegała planowo tak, że lokatorzy nie mogą narzekać 
– obietnice zostały spełnione, terminy dotrzymane. W czterech klatkach 
ulokowano mieszkania dwu i jednopokojowe.

Ogrzewanie indywidualne  – zamontowano odpowiednie piecyki gazowe.
Pewnym nowum jest to, że inwestor cały czas utrzymywał kontakt z przy-

szłymi lokatorami – mieli możliwość ciągłej współpracy z kierownikiem bu-
dowy – sami decydowali o kolorze stolarki budowlanej, dobierali odpowiedni 
dla siebie kolor płytek posadzkowych. Niektórzy zrezygnowali z wykończenia 
standardowego i we własnym zakresie urządzali kuchnie i łazienki korzystając 
z bonifikaty cenowej. Prezes powitał mieszkańców również jako członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „CISY”, ale mogą oni zrezygnować z członkostwa i 
założyć Wspólnotę Mieszkaniową. Póki co czynsz jak na lokalne warunki jest 
niski, na konto bloku lokowane  będą  również składki funduszu  remontowego 
(o jego wysokości i wykorzystaniu decydować będą mieszkańcy). Życzenia 
pomyślnego życia w nowych mieszkaniach złożył zastępca burmistrza Jerzy 
Karczmarski , a „pokój temu domowi” błogosławił ksiądz proboszcz Kazi-
mierz Łukjaniuk.

LMM
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W obiektywie  Jana Korneluka   - Nowogardzianie 
      przed Bramą Brandenburską

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS
iątek           13.11.2009                8:00 – 15:00
Sobota         14.11.2009               8:00 – 14:00
Zapraszam do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktual-

nym skierowaniem z OPS ,wpisaną  ilością osób w rodzinie i dokumen-
tem tożsamości.

Samorządowa Fundacja Opieki  
Medycznej „Zdrowie” 

informuje
dnia 14.11.2009r. Organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 

Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.
Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym 

Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie od godz  8.30- 14.00 tel. 091-39-21-
356,oraz u Lidii Bogus tel.505-393-636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Prezes Fundacji Lidia Bogus

Grypa

Ukraina nie  
przygotowana, a Polska?

Gdyby w Polsce na grypę zachorowało tyle samo osób co na Ukrainie, na 
zakup leków musielibyśmy wydać 30 mln złotych. I to z własnych kieszeni, 
bo medykamenty te nie są refundowane.

Na wypadek epidemii Polska zgromadziła około 100 tys. opakowań leków 
retrowirusowych przeciwko grypie. - Nie powinno ich zabraknąć. Są do ku-
pienia w wielu aptekach - uspokaja rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego.

Dostępne w sprzedaży leki to: Tamiflu, Relenza, Zanamiwir i Rimantydyna. 
Problem w tym, iż nie są to leki refundowane i na razie Ministerstwo Zdrowia 
nie rozważa takiej możliwości.

Jedno opakowanie najpopularniejszego specyfiku Tamiflu kosztuje w ap-
tekach około 120 złotych. Gdyby epidemia osiągnęła u nas skalę podobną 
do tej na Ukrainie i liczba zachorowań wzrosłaby do około 250 tysięcy, na 
zakup leków retrowirusowych musielibyśmy wydać z własnych kieszeni co 
najmniej 30 mln złotych.

Refundowane mają być natomiast szczepienia - na podstawie danych uzy-
skanych od producentów oraz kosztów zakupu szczepionek przez rządy innych 
krajów, za jedną szczepionkę będziemy musieli zapłacić około 10 dolarów. Przy 
zakupie minimalnej liczby 3,7 mln szczepionek, rząd będzie musiał wydać na 
nie około 111 mln złotych.

Wyszperał LMM
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Matematyka znów króluje, czyli 
nastroje maturzystów  
po napisaniu próbnej matury

Koszykówka:
29 października odbył się turniej piłki koszykowej chłopców w  ZSP.
Udział brały trzy zespoły:
LO Gryfice, II LO Nowogard, ZSP Nowogard
I miejsce LO Gryfice
II miejsce ZSP Nowogard
III miejsce LO nr 2 Nowogard
Opiekun drużyny: Pan Z. Ceranka 
Gratulujemy naszym drużynom i życzymy dalszych sukcesów sportowy-

chJ
*informacji sportowych udzielił Pan Marcin WolnyJ

Katarzyna Kwiatkowska

Stypendia Prezesa Rady 
Ministrów rozdane

Czwartego listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skło-
dowskiej-Curie  w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów lau-
reatom Stypendium Premiera i Ministra Edukacji Narodowej. Stypendium 
wynosi 258 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach. W wojewódz-
twie zachodniopomorskim kryteria spełniło 203 uczniów. Najwyższa śred-
nia w szkole, w tym świadectwo z wyróżnieniem oraz szczególne uzdolnie-
nia - takie wymagania musieli spełnić uczniowie, aby zasłużyć na tego typu 
nagrodę. Najlepszą uczennicą w naszej szkole oraz laureatką Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów jest Ewa Kawczyńska, uczennica klasy IV Techni-
kum Informatycznego.

Trochę poezji  
na jesienne wieczory

***
Kiedy wyjeżdżałeś łzy w oczach miałeś
Na pewno, gdy ja byłam już w domu 
Ty nadal płakałeś po kryjomu
Po policzku spływa łza gorąca 
Podając impuls do serca dna
A za nią druga, trzecia, czwarta płynie
Nieznośna łza uparta
Rozmawiając jedna z drugą spływają
Nieprzerwana smuga - kłócą się o to, która 
Pierwsza spłynie 
Ku bezcennej krainie
Płynie jedna, druga co rusz
Przestańcie!
Nie płyńcie już!
  Paulina Szmuc
***
Dziś kochaj mnie bardziej niż wczoraj
Ale mniej niż jutro
Kochaj w radości, kochaj w potrzebie
Bo ja tak właśnie kocham Ciebie!
  Klaudia Kuklińska

Królowa nauk matematyka jako 
przedmiot obowiązkowy wraca na 
maturę po 25 latach nieobecności. 
Trzeciego listopada wszyscy ucznio-
wie klas czwartych naszej szkoły 
stawili się na sali gimnastycznej, 
aby podejść do egzaminu próbnego 
z matematyki. Zadania zamknięte 
okazały się niezbyt trudne. Naj-
więcej trudności z całą pewnością 
sprawiły uczniom zadania otwarte. 
Do zdobycia było 50 punktów, za-
tem aby teoretycznie zdać tę maturę 
należało uzyskać przynajmniej 15 
punktów. Wyniki jeszcze nie są zna-
ne, ponieważ prace uczniów spraw-
dzane będą przez egzaminatorów 
OKE w Poznaniu. 

Na temat próbnej matury z ma-
tematyki rozmawiałam z Marysią 
Sawicką – maturzystką z II LO w 
Nowogardzie.

Jagoda Dzierżawska: Czego spo-
dziewałaś się po nowej maturze z 
matematyki?

Marysia Sawicka: Spodziewałam 
się, że jako pierwszy rocznik zdający 
maturę z matematyki, nie dostanie-
my zbyt trudnych zadań.

J.D.: Jaki nastrój panował wśród 
Twoich znajomych przed maturą?

M.S.: Większość moich znajo-
mych zbytnio się nie przejmowała, 
ponieważ przed nami przynajmniej 
jeszcze jedna próbna matura z ma-
tematyki.

J.D.: Matura próbna była trudna 
czy łatwa?

M.S.: Test nie był trudny, pojawiły 
się zadania, które rozwiązywaliśmy 
na lekcji, więc nie     powinny one 
zaskoczyć żadnego ucznia.

J.D.: Czy jakieś zadanie sprawiło 
Ci trudność?

M.S.: Zadanie z geometrii to było 
to, czego się obawiałam, ponieważ 
geometria nie jest moją mocną stro-
ną.

J.D.: Czy170 minut to wystarcza-
jący czas na napisanie matury pod-
stawowej z matematyki?

M.S.: Ten czas pozwala na rozwią-
zanie wszystkich zadań i ich dokład-
ne sprawdzenie.

Dziękuję Marysi Sawickiej za 
udzielenie wywiadu.

Jagoda Dzierżawska

Sport w ZSP:
Piłka nożna:
28 października odbył się finał powiatowy piłki nożnej chłopców w Gole-

niowie. Nasza drużyna zajęła II miejsce. Opiekunami drużyny są Pan Mar-
cin Wolny i Pani Kornelia Klimaszewska.

Piłka siatkowa:
4 listopada w ZSL w Tychowie odbyły się eliminacje do Mistrzostw Woje-

wództwa w piłce siatkowej chłopców. Chłopcy zajęli II miejsce i awansowali 
do Finału Wojewódzkiego. J

Piłka ręczna dziewcząt:
4 listopada 2009 r. w ZSP odbył się turniej piłki ręcznej dziewcząt. Udział 

w zawodach brały zespoły ze Stargardu, Świdwina i Nowogardu.
Kwalifikacja końcowa turnieju:
1. I miejsce ZSRCUP Świdwin 
2. II miejsce ZSP Nowogard
3. III miejsce ZS nr 5 Stargard 
4. IV miejsce Gimnazjum nr 3 Nowogard
Opiekunem naszej drużyny jest Pan Z. Ceranka
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w dobrej 
Nowogardzkiej, ul. Traugutta 3 
a. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 
85 ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 
608 047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Poszukuję powierzchni rekla-
mowych przy drodze, na bu-
dynkach (Nowogard – Goleniów 
– Szczecin – Świnoujście). Tel. 
605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie I piętro, 2 
pokojowe, ul. Kowalska 1B/6. 601 
083 718.

• 2 działki budowlane 35 arów z 
warunkami – okolice Nowogar-
du. 728 323 434.

• Mieszkanie 4 pokojowe. 728 
323 434.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, własnościowe na większe, 
może być w starym budownictwie 
lub domek do remontu. 091 39 
25 132, 0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• mieszkanie 2 pokojowe wynaj-
mę lub sprzedam z przyznaną 
dopłatą rządową. Niższa cena. 
602 630 016.

• Sprzedam mieszkanie 38 m kw w 
Nowogardzie, IV piętro, centrum. 
Tel. 091 39 21 401 po godz. 18.00.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 
I piętro, kuchnia z oknem. Tel. 606 
99 86 23.

• Wynajmę sklep w Maszewie 55  
m kw, prąd, woda, wc, alarm. 
665 382 216.

• Sprzedam działkę pow. 2700 m 
kw w Długołęce. Tel. 696 909 548, 
694 992 634.

• Sprzedam kawalerkę, cena 60 tys. 
Tel. 512 285 298.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, pow. 70 m kw, III piętro w No-
wogardzie. Tel. 91 39 20 136.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 

okolicy Gryfitów, Poniatowskiego. 
511 622 537.

• Uwaga przedsiębiorcy! Zakwateru-
ję 6-8 pracowników. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie za-
mienię na trzypokojowe. 091 39 
20 113.

• Zamienię mieszkanie w starym 
budownictwie, 42 m kw na trzy-
pokojowe. 518 426 123.

• Do wydzierżawienia plac, po-
mieszczenie magazynowe i biuro-
we. Tel. 660 010 540.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 poko-
je, I piętro, 80 m kw, czynsz – 1000 
zł, ul. 700 Lecia 20B. 91 39 20 676.

• Sprzedam działkę w mieście 27 
arów w atrakcyjnej cenie. Tel. 
794 063 102.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
48 m kw, III p., w Nowogardzie. Tel. 
502 453 217.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 091 39 20 866.

• Sprzedam garaż na os. Gryfitów. 
607 580 172.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
na osiedlu domków jednoro-
dzinnych, nowe budownictwo, 
powierzchnia użytkowa 139 m 
kw, działka 750 m , do zamiesz-
kania. Tel. 605 548 164.

moTorYZacja

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 
R 16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• Sprzedam Forda combi. 
724 117 566.

• Sprzedam opony zimowe z felga-
mi, wyważone 175 x 65 x 14. 091 
39 501 40.

• Sprzedam Forda Fiestę po kolizji 
przodu, w całości na części, sil-
nik dobry, rok 1994. Tel. 091 39 
20 902, kom. 513 83 18 84.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALO-
WE DO SAMOCHODU RO-
VER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

rolNIcTWo

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, 
jęczmień, pszenżyto, owies. 
511 932 684.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• józef durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• dYWaNoPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny acord – 
oprawa muzyczna wesel, zabaw 
i innych imprez okolicznościo-
wych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• remoNTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• ZakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• HarrY – med masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkie-
go 7. 091 39 20 737.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

• Transport, przeprowadzki – kraj, 
zagranica. 696 138 406, 696 
854 591.

• Wykonam remont. 600 302 217, 
91 39 20 002.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

• Remonty. 508 920 135.

• Usługi ogólnobudowlane: panele, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, kładzenie płytek, ocieplanie 
poddaszy, prace wykończeniowe, 

itp. Tel. 693 021 097.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawia-
nie klinkieru, naprawa dachów. 
794 398 610.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 
15 Lutego 17. 669 053 722.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

Praca

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA, WIELOLETNIE DOŚWIAD-
CZENIE, OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 
392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tyl-
ko pisemne na adres Ferma Dro-
biu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika sa-
mochodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Firma transportowa zatrud-
ni główną, samodzielną księ-
gową (pełna księgowość). Tel. 
667 800 245.

• Zatrudnię osobę z uprawnienia-
mi na koparko – ładowarkę. Tel. 
091 407 14 50.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
889 474 367.

INNe

• SPrZedam PIaSek, ŻWIr, 
cZarNoZIem, PoSPÓŁkĘ Z 
doWoZem do klIeNTa. ŻWI-
roWNIa dŁUGoŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębi-
nową. Wydajność 100 l na minutę. 
Obroty 2850. Przekrój 15 cm, wy-
sokość 120. Sprawna nieużywana 
– nowa. Tel. 091 39 20 714, Nowo-
gard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (drukarka, fax, skaner, ko-
piarka) lexmark X5470, cena 270 
zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Sprzedam suknię ślubną. 
602 179 645.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam, 300 zł za przyczepę, pocię-
te w klocki; 200 zł w całości. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

916-18.06.2009 r. 

aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

Sprzedaż  
drewna 

kominkowego, opałowego
Transport. 

Tel. 509 930 161

kUPIĘ dreWNo 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 
17 305.

• Sprzedam lodówkę ARDO. Tel. 91 
39 27 142.

• Sprzedam szczeniaki owczarka 
niemieckiego. Tel. 668 858 611.

• Drzewo opałowe sprzedam. 
600 335 184.

• Podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Niemiec 
firmy Vaillant do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia 
to komfort ciepłej wody, koszt 
40 zł miesięcznie, cena 1000 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, tylko ogrze-
wanie cena 900 zł oraz ogrzewa-
nie + ciepła woda (dwufunkcyj-
ne) cena 1200 zł,  mieszkanie, 
domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

• junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 150 zł, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem c.o. 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typ 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe z do-
wozem. 889 354 058.

• Sprzedam szczenięta Labrador Re-
triever. 606 940 956.

• Sprzedam piękną, amerykańską 
suknię ślubną, niedrogo. 66 55 
03 129.

• Sprzedam wózek głęboki Espi-
ro w bardzo dobrym stanie. Tel. 
664 996 984.

• SPRZEDAM TELEFON SONY 
ERICSSON K 810 i, GWARANCJA, 
ETUI, CENA 360 ZŁ; LAPTOPA 
LENOVO IDEA PAD Z OPROGRA-
MOWANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ON-
KYO (AMPLITUNER, DVD, 5 
KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 
522 340.

• Sprzedam Yorka, odbiór po 
25.11.2009. 509  389  669, 
509 389 624.

• Sprzedam kontener na Targo-
wisku Miejskim. 509  389  669, 
509 389 624.

Kto to taki?

„Streetworker – pedagog ulicy” 
Streetworking i pedagogika ulicy należą do nowoczesnych metod pracy w 

obszarach pomocy społecznej. Ich specyfika polega na podejmowaniu szeregu 
różnych, pozainstytucjonalnych przedsięwzięć, służących wsparciu i pomocy 
udzielanej w środowisku otwartym, w miejscu przebywania osób, które z róż-
nych powodów nie korzystają z form pomocy konwencjonalnej.

W odniesieniu do pracy z dziećmi i 
młodzieżą, tymi miejscami mogą być: 
ulice, place zabaw, blokowiska, a często 
inne niszowe, niebezpieczne przestrze-
nie miasta. Ideą pracy pedagogów ulicy 
- streetworkerów jest docieranie tam, 
gdzie nie ma  pomocy psychologów, 
terapeutów, pedagogów szkolnych, 
świetlic i innych instytucji. Na ulicach 
polskich miast, streetworkerzy pojawi-
li się w latach 90-tych ubiegłego wie-
ku. Zmieniło to zdecydowanie zakres i 
charakter udzielanej młodym ludziom 
pomocy. Kontakt młodzieży i dzieci z 
grup tak zwanego wysokiego ryzyka 
z profesjonalistami i wolontariuszami 
był często jedyną szansą na podjęcie 
skutecznych działań pomocowych.

Obecnie ta forma pracy z młodzieżą 
powinna ruszyć w zachodniopomor-
skiem.

Regionalny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 

przeprowadzi w Szczecinie i Koszalinie 
konferencje prezentujące metody pra-
cy streetworkingu i pedagogiki ulicy. 
Zarząd Województwa Zachodniopo-
morskiego przeznaczył na na ten cel. 
9.325,50 zł. 

Konferencja adresowana jest do 
kadry pomocy społecznej całego wo-
jewództwa a także do wykładowców i 
studentów pedagogiki 

Termin i miejsce konferencji: 
Szczecin: wtorek 1 grudnia 2009 

r. - Zamek Książąt Pomorskich, ul. 
Korsarzy 34, Sala Księcia Bogusława 
X, wejście  B. ( w Koszalinie  w środę 
2 grudnia). 

Wykłady połączone z prezentacjami 
multimedialnymi i projekcjami filmów 
przeprowadzone zostaną przez liderów 
dwóch organizacji mających duże do-
świadczenie w pracy metodami stre-
etworkerkingu i pedagogice ulicy. 

Osobą do kontaktu w sprawie kon-
ferencji jest p. Artur Sawicki z Regio-
nalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
UMWZ, tel. 91/ 4 253 639 

Udział w konferencji jest bezpłat-
ny. Zgłoszenie na konferencję  nale-
ży przesyłać do 20 listopada 2009 r., 
pocztą elektroniczną na adres:   asa-
wicki@wzp.pl 

Komunikat UM opr. LMM
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃcZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNIedZIaŁkU do PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
NIedZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazdz
DworcaPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 17.30, 20.25 (odjazd
ul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROzKŁAD jAzDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SerockI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat- 091 392 62 65
 kierownik-091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROzK£AD jAzDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PrZeWÓZ oSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;Fkursujeodponiedziałkudopiątku;7kursu
jeodponiedziałkudoniedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
Fkursujeodpon.pt.;Lkursujecałytydziń;L1niekursujewnd.;L2kursuje
tylkownd.;L3kursujewt.,śr.,czw.,sob.,nd.Pniekursuje24,25.12iWielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

          Nowogard 0911.2009r.
oFerTY PracY 

PUP GoleNIÓW, FIlIa NoWoGard
1. Kucharz, pomoc kuchenna.
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4.  Robotnik budowlany
5.    Murarz
6.   Brukarz.
7. Monter izolacji cieplnej budynków.
8. Elektromonter.
9. Nauczyciel przyrody

oFerTY PracY Z rejoNU
 1. Mobilny doradca klienta(Bydgoszcz)
2. Sortowacz odzieży(Szczecin)
3. Monter rusztowań (Szczecin)
4. Lektor j. niemieckiego (Szczecin)
5. Asystent  sędziego (Goleniów)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty
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MIKOŁAJKOWY KOLARSKI 
WYŚCIG PRZEŁAJOWY I MTB

W związku z planowanym MIKOŁAJKOWYM KOLARSKIM WYŚCI-
GIEM PRZEŁAJOWYM I MTB publikujemy mapę wyścigu. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę o 
godz. 12.00 na Stadion Miejski „Pomorzanin” w Nowogardzie  w celu za-
poznania się z przedstawioną trasą i uzyskania podstawowych informacji 
odnośnie wyścigów przełajowych.

Organizatorzy wyścigu

Pomorzanin znów 
bez punktów

Pomorzanin Nowogard przegrał XIII serii spotkań V ligi w Myślibo-
rzu z tamtejszym Osadnikiem 3:0 (2:0). Jest to niestety kolejny mecz 
bez zwycięstwa naszych zawodników (ostatnie trzy punkty Pomorza-
nin wywalczył ponad 2 miesiące temu w potyczce z Arkonią Szczecin). 
Już dawno nie było aż tak źle, jak dzieje się ostatnimi czasy w klubie.  
Kolejnym rywalem nowogardzian będzie Sparta Gryfice. Mecz ten rozegra-
ny zostanie w środę (11.11) na własnym boisku.

Pomorzanin po 13 kolejkach rundy jesiennej w ligowej tabeli zajmuje 
dwunaste miejsce. Od strefy spadkowej dzielą go tylko trzy punkty. W naj-
bliższą środę nowogardzki zespół na własnym stadionie podejmie piątą w 
tabeli Spartę Gryfice.

zródło: pomorzanin.nd.pl, red. 

Sprawiedliwy remis
Przed meczem każdy z zespołów liczył na zwycięstwo. Pozwoliłoby one 

odskoczyć od siebie i zbliżyć się do ścisłej czołówki. Po spotkaniu nic się 
jednak nie zmieniło. 

Na początku inicjatywę przejęli 
goście. Jednak kilka groźnych strza-
łów świetnie obronił Michał Dwo-
jak. Bramki strzelała jednak Olim-
pia. W 12 min. mocnym strzałem z 
17 metrów bramkarza gości pokonał 
Gracjan Wnuczyński. Osiem minut 
później piłkę w pole karne idealnie 
dośrodkował Jacek Szewc. Strzałem 
głową do bramki Błękitnych strącił ją 
Paweł Kuś. Olimpia miała przewagę 
już do końca pierwszej połowy. 

Po przerwie sytuacja uległa zmianie. 
To Błękitni mieli inicjatywę i z minuty 
na minutę stwarzali coraz groźniejsze 
okazje. Do tego nasi obrońcy zaczęli 
popełniać błędy. Pierwszy stracony 
gol padł po zamieszaniu. Drugi spro-
kurowany został złym kryciem. Po 
zdobyciu bramek Błękitni wyraźnie 
się rozochocili i ruszyli do ataku. Kil-
kakrotnie przed utratą bramki Olim-
pię uratował świetnie dysponowany 
tego dnia Michał Dwojak.

Najwięcej emocji było w ostatnich 
dziesięciu minutach. Żaden z zespo-
łów nie ograniczał się do kurczowej 
obrony. Szkoda sytuacji Pawła Kusia. 
Po strzale środkowego pomocnika 
z 16 m. piłka minęła słupek bramki 

gości o kilka centymetrów. Piłkarzom 
gości nie można odmówić walki i 
zaangażowania. Nie można jednak 
zapomnieć o brutalności i niespor-
towym zachowaniu. Na kilka minut 
przed końcem arbiter wykluczył z 
gry jednego z nich. Przechylenia szali 
zwycięstwa bliższa była jednak Olim-
pia. W ostatniej minucie po strzale 
głową Dawida Niedźwiedzia piłka 
minimalnie minęła poprzeczkę. 

Olimpia Nowogard – Błękitni 
Trzygłów 2:2 (2:0)

Olimpia: Dwojak – Niedźwiedź, D. 
Stachowiak, Nadzieja, Szewc – Grze-
lak (80. Zawierucha), Wnuczyński, 
Kuś, Kubski – M. Stachowiak, Kieru-
zel.

Bramki dla Olimpii: Wnuczyński, 
Kuś. 

W środę zajmująca w tabeli szóste 
miejsce (20 punktów) Olimpia za-
gra na wyjeździe z trzecim Jantarem 
Dziwnów (23 punkty). Z powodu 
złego stanu boiska mecz odbędzie się 
w Kamieniu Pomorskim. Początek o 
godz. 13.30. W tabeli prowadzą mają-
ce po 27 punktów Radowia Radowo 
Małe i Rega II Trzebiatów.

man

UKS „TRÓJKA” 

Zwycięstwo z Białogardem
W sobotę 7 listopada odbyła się II kolejka Zachodniopomorskiej Ligi Ko-

szykówki Kadetek w której UKS „TRÓJKA” Nowogard podejmowała zespół 
Herkulesa Białogard. 

TRÓJKA Nowogard – HERKULES Białogard 74 : 26  ( 14:6, 22:4, 19:9, 19:7 )
Nowogard : Końka Kasia 35 pkt, Korpa Justyna 13 pkt, Ostaszewska Nikol 

12 pkt, Pabisiak Agnieszka 6 pkt, Lelowska Justyna 5 pkt, Langner Sylwia 2 
pkt, Korpa Karolina 1 pkt.

Mecz miał dość jednostronny przebieg. Walka trwała tylko w pierwszej 
kwarcie. Później uwidoczniła się przewaga naszych zawodniczek, które suk-
cesywnie powiększały przewagę punktową. Cieszy fakt, że punkty zdobyły 
wszystkie zawodniczki, napawa optymizmem coraz lepsza gra zespołowa, a 
także całkiem niezła obrona. 

W innych meczach :
Szesnastka Koszalin – Kotwica 50 Kołobrzeg  55:81
Kusy Szczecin - Olimpijczyk Drawsko                105:35
Pauzował zespół Mini Gier Radowo Małe
Tabela
1 Kusy Szczecin   4 187 96
2 Trójka Nowogard   4 121 67
3 Kotwica 50 Kołobrzeg  3 122 102
4 Mini Gier Radowo Małe  2 76 56
5 Szesnastka Koszalin  2 116 163
6 Herkules Białogard  2 82 150
7 Olimpijczyk Drawsko  1 35 105
W następnej kolejce UKS „TRÓJKA” Nowogard zagra na wyjeździe z ze-

społem Mini Gier Radowo Małe.
KK
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PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

16.11.2009r.godz.16.30

reklamareklama

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

 POGOŃ ZA LISEM organizowali Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wia-
trak” w Nowogardzie, Sołtys i Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrzycy oraz 
Gospodarstwo Agroturystyczne Folwark „U Furmana Pod Lasem” 

W obiektywie  Jana Korneluka   - Pogoń za lisem
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Dobra oferta

NOWOGARD ul. Woj. Polskiego 3
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kom. 0606 616 309, 791 516 309
e-mail: eurobea@interia.eu
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Budynek Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości

Kredyt konsolidacyjny
120 000Teraz nawet do zł netto!

- jedna niższa rata, która łączy w sobie inne Twoje raty,
- z dodatkową gotówką nawet do 60 000 zł netto,

Kredyt gotówkowy
- nawet do 60 000 zł netto / do 84 miesięcy,
- z możliwością ubezpieczenia,
- także bez zaświadczeń o zarobkach,
- dla wybranych sektorów zatrudnienia Cze

ka
my

na Cieb
ie!

Kredyty hipoteczne
- waluta do wyboru USD, CHF, Euro, PLN
- na zakup nieruchomości oraz refinansowanie

Wycena
nieruchomości

Waldemar Siupik

nr upr. 4712

tel. 606 291 791

reklama reklama

reklama

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

czytaj s. 2

Śpiewaliśmy  
pieśni patriotyczne

  foto Jan Korneluk

Czytelnicy 
sugerują…

O tym  
powinniśmy 
pisać!

Drugi  
komunalny 
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Salon Pielęgnacji  

Zwierząt

FUTRZAK 
- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele
- czesanie
- obcinanie pazurów

ul. Boh. Warszawy 82/1
tel. 721 264 357

reklamareklama

Patriotycznie,  
ale tradycyjnie…

W dniu 11 listopada br., w całym kraju obchodzono Święto Odzyska-
nia Niepodległości. W Nowogardzie uroczystości rozpoczęły się o godzi-
nie 11.00 mszą świętą w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny. Następnie 
kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje partii poli-
tycznych, przedstawiciele nowogardzkich szkół oraz mieszkańcy Nowogar-
du uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Kombatan-
tów RP na Placu Wolności. Po złożeniu kwiatów i okolicznościowym prze-
mówieniu Burmistrza zwiedzano wystawę poświęconą gen. Kazimierzowi 
Sosnkowskiemu otwartą w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Uroczystości 
kończył koncert pn. „NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD” – na scenie 
NDK prezentowali się profesjonalni artyści.

Tekst LMM, foto Jan Korneluk

Prawica Rzeczpospolitej 
i Sybiracy uczcili  
11 listopada

Pod Krzyżem Poległych hołd tym, którzy oddali życie abyśmy mogli 
świętować Dzień Niepodległości, oddali przedstawiciele Nowogardzkiej 
Prawicy Rzeczpospolitej i Związku Sybiraków. Tegoroczne obchody świę-
ta 11 listopada przebiegają w szczególnej sytuacji, gdy okazuje się, że 
z powodu orzeczenia Europejskiego Trybunału trzeba na nowo upomi-
nać się o Krzyż jako także symbol i znak naszej prawdziwej wolności, wol-
ności, która jak się okazuje dla ponad 1/3 Polaków nie jest wcale faktem 
oczywistym. Hołd pod krzyżem ma zatem podwójny wymiar. Jest nie tyl-
ko wyrazem czci dla walczących o naszą wolność ale także manifestacją 
przekonania, że wolność w Krzyżu ma swoje podstawowe uprawomoc-
nienie i zasadniczą gwarancję - nie dajmy sobie tej wolności wyrwać.  

fot. Tadeusz Kozioł 
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Zaproszenie
Koło Emerytów i Rencistów 

przy ZK Nowogard 
zaprasza wszystkich emerytów 
na wieczorek taneczny w dniu 

21.10.2009 r. godz. 17.00.
Koszt uczestnictwa wynosi 20 

zł z konsumpcją.
Wieczorek odbędzie się w sali 

na piętrze nad Sklepem AGD, 
koło postoju taxi ul. Rzeszow-
skiego. Zgłoszenia na wieczorek 
przyjmujemy do 18.11.2009, tel. 
601  750  697,  we wtorki godz. 
11.00 – 13.00.

Zarząd

reklamareklama

Drugi komunalny 
W przyszłym roku ma rozpocząć się budowa kolejnego budynku ko-

munalnego. 

Stanie on w pobliżu oddanego 
na początku października. Tak jak 
pierwszy będzie liczył 12 lokali miesz-
kaniowych. 

- Dokumentacja na jego budowę 
jest już gotowa. Była przygotowana 
jeszcze przed realizacją pierwszego bu-
dynku komunalnego – twierdzi Adam 
Czernikiewicz, kierownik miejskiego 
Wydziału Inwestycji i Remontów.

Budowa lokali socjalnych koszto-
wać będzie 1,6 mln. zł. Władze miasta 
złożyły już wniosek o dofinansowanie 
do Krajowego Banku Gospodarczego. 

- Bank zwraca uwagę na to, czy 
mieszkańcy lokali socjalnych wywią-
zują się ze swoich opłat. Gmina chce 
prowadzić, taką politykę, by miesz-

kańców płacących czynsz lokować 
w nowych mieszkaniach. Natomiast 
zalegającym przydzielać lokale so-
cjalne o gorszym standardzie – uważa 
kierownik WIiR.

Inwestycja rozpocznie się, a także 
zostanie zakończona w przyszłym 
roku. Natomiast klucze do mieszkań 
istniejącego już budynku mają zostać 
wręczone jeszcze w tym tygodniu. 

- Zależy nam na budownictwie 
komunalnym. Fundusze na budowę 
nowych lokali na pewno znajdą się 
w budżecie. Nie oszczędzamy tak jak 
inne gminy, bo nasze inwestycje mają 
wysoki standard – mówi burmistrz 
Kazimierz Ziemba.

Marcin Nieradka
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Czytelnicy sugerują…

O tym powinniśmy pisać! 
Przedstawiam Państwu sugestie Czytelników jakie usłyszałem w prywat-

nych rozmowach.
Co Państwo o tym sadzicie?
Przyjmowanie do pracy:
Czytam ogłoszenie – potrzebny 

mężczyzna do prac magazynowych. 
Tylko jedna osoba.

Biorę „DN” pod pachę i udaję się 
pod wskazany adres. Na moje nie-
szczęście (ale chyba szczęście) spoty-
kam znajomego. Znajomy melduje, ze 
załatwił sobie pracę. Okazało się, że tę 
z „mojego” ogłoszenia. Myślę – trudno, 
ale ponieważ jestem już koło zakładu 
to wejdę. Skierowano mnie do pana 
(chyba kadrowca), który z uśmiechem 
zaczyna rozmowę i żąda ode mnie 
„papierów’ – Dowód osobisty, świa-
dectwo pracy, uprawnienia na wózek 
lub sztapklarke, świadectwo zdrowia.. 
Wszystko miałem. To zażądał jeszcze 
zaświadczenie o niekaralności. Też 
miałem, ale już nie wytrzymałem 
– czemu nie pyta mnie pan o świa-
dectwo pokrewieństwa z jakimś pana 
wujkiem lub ciotką? Przecież etat już 
Pan obsadził! Wiem, ze przyjął pan po 
znajomości, a ja mam być dowodem 
na rzekomo wnikliwą selekcję?

I po co robić interesanta w balona. 
Cóż takie czasy…

Proszę czekać… 
W jednym z wydziałów UM chcia-

łem pobrać” papierek”. Wszedłem bez 
pukania. Od razu zostałem wypro-
szony. Proszę czekać.(zaznaczam, że 
w biurze nie było innego interesanta)

Po chwili pani raczyła mnie przyjąć. 
Czytając gazetę wysłuchała mnie i 
powiedziała: trzeba napisać podanie. 
Wyszedłem i po chwili wróciłem z 
podaniem. Niech Pan naklei znaczek 
skarbowy! – usłyszałem. Nie mogła 
tego Pani od razu powiedzieć? Od-
powiedzi nie było więc poszedłem do 
kasy UM. Odstałem w kolejce ok. 5 
minut. Znaczków opłaty skarbowej 
nie było!

Kasjerce zwróciłem uwagę, że mo-
głaby wywiesić stosowną informacje 
– po co mam stać w kolejce. Poszedłem 
w miasto, kupiłem znaczek, załatwi-
łem sprawę. Po tygodniu w kasie nie 
było znaczków i ..nie było stosownej 
informacji. Stój kliencie – masz prze-
ciez czas…

Składanie wieńców
Od jednego z obserwatorów uro-

czystości usłyszałem takie ni to 
stwierdzenie ni to pytanie –  w 
jakim celu szkoły mają sztandary? 
Czy nie powinni zamanifestować 

swego patriotyzmu w takim dniu jak 
Narodowe Święto Niepodległości 
przychodząc pod pomnik z pocztem 
sztandarowym? A może nauczyciele 
mają w tym dniu inne obowiązki, bo 
jest ich tutaj jak na lekarstwo…

Po uroczystościach na placu 
Spotkałem swojego byłego pod-

władnego z wojska. Lat ok. 40, żonaty, 
dwoje dzieci, średnie wykształcenie. 
Zagadnąłem – coś Pana na uroczy-
stościach nie widziałem?

Powiem panu szczerze – odpowie-
dział. Nie czuję się pełnoprawnym 
obywatelem.

Wiem, ze powinienem się cieszyć w 
takim dniu. Ale z czego? No chyba z 
tego, że pracuję, bo inni nawet pracy 
nie mają. Ale co z tego? Często myślę, 
ze jestem obywatelem drugiej katego-
rii. Przy moich zarobkach Ojczyzny 
niczym nie mogę wspomagać. Pracuję 
uczciwie i rzetelnie i co z tego mam? – 
niecało dwa tysiące? Telewizja nie dla 
mnie bo mi żony szkoda. Co mam jej 
powiedzieć gdy w reklamie słyszę – 
„jesteś tego warta” -  krem tylko za 120 
złotych? Buty za 1 500 zł – taniocha! 
Czy nie jest warta? Czy nie należy jej 
się wizyta u fryzjera, u manicurzystki? 
Czy moje dzieci muszą jeść danonki 
tylko po przecenie? Gdyby było więcej 
takich obywateli to połowę sklepów 
należałoby zamknąć. A  podobno 
jestem pracowity i uczciwy.

Nie mogę marzyć o nowych oknach, 
bo kiedyś wziąłem pożyczkę i nie za-
płaciłem rat w terminie. Cóż z tego, że 
teściowie pomogli i zapłaciłem szybko 
co do grosza – bank umieścił mnie w 
Biurze Niesolidnych i chyba na 7 lat 
jestem uziemiony.

Po co mam iść na plac? Żeby spotkać 
znajomych i wykrętnie się tłumaczy 
ć, że nie wolno mi pić piwa? Przecież 
nie powiem, że mnie nie stać na kufel!

Na pocieszenie cudzy upadek – ko-
lega szukał pracy i był zarejestrowany 
w PUP. Zasiłku nie miał, ale miał 
ubezpieczenie. Trafiła się praca więc 
poszedł. Ma teraz umowę o dzieło, 
natychmiast go wyrejestrowano z listy 
bezrobotnych, nie ma ubezpieczenia. 
Ma za to pracę – co dwa trzy dni wolne 
(podobno brakuje surowców) i zarabia 
20-25 złotych dziennie. Na placu też 
go nie widziałem…Jakoś nie przyszło 
mu do głowy świętować..

Wysłuchał LMM

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Pamiętamy, radujemy się,  
świętujemy...

11 listopada, to ważny dzień dla każdego Polaka. Po stu dwudziestu 
trzech latach niewoli – NIEPODLEGŁOŚĆ! Wspaniała, wymarzona, wy-
walczona… 

Nareszcie możemy się  radować 
Świętem Niepodległości. Przywró-
cone w 1989r. przypomina nam o 
tamtych wydarzeniach. To okazja 
słuchać oraz śpiewać pieśni i piosen-
ki z tamtych lat. W tym roku szkol-
nym, uczniom i nauczycielom z 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
przypomniał je pan Lech Szpon. Ten 
gościnny występ wzruszał i bawił. 
Były pieśni żołnierskie – pełne wia-
ry i nadziei oraz piosenki popularne 
w tamtym okresie. Zostały one po-

przedzone wiadomościami z historii 
przekazanymi w sposób przystępny 
i zrozumiały. Wszyscy słuchali chęt-
nie, a gdy była możliwość wspólne-
go śpiewania - korzystali z niej. Na 
koniec  była burza braw, dzięki cze-
mu występ trochę się przedłużył. 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy 
panu L. Szponowi za dobre serce, 
piękny śpiew i ciekawy komentarz. 
Tę lekcję historii uczniowie jeszcze 
wspominają. 

M.
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aUTOrYZOWaNI DIlerZY

NOWOGarD • ul. Warszawska 5 • tel. 91 392 68 57
reSkO • ul. Wojska Polskiego 68 • tel. 91 395 10 87

ŁOBeZ • ul. Rapackiego 22 • tel. 91 397 68 29

Ceny pilarek już od 799 zł

Przygotuj się
na jesień

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk 

zaprasza 
na BAL 

SYLWESTROWY 
do Szkoły Podstawowej nr 3  

w Nowogardzie 

Zapewniamy:
- miłą obsługę
- obficie zastawiony stół
- dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami: 
91 39 26 388, 507 421 567
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
XXXIII Niedziela Zwykła – Mk 13,24-32

PRZEMIJANIE
Z tygodnia na tydzień zbliżamy się do końca roku liturgicznego. 

Teksty biblijne koncentrują się coraz bardziej na Bożym sądzie, na przemijaniu 
tego świata, życia ludzkiego. Codziennie doświadczamy narodzin i śmierci. Lu-
dzie się rodzą i umierają. I nie stanowi to dla nas problemu. Problem zaczyna się, 
gdy pytamy o początek i koniec wszechświata. Wiele jest teorii na ten temat, ale 
żadna nie stawia twierdzeń kategorycznych.

Kiedy spojrzymy na tę kwestię, nie tylko z punktu widzenia biblijnego, nasu-
wają się nam takie myśli: Skoro przemija człowiek, dlaczego miałby być wieczny 
materialny świat? To, że świat się nigdy jeszcze dotąd nie skończył, nie jest wy-
starczającym argumentem. To samo możemy powie dzieć o rodzaju ludzkim, któ-
ry dotąd jeszcze nigdy nie przestał istnieć. Chrystus jednak w dzisiejszej Ewange-
lii zapowiedział koniec egzystencji człowieka na ziemi.

A co ze światem? Gdyby świat materialny, przynajmniej w takiej formie w ja-
kiej jest, nie przestał istnieć, materia miałaby charakter absolutu. A zatem przyj-
dzie jakiś koniec materialnego świata.

Biblijna koncepcja świata zawiera taką wizję. Słońce się zaćmi, księżyc nie 
da blasku, gwiazdy będą spadać z nieba. Fakt ten zmienia ludzką perspektywę. 
Świat przestaje być czymś innym, większym od człowieka, gdyż on także odej-
dzie - przeminie. Kiedyś staniemy przed Bogiem – Stwórcą jako bezbronni i 
nadzy. Żadnego znaczenia nie będą miały jego dyplomy i ordery, stanowiska i 
role. Wszystko to stanie się nic nie znaczącymi rekwizytami. Jedyne pytanie jakie 
otrzymamy, to pytanie o miłość w naszym życiu. 

W filmie „Droga do zatracenia” John Rooney jest szefem gangu. Bezpośrednio 
po Mszy św. i przyjęciu Komunii Św. spotyka się z pracującym dla niego zabójcą. 
Ten informuje go, że z powodu oszust jego syna zabijał niewinnych ludzi. Rooney 
spokojnie odpowiada: „Oprzytomnij Michael, takie życie wybraliśmy. Jedno jest 
pewne: nikt z nas nie zobaczy nieba!”

Przyjście Jezusa przy końcu świata związane będzie z Sądem Ostatecznym. Jed-
nak los człowieka: zbawienie, potępienie lub czyściec decyduje się w chwili śmier-
ci. Zbawiony będzie jedynie człowiek, który umiera pojednany z Bogiem i w 
chwili śmierci ma w sobie Bożą miłość. Sąd po śmierci właściwie nie jest sądem, 
tylko potwierdzeniem oczywistego faktu, jakim było nasze życie. Tak więc, jak 
pisał starożytny poeta Owidiusz: „Cokolwiek czynisz, patrz zawsze na koniec”.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:

Pamiętajmy w miesiącu listopadzie o naszych bliskich zmarłych. Zaprasza-
my codziennie o godz. 18.00 na Mszę św. i Wypominki w kościele pw. Św. Ra-
fała Kalinowskiego.

Zapraszamy na Mszę św. w intencji pomordowanych na Wołyniu przez na-
cjonalistów ukraińskich, która odbędzie w kościele pw. Św. Rafała Kalinow-
skiego w piątek 13 listopada o godz. 18.00.

Msza św. w intencji zmarłego śp. Ks. Abp Mariana Przykuckiego odbędzie 
się w kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego 15 listopada (niedziela) o godz. 
11.00. Zapraszamy.

Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 
dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w Poznaniu. Punkt przygotowań w parafii pw. 
Św. Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek  o godz. 19.00 w ra-
mach spotkań grupy „Pokolenie JP2”. Kontakt i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, 
GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; www.rafalkalinowski.republika.pl )

Zapraszamy na Mszę św. odpustową ku czci św. Rafała Kalinowskiego, któ-
ra odbędzie się 20 listopada (piątek) o godz. 17.00.

Zapraszamy na spotkania Rodziny „Radia Maryja”, które odbywają się w 
każdy wtorek o godz. 19.00 w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego.

Ateizm znów wojuje…

Strasburg walczy  
z Włochami o krzyże…

Od kilku dni słyszymy w mediach 
spór o krzyż. Werdykt, który został wy-
dany, z pew nością jest próbą tworzenia 
precedensu do szerszej kampanii, szuka-
nia podstaw rzekomo prawnych do po-
dobnych działań w całej Unii Europej-
skiej. Nie jest to tylko sprawa jednost-
kowa, ale zamie rzona z góry. Można się 
spodziewać, że tak samo jak na siłę po-
dejmowane są próby legalizacji aborcji, 
wprowadzania antykatolickich ustaw, 
tak i tutaj będzie prowadzona walka.

W sposób demokratyczny chcia-
łoby się obalić Prawo Boże, naturalne 
prawo, które jest wpisane w sumienie 
każdego człowieka. Cała społeczność 
katolicka w Unii Europejskiej powinna 
zareagować. Jest to wyrok, który godzi 
w najbardziej elementarne, podstawowe 
prawa czło wieka, wpisane w ludzką na-
turę. Krzyż jest znakiem nie tylko Ko-
ścioła katolickie go, ale jest symbolem 
najszczytniejszych i najpiękniejszych 
wartości, na których trzeba budować 
życie, aby było ono szczęśliwe, sensow-
ne, mądre i dobre. Krzyż jest znakiem 
miłości Boga do ludzi, ludzi między 
sobą, jest znakiem pojednania, prze-
baczenia, znakiem nadziei, cierpienia, 
które ma sens.   

Przekreślając krzyż, usuwamy także 
te wartości; lekceważy my wartości, któ-
re ten krzyż symbolizuje. Dlatego jest 
to wielka niesprawiedliwość i krzywda 
wyrządzona katolikom, wie rzącym, 
jak również wszystkim ludziom. Nurt 
oświeceniowy polega na tym, że li czy się 
prawo pozytywne, a jest elimi nowane 
prawo naturalne, sumienie, burzy się 
porządek ustanowiony przez Boga. Ten 
ma rację, kto ma władzę, ten ma rację, 
kto ma pieniądze, ten ma rację, kto ma 
media.

To właśnie krzyż jest znakiem 
wolno ści. Krzyż nie powinien być przez 
nikogo traktowany jako znak, który 
obraża lub ogranicza wolność. Wręcz 
przeciwnie, był on zawsze uważany jako 
znak wolności. Usuwając krzyż, rezy-
gnujemy z wol ności, wola decydentów 
staje się waż niejsza od godności. Nie ma 
wolności bez prawdy, krzyż jest znakiem 
wolności, krzyż jest znakiem prawdy. 
Krzyż jest zna kiem wpisanym w kulturę 
łacińską, euro pejską, trzeba go bronić, 
bo rozchwiany zostanie cały ład i po-
rządek moralny. Z krzyżem na piersi 
walczyli nasi ojcowie o wolność kraju.

Takie orzeczenie Trybunału jest 
sygna łem, aby katolicy i wszyscy, którzy 
czują się ludźmi wyrosłymi z cywilizacji 
łaciń skiej, jednoczyli się i nie dali narzu-
cić so bie nieładu. Teraz Włochy, jutro 
może być już Polska. Kojarzy się to nam 
z czasami, gdzie połowa Europy rządzili 
komuniści, też wtedy zdzierali ze szkół 
krzyże. Pamiętamy te czasy jak nasza 
Polska młodzież broniła krzyża w szko-
łach. Dziś cywilizacja liberalna zatacza 
coraz szersze kręgi i podejmuje działa-
nia, które znamy z czasów prześladowań 
chrześcijan, i które dokonują się jeszcze 
na świecie. 

Jak już wiemy premier Włoch Silvio 
Berlusconi nie zgadza się z tym wyro-
kiem, i w żadnej włoskiej szkole nie bę-
dzie zdejmowany krzyż, ponieważ jest 
on oprócz względów religijnych, także 
wpisany w naszą kulturę i tradycję. 

W niedzielę 8 listopada przeżywa-
liśmy Ogólnoświatowy Dzień Solidar-
ności z Kościołem prześladowanym, 
szczególną uwagę zwracaliśmy na 
Indie, gdzie Kościół Katolicki jest tak 
bardzo szkalowany. Obecnie na świe-
cie rocznie ginie 170  000 chrześcijan 
ze względu na wyznawaną wiarę. Dziś 
najbardziej prześladowaną religią na 
świecie jest chrześcijaństwo.  Ale nie 
traćmy nadziei, Chrystus mówi: „Mnie 
prześladowali, i was będą prześlado-
wać”, „ale kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony”. 

  x.TT
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Wyrazy współczucia 
z powodu 

śmierci mamy 

dla p. Danuty 
Ziółkowskiej 

składają 
rodzice 

i byli wychowankowie 
z kl. VI

Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 

w Długołęce 

Danucie  
Ziółkowskiej 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu 

śmierci Mamy 
składają: 

nauczyciele, pracownicy 
obsługi oraz uczniowie SP 

w Długołęce

kONDOleNCje kONDOleNCje

29 grudnia 2009 - 2 stycznia 2010 • Poznań
Chcesz…?
•   Przeżyć kilka dni z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi z całej Europy 

i z innych kontynentów...
•   Poznać mieszkańców miasta dzięki osobistym spotkaniom...
•   Modlić się z innymi śpiewami i w ciszy...
•   Być gościem u rodzin i w parafiach Poznania i okolic miasta
•   Rozpocząć «Pielgrzymkę zaufania» w swoim życiu...
Zapisy do 22 listopada!  Zachęcamy gorąco do udziału w przygotowa-

niach! Koszt: ok. 270 zł (przejazd, pobyt, ubezpieczenie, wpisowe). Punkt 
przygotowań i zapisy: spotkania w każdy poniedziałek o godz. 19.00.

Ks. Tomasz Tylutki
Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; gg: 2404046
www.taize.fr/pl ; www.rafalkalinowski.republika.pl ; www.ichtis.info

Pielgrzymka zaufania przez ziemię 
- Europejskie Spotkanie Młodzieży…

„Orlik” tonie 
w błocie

Boisko „Orlik 2012” oficjalnie otwarto 30 października. Infrastruktura 
wokół niego wymaga jednak znacznej poprawy.

Już na poprzedniej sesji Rady Miasta (28 października) radny Stanisław 
Kazuba apelował o budowę do kompleksu sportowego drogi dojazdowej. 
Żartował, że jeśli podczas uroczystego otwarcia spadnie deszcz to, goście 
biorący udział w ceremonii będą taplać się w błocie. Wtedy jednak nie pada-
ło. Ale, by przekonać się o fatalnym stanie nawierzchni przy boisku wystar-
czy wybrać się na nie dziś. 

Również na poprzedniej sesji burmistrz Kazimierz Ziemba zapewnia, iż 
mankamenty zostaną usunięte. Co w tej sprawie robi miasto zapytaliśmy w 
Urzędzie Gminy. 

- Inwestycje drogowe w tym rejonie miasta są w przygotowaniu. Mamy już 
opracowaną dokumentacje techniczną na przedłużenie ulicy Racibora. Obsłu-
ży ona dwa bloki SM „Cisy” i połączy się z ul. Jana Pawła II. W konsekwen-
cji będzie można nią dotrzeć do boiska „Orlik”. Inwestycja będzie realizowa-
na etapowo. Pierwszy etap rozpocznie się jeszcze w tym roku. Rozpoczniemy 
oczywiście od ogłoszenia przetargu – mówi Adam Czernikiewicz, kierownik 
miejskiego Wydziału Inwestycji i Remontów. 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
przygotowuje także dokumentacje na budowę drogi, która połączy ul. Boh. 
Warszawy z boiskiem. Ułatwi ona dojazd do szkoły i znajdującej się obok 
hurtowni.

Marcin Nieradka
  

konkurs dla przedszkoli i szkół

„Twoja Puszka  
Skarbonka” 

Fundacja RECAL ogłasza kon-
kurs plastyczny pod hasłem: „Twoja 
Puszka Skarbonka” - puszka opako-
waniem XXI wieku.

Cel konkursu:
-  edukacja ekologiczna na przy-

kładzie odzysku aluminiowych pu-
szek po napojach,

-  podniesienie świadomości eko-
logicznej społeczeństwa,

-  stworzenie warunków do wy-
powiedzi artystycznej w formie ry-
sunku, stanowiącego projekt puszki 
- skarbonki,

-  prezentacja postawy alu-zbiera-
cza,

-  promocja recyklingu puszek 
jako przykład ekologicznej postawy 
i dbałości o środowisko.

Konkurs obejmuje prace z za-
kresu malarstwa, rysunku, grafiki. 
Skierowany jest do przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Każdy autor 
może zgłosić do 3 prac, maksymal-
ny format A4 (kartonowe kartki z 
bloków rysunkowych). Preferowane 
będą prace wykonane techniką, któ-
ra charakteryzuje się użyciem kolo-
rów podstawowych (czerwony, żół-
ty, niebieski, zielony itp.) obrysowa-
nych czarną linią. Prace nie powin-
ny zawierać mieszanych przejść ko-
lorystycznych typu „tęcza”, rozmyć 
typu akwarela, ponieważ takie tech-
niki powodują trudności podczas 
odwzorowania rysunku na puszce. 
Prace zgłoszone do konkursu mu-
szą być własnością autorów. Prace 
winny być opisane   imieniem i na-
zwiskiem, adresem, kontaktem tele-

fonicznym do opiekunów oraz zgo-
dą na przetwarzanie danych osobo-
wych na potrzeby konkursu. Wzór 
oświadczenia znajduje się na stronie 
internetowej www.recal.pl 

Nagrody
-  nagroda za zajęcie I miejsca - 

praca umieszczona będzie na limi-
towanej serii puszek-skarbonek oraz 
autor projektu otrzyma aparat cyfro-
wy wartości 1.500 zł.

-  nagroda za zajęcie II miejsca 
aparat cyfrowy wartości 1.000 zł.

-  nagroda za zajęcie III miej-
sca aparat cyfrowy wartości 600 zł. 
Organizatorzy zastrzegają sobie pra-
wo do przyznawania wyróżnień na-
gradzanych sprzętem sportowym 
lub elektronicznym.

Osobą udzielającą wszelkich in-
formacji oraz odpowiedzialną za or-
ganizację konkursu jest Jacek Wać – 
członek zarządu Fundacji RECAL, 
tel. 0601 797 848, e-mail: jacek.
wac@recal.pl.

Termin nadsyłania prac: do 31 
grudnia 2009 roku.

Opr. LMM

NDk zaprasza
Szkoła Tańca „Flesz” oraz No-

wogardzki Dom Kultury zaprasza-
ją 19.11.2009 r. o godz. 16.00 do 
sali widowiskowej NDK gdzie na-
stąpi uroczyste rozpoczęcie działal-
ności grupy tanecznej TEAM 2012. 
W programie: pokaz taneczny dzie-
ci należących do grupy Team 2012 
oraz par tańca towarzyskiego

Zapraszamy
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Marcel syn Joanny 
i Andrzeja ur. 5.11.09 
z Nowogardu

Maciej syn Patrycji 
Ciesielskiej ur. 8.11.09 
z Łubnicy

Wiktoria córka Iwony 
i Piotra Sobczak 
ur. 6.11.09 
z Nowogardu

Michał syn Anety 
i Rafała Wdowczyk 
ur. 9.11.09 z Miętna

Syn Magdaleny 
Skamrot ur. 6.11.09 
z Bodzęcina

Julia córka 
Moniki Grodzickiej 
ur. 11.11.09 z Karska

W obiektywie  jana korneluka   - Narodowe Święto 
Niepodległości w Nowogardzie
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Warsztaty filmowe  
w I Liceum Ogólnokształcącym

Europejski Festiwal  
Filmów Fabularnych

Tatiana Dobrowolska z I LO 
- Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 

We wtorek 4 listopada 2009r. o godz. 12:00 w auli I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomów Stypendy-
stom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi szkoły po-
nadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy 
tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września 
do czerwca w danym roku szkolnym. 

Stypendystką I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w 
Nowogardzie została uczennica drugiej klasy Tatiana Dobrowolska, któ-
ra w roku szkolnym 2008/2009 uzyskała najwyższą średnią ocen w szko-
le. Uczennica reprezentowała szkołę w piłce ręcznej i koszykówce, ponadto 
brała udział w projekcie finansowanym przez Unię Europejską.

  Jedynka    
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Redakcyjny : Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. Opieka merytoryczna : zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72‐200 Nowogard.        www.lo1.nowogard.ids.pl            Tel. 091‐39‐20‐213 

           

 

10 listopada 2009r. uczniowie z I 
Liceum Ogólnokształcącego w No-
wogardzie wraz z organizatorem 
warsztatów filmowych, panem Mi-
chałem Sokulskim obejrzeli w No-
wogardzkim Domu Kultury filmy, 
które zostały nagrodzone na Euro-
pejskim Festiwalu Filmów Doku-
mentalnych. Był to pokaz specjalnie 
wybranych filmów z XVIII festiwa-
lu, który zakończył się dwa tygodnie 
temu. Podczas DokumentART co 
roku młodzi twórcy filmowi z Euro-
py i Izraela spotykają się w Neubran-
denburgu i Szczecinie, by zaprezen-
tować swój najświeższy dorobek w 
dziedzinie filmu dokumentalnego. 

Pierwszy film opowiadał o uzależ-
nieniu od dawania datków. Film zo-
stał przedstawiony na zasadzie ma-
łej manipulacji, ponieważ realnie nie 
ma takiego uzależnienia. Ponadto 
na zakończenie filmu przedstawio-
no prawdziwe statystyki w Niem-
czech, porównując wydawane pie-
niądze na używki i na datki. Kwota 
przeznaczana na używki była kilka-
naście razy większa. Kolejne filmy 
opowiadały o stosunkach Indii z Pa-
kistanem, np. o człowieku, który był 
niepełnosprawny i starał się żyć nor-
malnie. Nieco zabawny i ironiczny 
był film o Panu X i Moje Ińsko. Po-
kazano nam również krótki film o 
tym, jakie warsztaty filmowe są or-
ganizowane na terenie naszego wo-
jewództwa. Większość obejrzanych 
przez nas filmów była w językach 
obcych. Specjalnie dla nas przygo-
towano lektora, który czytał na bie-

żąco tłumaczenie. Po zakończeniu 
seansu pani Małgorzata Frymus – 
wykładowca US opowiedziała nam 
o festiwalu i o filmach dokumental-
nych.

Pan Michał Sokulski jako organi-
zator spotkania dotyczącego Festi-
walu Filmów Fabularnych i miło-
śnik filmów wypowiedział się rów-
nież na ten temat: ,,Bardzo cieszę się, 
że filmy nagrodzone na dokumen-
tART zostały wyświetlone w No-
wogardzie. Najbardziej rozśmieszył 
mnie film o uzależnieniu od datków. 
Byłem nawet skłonny uwierzyć w re-
alność sytuacji. Sądząc po nazwie fe-
stiwalu myślałem, że będą to tylko 
filmy dokumentalne, jednak tak nie 
było. W naszej szkole działa Dysku-
syjny Klub Filmowy o nazwie Stop 
Klatka. Co piątek jest wyświetlana 
klasyka filmowa w reżyserii Cop-
poli, Herzoga, Michałkowa, Wajdy, 
Kieślowskiego i innych. Wyświetla-
my również filmy z Pakietu Filmo-
teka Szkolna, które szkoła otrzymała 
w ramach projektu organizowanego 
przez Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej. Wyświetlane filmy cieszą się za-
interesowaniem uczniów. Ostatnio 
również odbyły się warsztaty w na-
szej szkole, podczas których anali-
zowaliśmy film Krzysztofa Kieślow-
skiego pt. „Amator”. Cieszy mnie 
spore zainteresowanie uczniów fil-
mem i mam nadzieję, że kolejne 
warsztaty i projekcje będą cieszyły 
się taką samą popularnością.’’

Marta Damazer

W dniu 6 listopada 2009 r. w I Li-
ceum Ogólnokształcącym odbyło 
się szkolenie z zakresu ,,Uczę się z 
filmem i poprzez film’’. Pod opieką 
pana Michała Sokulskiego wszyscy 
chętni przybyli wczesnym rankiem 
do pracowni multimedialnej, aby 
obejrzeć film pt. ,,Amator’’ Krzysz-
tofa Kieślowskiego. Następnie uda-
liśmy się na wykłady prowadzone 
przez Annę Majewską i Adama Gą-
seckiego. Tematem naszego spotka-
nia była wnikliwa analiza filmu oraz 
poznanie zamierzeń, jakimi kiero-
wał się Kieślowski.

Na początek, każdy przedstawił 
się i wymienił tytuły filmów, które 
ostatnio obejrzał.  W grupach roz-
mawialiśmy na temat swoich zain-
teresowań filmowych. Po wstępnym 
zapoznaniu się  przeszliśmy do in-
terpretacji filmu. Dyskusja na temat 
Filipa Mosza i zmiany jego życia po 
zakupieniu kamery była bardzo cie-
kawa i wnikliwa. Każdy mógł wypo-
wiedzieć się i przedstawić swoją wła-
sną tezę na temat bohatera. 

Następnie zadanie grup polegało 

na ułożeniu pytań związanych z ży-
ciem bohaterów ,,Amatora’’. Wpisa-
liśmy je na listę i przeprowadziliśmy 
głosowanie, aby znaleźć trzy najbar-
dziej ciekawe. Każda grupa odpo-
wiadała na jedno pytanie spośród 
trzech, które zdobyły najwięcej gło-
sów. Kapitanowie poszczególnych 
grup przedstawili spostrzeżenia na 
dany temat i odpowiadali na różne, 
czasami nie łatwe pytania. Pani Ania 
i pan Adam pokazali nam, że nawet 
małoistotne dla nas rzeczy w filmie, 
nie są tam przypadkowo i odgrywa-
ją swoją role. Po zakończeniu szko-
lenia, każdy z nas otrzymał ankietę 
na temat zajęć. Zachęcano nas aby-
śmy częściej zaglądali do Filmoteki 
Szkolnej. 

Wykłady skończyły się około 
godz. 14: 30. Uważam, że tego typu 
szkolenia powinny być częściej or-
ganizowane w szkołach, ponieważ 
pokazują one inny świat filmu. Mam 
nadzieje, że w szkole będą częściej 
organizowane tego typu projekty.

Marta Damazer
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Na kanale Świniec w Trzebiesze-
wie odbyły się doroczne towarzyskie 
zawody wędkarskie Koła PZW Tę-
czak Nowogard. Tak dobrych brań, 
jakie były w dniu zawodów, nawet 
najstarsi członkowie Koła nie pa-
miętają. 

A walka o puchar zwycięzcy trwa-
ła do ostatnich sekund. Zdecydo-
wała przysłowiowa jedna duża płot-
ka, która o 30 dkg przeważyła szalę 
zwycięstwa na korzyść Waldka, Ka-
mil (wielokrotny mistrz Koła) mu-
siał zadowolić się drugim miejscem. 

I miejsce Waldemar Misiak, II 
miejsce Kamil Paleta, III miejsce 
(dla dwóch zawodników) Artura 
Marciniaka i Wojciecha Kazimier-
czaka, IV - Jerzy Ratko, V - Żytko 
Jerzy, VI - Marcin Grab, 7 - Cezary 
Sadło. 

Pierwszych siedmiu zawodników 
otrzymało wędkarskie bony towa-
rowe. W zawodach ogółem wzię-
ło udział 28 zawodników, wszyscy 
otrzymali wędkarskie upominki. 
Zawody obsługiwali Ryszard Patyk 
wiceprezes i komandor zawodów, 
Henryk Marzec, Ryszard Paleta, Jan 
Lipski, Marcinkiewicz Ignac. 

Nie zabrakło też poczęstunku 
dla zawodników od stałych spon-
sorów Henryka i Andrzeja Gry-
gowskich. A na miejsce zawiózł i 
bezpiecznie odwiózł zawodników 
autokar firmy PBO „Grinbud” p. 
Mariana Jeża – serdeczne podzię-
kowania dla sponsorów. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W związku z planowanym MIKOŁAJKOWYM KOLARSKIM WYŚCI-
GIEM PRZEŁAJOWYM I MTB publikujemy mapę wyścigu. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę o 
godz. 12.00 na Stadion Miejski „Pomorzanin” w Nowogardzie  w celu zapo-
znania się z przedstawioną trasą i uzyskania podstawowych informacji od-
nośnie wyścigów przełajowych.

Organizatorzy wyścigu

Urząd Miejski w Nowogardzie  wraz z LUKS Panorama Chrabąszcze ser-
decznie zaprasza na MIKOŁAJKOWY KOLARSKI WYSCIG PRZEŁAJO-
WY i MTB który odbędzie się 5 grudnia 2009 (sobota) w Nowogardzie na te-
renie Stadionu Miejskiego „POMORZANIN” w Nowogardzie. Wyścig prze-
widziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz  starszych i sympatyków 
kolarstwa. Start I grupy o godz. 11.00. 

Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Nowogardzie
LUKS Panorama- Chrabaszcze Nowogard
Szczegóły wyścigu znajdują się w załączonym Regulaminie.

Olimpia  
znokautowana 

W środowej 12 kolejce A-klasy Olimpia Nowogard uległa Jantarowi 
Dziwnów aż 5:0.

Mecz ze względu na fatalny stan boiska w Dziwnowie odbył się w Kamie-
niu Pomorskim. Był to ostatni pojedynek Olimpii w rundzie jesiennej. Spo-
tkanie z Regą II Trzebiatów, które miało odbyć się w sobotę na stadionie w 
Wierzbięcinie zostało przełożone na wiosnę. Po dotkliwej porażce z Janta-
rem, Olimpia zajmuje w tabeli siódme miejsce. 

man

Dobre brania  
w Trzebieszewie 

liga Halowa lZS
Piłka nożna
W dniu 4 listopada uzyskano następujące wyniki:
Świerczewo – LZS Słajsino 3:0,
LZS Karsk – LZS Wojcieszyn 0:0,
ZSP II – Jastrząb Łosośnica 2;1,
LZS Wołowiec – LZS Nowogard 3:1
W tabeli prowadzi LZS Wołowiec.
Piłka siatkowa
W dniu 7 listopada padły następujące rozstrzygnięcia:
LUKS – LZS Szczytniki 3:1,
Oldboys – Mentosy 3:0,
LZS Wojcieszyn – Jastrząb Łosośnica 3:0,
Mentos – LZS Nowogard 3:2,
Zakład Karny – Jastrząb 3:0.

Z okazji Święta Niepodległości na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 
rozegrano turniej siatkarski. 

Wyniki:
LUKS Nowogard – LZS Nowogard 3:0,
Oldboys – Mentosy 3:0,
Mentosy -  LZS Nowogard 3:1,
Oldboys – LUKS 3:0.
I miejsce zdobyła drużyna Oldboys, II – Luks, a III Mentosy.
Gratulujemy!

Zarząd M-G  Z LZS
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Z okazji 

18 urodzin 
Laurze  

Adamelak
moc najserdeczniejszych 

życzeń, spełnienia marzeń 
oraz wszystkiego 

co najlepsze 
składają dziadkowie oraz 

chrzestny z rodziną

Z okazji 

urodzin 
Sławkowi 

Szkudlarkowi 
dużo zdrowia 
i pomyślności

życzy
nowa rodzina

ŻYCZeNIaŻYCZeNIa

Jak zarobić 
34 miliardy złotych?

Polska rozpoczyna handel limita-
mi emisji dwutlenku węgla. Mamy 
do sprzedania prawa do 550 mln 
ton CO2. Gdybyśmy chcieli zbyć 
całą nadwyżkę moglibyśmy zarobić 
8,25 mld euro.

Polska sprzedała Hiszpanii prawa 
do emisji CO2. Jak poinformował 
premier Donald Tusk, zarobiliśmy 
na tym 25 mln euro. Ministerstwo 
środowiska już zapowiada kolejne 
transakcje. Chętnych nie brakuje. 
Wśród potencjalnych klientów wy-
mieniane są: Japonia, Portugalia i Ir-
landia. Dlaczego możemy sprzeda-
wać prawa do emisji CO2 i ile mo-
żemy na tym zarobić.

Średnia cena emisji tony dwutlen-
ku węgla na giełdach światowych 
wynosi obecnie 15 euro. Teoretycz-
nie więc na sprzedaży całej zaosz-
czędzonej puli limitów, rząd mógłby 
zarobić ponad 8 mld 250 mln euro. 
Przy obecnym kursie euro daje nam 
to ponad 34 mld złotych. Taka kwo-
ta pozwoliłaby zasypać dwie trzecie 
przyszłorocznej dziury w budżecie 
państwa. Minister finansów nie bę-

dzie jednak mógł skorzystać z pie-
niędzy, które pozyskamy . Wszystkie 
zyski trzeba będzie wydać na inwe-
stycje ekologiczne. Trafią do Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, który 
wykorzysta je na ograniczanie emi-
sji gazów cieplarnianych i proekolo-
giczne kampanie społeczne.

Skąd się wzięły nasze nadwyżki? 
Po 1989 roku zamknięto część naj-
bardziej trujących zakładów, a w 
tych które przetrwały zainwestowa-
no w technologie przyjazne dla śro-
dowiska. Po 1988 roku Polska zosta-
ła zobowiązana do obniżenia emisji 
o 6 proc. z ówczesnego poziomu 560 
mln ton. Ale już w 1989 roku emisja 
spadła u nas do 448 mln ton. W ko-
lejnych latach redukowano ją jesz-
cze bardziej. W sumie po 1989 roku 
emisja CO2 spadła u nas o około 30 
procent. W 2000 roku wyemitowa-
liśmy do atmosfery 320 mln ton. W 
kolejnych latach poziom zanieczysz-
czeń nieznacznie wzrósł. Ale od kil-
ku lat nie przekracza 330 mln ton.

Dane z portalu Money.pl opr. LMM

Zachodniopomorskie  
pnie się w rankingach RPO

Coraz wyższe pozycje zajmuje 
Województwo Zachodniopomor-
skie w rankingach Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. W najistot-
niejszym zestawieniu Regionalny 
Program Operacyjny Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego zaj-
muje drugą lokatę, w tabeli opartej 
o inne, ważne kryterium przypada 
nam trzecie miejsce wśród wszyst-
kich 16 RPO!

Zestawienia przygotowywane 
przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego pokazują stan realiza-
cji Regionalnych Programów Ope-
racyjnych. Największy postęp nasz 
region zanotował w zakresie wy-
datkowania środków Unii Europej-
skiej alokowanych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym. To jedno 
z najbardziej istotnych z kryteriów 
obrazujących stopień zaawansowa-
nia we wdrażaniu Programu. Poka-
zuje bowiem, z ilu wydanych pienię-
dzy Województwo może już rozli-
czyć się przed Brukselą. 

Jeśli brać pod uwagę realizację zo-
bowiązań dla całego okresu 2007-
2013, z uwzględnieniem proporcji 
wartości wydatków kwalifikowa-
nych zatwierdzonych do rozlicze-
nia do wartości wszystkich wydat-
ków kwalifikowanych ujętych w ca-
łym Programie na lata 2007-2013, 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomor-
skiego plasuje się wśród innych Pro-
gramów Regionalnych na wysokim 
drugim miejscu – z 9,46 procent re-
alizacji zobowiązań.

Od redakcji:
Zacytowałem w całości komuni-

kat rzecznika prasowego Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego. Po jego 
lekturze już wiem dlaczego jest tak 
źle z wykorzystaniem funduszy. Bo 
jak rozumieć zadowolenie – DRU-
GIE MIEJSCE  W KRAJU! Hurr-
ra! Wysiłek i sukces ogromy – uda-
ło nam się przydzielić beneficjentom 
aż 9,46 % przydzielonych pieniędzy. 
PARANOJA.  lmm

Śmieciogard
To jak niektórzy traktują nasze lasy przechodzi wszelkie wyobrażenia o 

kulturze. Po prostu świństwo! Czy tak mają wyglądać w przyszłości lasy na-
szych dzieci?

Mamy piękny Sarni Las ale niestety są ludzie którym się nie chce wywo-
zić śmieci tam gdzie powinni, a może są zbyt głupi żeby to zrobić. Jeżeli nasz 
pan burmistrz nie zainteresuje się takimi sprawami i jeżeli nie będzie się na-
kładało kar na takich śmieciarzy to na pewno widoczne na zdjęciach śmie-
ciowisko nie będzie ostatnim. Można także zaradzić tak jak nasi sąsiedzi zza 
Odry – wystarczy na ścieżkach i dróżkach zamontować szlabany lub wko-
pać kilka słupków – nikt tam nie wjedzie samochodem z przyczepką pełną 
śmieci…

Pozdrawiam.
Ewa S.
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w Dobrej No-
wogardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 
091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Poszukuję powierzchni rekla-
mowych przy drodze, na bu-
dynkach (Nowogard – Goleniów 
– Szczecin – Świnoujście). Tel. 
605 522 340.

• 2 działki budowlane 35 arów z 
warunkami – okolice Nowogardu. 
728 323 434.

• Mieszkanie 4 pokojowe. 728 
323 434.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, własnościowe na większe, 
może być w starym budownictwie 
lub domek do remontu. 091 39 
25 132, 0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• mieszkanie 2 pokojowe wynaj-
mę lub sprzedam z przyznaną 
dopłatą rządową. Niższa cena. 
602 630 016.

• Sprzedam kawalerkę w centrum, I 
piętro, kuchnia z oknem. Tel. 606 99 
86 23.

• Wynajmę sklep w Maszewie 55  
m kw, prąd, woda, wc, alarm. 
665 382 216.

• Sprzedam działkę pow. 2700 m 
kw w Długołęce. Tel. 696  909  548, 
694 992 634.

• Sprzedam kawalerkę, cena 60 tys. 
Tel. 512 285 298.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
pow. 70 m kw, III piętro w Nowogar-
dzie. Tel. 91 39 20 136.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
okolicy Gryfitów, Poniatowskiego. 
511 622 537.

• Uwaga przedsiębiorcy! Zakwateruję 
6-8 pracowników. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamienię 
na trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Zamienię mieszkanie w starym bu-

downictwie, 42 m kw na trzypokojo-
we. 518 426 123.

• Do wydzierżawienia plac, pomiesz-
czenie magazynowe i biurowe. Tel. 
660 010 540.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I 
piętro, 80 m kw, czynsz – 1000 zł, ul. 
700 Lecia 20B. 91 39 20 676.

• Sprzedam działkę w mieście 27 arów 
w atrakcyjnej cenie. Tel. 794 063 102.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
48 m kw, III p., w Nowogardzie. Tel. 
502 453 217.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 091 39 20 866.

• Sprzedam garaż na os. Gryfitów. 
607 580 172.

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
na osiedlu domków jednorodzin-
nych, nowe budownictwo, po-
wierzchnia użytkowa 139 m kw, 
działka 750 m , do zamieszkania. 
Tel. 605 548 164.

• mieszkanie 2 pokojowe do wyna-
jęcia – w domku w Nowogardzie. 
Tel. 091 39 20 848.

• Wynajmę dom w Goleniowie. 
695 780 299.’

• Sprzedam umeblowaną kawalerkę 
w centrum Nowogardu, na I piętrze. 
Tel. 510 266 785.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 
600 894 639.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 66 m, tanio. 
Tel. 781 932 948.

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. Tel. 607 289 987.

• Garaż przy ul. Zamkowej sprzedam. 
695 980 401.

• Wynajmę nową kawalerkę 41 m2, 
tel. 600 418 940.

mOTOrYZaCja

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALO-
WE DO SAMOCHODU RO-
VER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• Sprzedam Citroen Berlingo, rok 1997, 
diesel, 1,9 cm3. Tel. 669 929 762.

• Sprzedam Daewoo Nexia + gaz, 
stan bardzo dobry, 1996 r. Tel. 
696 854 704.

• Sprzedam Audi A6, combi, 
diesel, 1996, cena 14.500. Tel. 
698 245 470.

• Sprzedam Opel Kadet, r. prod. 

1990, poj. 1,4, przegląd 10.2010 r. 
605 522 880.

• Sprzedam Nissan Sunny, poj. 1,4, 
1995 r., lPG, stan dobry, ubezpie-
czony, po przeglądzie, radio CD, 
immobilizer. Cena 4300 – do ne-
gocjacji. Tel. 508 309 107 po 18.00.

• Sprzedam Renault Megane, 1,4, cli-
ma, ABS, komplet opon letnich i zi-
mowych. Tel. 604 26 91 04.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• HarrY – meD masaż i rehabili-
tacja u pacjenta w domu. Tel. 607 
621 257.

• Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

• Transport, przeprowadzki – kraj, za-
granica. 696 138 406, 696 854 591.

• Wykonam remont. 600  302  217, 
91 39 20 002.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Usługi informatyczne, naprawy 
komputerów, simloki, monitoring. 
Tel. 788 150 357.

• Remonty. 508 920 135.

• Usługi ogólnobudowlane: panele, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
kładzenie płytek, ocieplanie podda-
szy, prace wykończeniowe, itp. Tel. 
693 021 097.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawianie klin-
kieru, naprawa dachów. 794 398 610.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 15 
Lutego 17. 669 053 722.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane, dociepla-
nie budynków, malowanie, glazura i 
terakota, hydraulika, regipsy i podło-
gi. Tel. 0600 626 268.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Firma transportowa zatrudni głów-
ną, samodzielną księgową (pełna 
księgowość). Tel. 667 800 245.

• Zatrudnię osobę z uprawnieniami 
na koparko – ładowarkę. Tel. 091 407 
14 50.

• Zatrudnię tynkarza. 608 817 214.

• Zatrudnię tokarza. 511 267 991.

INNe

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZARNO-
ZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM DO 
KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA. 
TEL. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębino-
wą. Wydajność 100 l na minutę. Ob-
roty 2850. Przekrój 15 cm, wysokość 
120. Sprawna nieużywana – nowa. 
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POLECAMY MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
  NOWOGARD                                                       NOWOGARD 

  Cena: 161 000 zł       2 pokoje,  IV p                    Cena: 120 000 zł             2 pokoje,  parter 
 
  ŁOBEZ                                                                   RESKO  

 Cena: 165 000 zł          3 pokoje, IV p                    Cena: 125 000 zł             4 pokoje,  parter 
 
RESKO                                                                    MECHOWO 

Cena: 150 000 zł            4 pokoje, parter                  Cena: 100 000 zł             4 pokoje, II p    
 
PŁOTY – OKOLICA                                                          RADOWO MAŁE 

   Cena: 49 000 zł               2 pokoje, parter                 Cena: 125 000 zł                   4 pokoje, III p 
 

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

POleCamY mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ

 Znalazłam psa
od 3 dni błąkał się po ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie
Jest średniej wielkości, ma gęstą, szorstką sierść 
koloru czarno-siwego, a łepek i łapki lekko brązowe.
Ogon zakręcony do góry. Pies jest łagodny i ufny 
w stosunku do obcych.
Znakiem rozpoznawczym może być posiadanie 
przez psa 2 obróżek wąskiej i szerokiej.

Nr kontaktowy 724 928 557 
lub 091 39 14 317

Hurtownia art. Spożywczych a. Fedeńczak 
przyjmuje zamówienia 

na paczki mikołajkowe i świąteczne.
Tel. 91 39 26 993.

Tel. 091 39 20 714, Nowogard ul. Zie-
lona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, 
300 zł za przyczepę, pocięte w kloc-
ki; 200 zł w całości. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 
17 305.

• Sprzedam lodówkę ARDO. Tel. 91 39 
27 142.

• Sprzedam szczeniaki owczarka nie-
mieckiego. Tel. 668 858 611.

• Drzewo opałowe sprzedam. 
600 335 184.

• Podgrzewacz wody – bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, z Niemiec firmy Vail-
lant do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort cie-
płej wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, tylko ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł,  mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

• junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 150 zł, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem c.o. gazo-
wym lub węglowym, firmy Vaillant 
z Niemiec, typ 120 lub 150 litrowy, 
cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam wózek głęboki Espi-
ro w bardzo dobrym stanie. Tel. 
664 996 984.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICS-
SON K 810 i, GWARANCJA, ETUI, 
CENA 360 ZŁ; LAPTOPA LENO-
VO IDEA PAD Z OPROGRAMO-
WANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ON-
KYO (AMPLITUNER, DVD, 5 
KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 
522 340.

• Sprzedam Yorka, odbiór po 
25.11.2009. 509  389  669, 
509 389 624.

• Sprzedam kontener na Targowisku 
Miejskim. 509 389 669, 509 389 624.

• Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy, kanapotapczan + 2 fotele. 
510 243 843.

• Piesek Beagle, trikolor, szczeniak za-
szczepiony. Tel. 795 528 809.

• Wypożyczę rusztowanie elewacyjne, 
100 m kw. 600 626 268.

• W czwartek (12.11) w godzinach 
porannych zagubiono mały dam-
ski zegarek w kolorze złoto – 
srebrnym w okolicach lidla, lub ul. 
kościelnej. Za znalezienie zegarka 
(pamiątki rodzinnej) – nagroda. 
kontakt: 510 065 169.
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MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 

w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2, , 
 IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza: 126.038,- zł  Wadium:  12.600,- zł

Lokal nr 2: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2, ,
II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
 Cena wywoławcza: 155.002- zł  Wadium:  15.500,- zł

Lokal nr 3: Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2, , 
I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza: 182.190- zł  Wadium:  18.200,- zł

Składanie ofert do 17.11.2009 r. do godz. 12.00, otwarcie ofert - 
17.11.2009 r. o godz.12.15

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 
Spółdzielni do 17.11.2009 r. do godz. 12.00 pisemnej oferty, którą należy 
złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na lokal nr ...”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną 
cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Wa-
dium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w No-
wogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Wielkopolski Oddział Obrotu
Gazem w Poznaniu, Gazownia Szczecińska, ul. Tama
Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin zaprasza Państwa do
aktualizacji umów sprzedaży paliwa gazowego.

Obowiązek wymiany i aktualizacji umów sprzedaży paliwa
gazowego zawartych przed 1 lipca 2007 roku wynika z przepisów
ustawy Prawo Energetyczne i dotyczy wszystkich odbiorców gazu
w Polsce.

Aktualizacji umów sprzedaży paliwa gazowego można dokonać w
mieszczącego się

, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

W celu usprawnienia podpisania umowy prosimy przygotować
następujące dokumenty:
• dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości),
• w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z KRS
lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzja o
nadaniu NIP i REGON
oryginał pełnomocnictwa, jeżeli umowę zawiera osoba trzecia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany umów można
uzyskać na stronie internetowej PGNiG S.A. - www.pgnig.pl lub w
Biurze Obsługi Klienta w Nowogardzie pod numerem telefonu
91 392 03 96.

Biurze Obsługi Klienta w Nowogardzie, przy
ul. Bankowej 3

•

Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Inspektor w wydziale inwestycji i remontów
     Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych,
2. minimum trzyletni staż pracy,
3. znajomość problematyki z zakresu zamówień publicznych i prawa budowlanego,
4. umiejętność obsługi komputera, 
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskar-

żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
6. kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z peł-

ni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
Zadania wykonywane na stanowisku:
1. przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przetargowej i innej doku-

mentacji formalno-prawnej dla zadań ujętych w planie,
2. zapewnienie wykonawstwa i nadzoru nad robotami,
3. rozliczenie finansowe wykonawców robót,
4. odbiory robót i przekazywanie obiektów do eksploatacji,
5. nadzór nad obiektami inwestycyjnymi w okresie rękojmi oraz odbiory pogwarancyjne,
6. prowadzenie dokumentacji – umowy, zlecenia, protokoły odbioru robót, 
7. przygotowywanie sprawozdań z działalności w zakresie prowadzenia inwestycji.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny
2. życiorys – curriculum vitae
3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrud-

nieniu
4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach 
6. oryginał kwestionariusza osobowego
7. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 

na wskazanym stanowisku 
8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe       
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę  

na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekruta-
cji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2002r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach 
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”

10. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności  praw-
nych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku inspektora w wydziale inwestycji i remontów 
wynosi do 3000 zł brutto. 

Kandydat na wskazane stanowisko powinien posiadać obywatelstwo polskie być obywate-
lem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów między-
narodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrud-
nienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat nieposiadający obywatelstwa pol-
skiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w 
przepisach o służbie cywilnej. 

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach o 
których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. Nr 223, poz.1458) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej 3 
miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 23 listopada 2009r. do 
godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: 
„nabór na stanowisko inspektora w wydziale inwestycji i remontów” w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów 
drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatry-
wane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie kierownik wydziały Inwestycji i re-
montów Pan Adam Czernikiewicz  nr tel. (091)3926241.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i 
rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umiesz-
czone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz na tabli-
cy ogłoszeń.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandyda-
ta/tki  na czas określony a następnie  na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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WĘGIEL ORZECH

KOKS, MIAŁ

WĘGIEL KOSTKA

EKOGROSZEK

ATRAKCYJNA CENA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Nowogard,

ul. Boh. Warszawy 34

tel. 091 39 20 821

Brykiet do pieców

i kominków

firmy

Heizprofi

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINeCka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

OŚRODEK 
„SARNI LAS” 
W NOWOGARDZIE 

zaprasza na 

BAL 
SYLWESTROWY

- smaczna kuchnia domowa
- wszelkie napoje
- muzyka na żywo

tel. 503 150 300
Zapraszamy!

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

CENTRUM 
KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO
„PROFESJA” w Goleniowie

ogłasza nabór na kurs SPAWACZY
- spawanie elektryczne elektroda-
mi otulonymi
- spawanie metodą (TIG)
- spawanie drutami proszkowymi
- spawanie i cięcie gazowe
- spawanie metodą (MAG)
Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 

międzynarodowego
Informacji udziela 

i prowadzi zapisy: tel 600 299 300

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16 m - Nr 87 (1824)

72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

APTEKA APTEKA
Jantar NOWOGARDul. 700-lecia 15

(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•

• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 16.11.br. g. 16.00
Omega Vit  2x60 tabl.

Multivitamina SCOObY

19,20 zł
14,95 zł

8,25 zł

12,92 zł
8,00 zł

14,95 zł11,85 zł

5,15 zł

Magnefar b6  100 tabl.

Flegamina  syrop 120 ml

Plusssz 
dla dzieci Junior 

26,00 zł
34,80 zł

9,20 zł
6,50 zł

24,95 zł
16,90 zł

Ibum   60 kaps.
Ibum Forte  36 kaps.

P.H. HURTPOL 
ul.Młynarska 1a  

Nowogard 

zatrudni 
magazyniera 

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie
- doświadczenie 
   na podobnym stanowisku

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
Oferty: kadry@hurtpol.pl  

lub 091 579 29 18

23 listopada 2009 r.
godz. 16.00

Informujemy, że 

26 listopada 2009 r.
czwartek w godz. 9.00 - 10.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramiczna
Nr  13.11

Rozwiązania krzyżówki nr 6.11 – MASZ SZAN-
SĘ TO KORZYSTAJ – nadesłali: 

Agata Kochelska z Błotna, Bogdan Krystkiewicz 
z Dąbrowy, Maria Gortat z Czermnicy, Bogumiła 
Urtnowska z Kulic, Teresa Czarnecka z Wierzbię-
cina, Eliza Zawadzka z Orzechowa, Regina Ogie-
wa z Glicka, Regina Czarnowska z Osowa, Józef 
Dobrowolski z Dąbrowy, Michał Furmańczyk ze 
Strzelewa, Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa oraz z 
Nowogardu: Józef Górzyński, Halina Szwal, Barba-
ra Bartosik, Natalia Chruściel, Andrzej Leszczyński, 
Tadeusz Kozioł, Marzena Ustyjańczuk, Władysław 

Kubisz, Adam Stefański, Agnieszka Nowak, Krzysz-
tof Kępa, Teresa Januszonek, Justyna Andrzejczak, 
Pelagia Feliksiak, Wiesława Jendrzejewska, Roman 
Kaczmarek, Wiesława Kaczmarek, Halina Stefań-
ska, Sabina Frąckowiak, Bogumiła Czupryńska. 
Krzyżówki nr 30.10  - Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Józef Górzyński.

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Cecylia Furmańczyk ze Strzelewa
- Wiesława Kaczmarek z Nowogardu,
- Adam Stefański z Nowogardu.

Gratulujemy!

ZalOTNa eWa
Wychodząc z raju spytała straży:
„Czy mi z figowym listkiem do twarzy?”

OŚlI lOWelaS
Raz osioł krowie prawił androny,
Że nic nie wyszło, rzekł obrażony:
„Rzecz dowiedziona – daję wam słowo –
Trudno rozsądnie pogadać z krową!”

PrOCeS rOZWODOWY
Lis, za usilną matki namową,
Do sądu skargę wniósł rozwodową.
Wskazał przysięgłym spuchnięte lica:
„Tak podrapała mnie połowica!”
A sędzia – kozioł – rzecz ujął krótko
I zgromił żonę wstrząsając bródką:
„Przyznaj się, wredna babo, do winy!
Czy wiesz, że mąż to głowa rodziny?!
Słysząc, jak na nią trybunał psioczy,
Lisica skromnie spuściła oczy. 
„I cóż, że głowa? – cicho odpowie. –
Wolno się.. czasem... drapac po głowie...”

NIeSkaZITelNY VIP
Nie martwi go wcale plama na honorze:
I tu za usługi opłata dość tania –
Ten pan do czyszczenia honor oddać może,
A w najgorszym razie do przefarbowania...

arBITer eleGaNTIarUm
„W życiu niejedną uwiodłem młódkę... – 
Chełpił się baran w rozmowie z krową.
I nic dziwnego mam modną bródkę,
A noszę wełnę – stuprocentową. 
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na
czel ny, lesław m. marek zastępca naczel

nego, karina Czernicka sekretarz redakcji, ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 
Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD jAZDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD jAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PrZeWóZ OSóB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F  kursuje od pon.pt.; L  kursuje cały tydziń; L1  nie kursuje w nd.; L2  kursuje 
tylko w nd.; L3  kursuje  wt., śr., czw., sob., nd.  P  nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

 Nowogard 12.11.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIóW, FIlIa NOWOGarD
1. Kucharz, pomoc kuchenna.
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4.  Robotnik budowlany
5.    Murarz
6.   Brukarz.
7. Monter izolacji cieplnej budynków.
8. Elektromonter.
9. Nauczyciel przyrody

OFerTY PraCY Z rejONU
1. Mobilny doradca klienta(Bydgoszcz)
2. Sortowacz odzieży(Szczecin)
3. Monter rusztowań (Szczecin) 
4. Lektor j.niemieckiego (Szczecin)
5. Asystent  sędziego (Goleniów)
6. Pracownik gospodarstwa rolnego-
(Pucice)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty
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XIII Ogólnopolski  
Turniej koszykówki 
młodziczek młodszych 

Wszystkich sympatyków koszykówki zapraszamy na XIII Ogólnopolski 
Turniej Koszykówki Młodziczek Młodszych ( rocznik 1997 ), który od piąt-
ku do niedzieli ( 13- 15 listopada ) odbywać się będzie w hali przy ul. Bo-
haterów Warszawy 78, 

HARMONOGRAM GIER 
Piątek – 13. 11. 2009 
1. NOWOGARD – DRAWSKO          11 00 
2. SZCZECIN – GORZÓW                 12 20 
3. OSTRÓW – POZNAŃ                    13 40 
4.NOWOGARD – GORZÓW             15 00 
5. DRAWSKO – POZNAŃ                 16 20 
6. SZCZECIN – OSTRÓW                  17 40 
Sobota – 14.11.2009  
7. POZNAŃ – GORZÓW                     9 00 
8. DRAWSKO – OSTRÓW                10 30 
9. NOWOGARD – SZCZECIN           12 00 
10. OSTRÓW – GORZÓW                 15 00 
11. NOWOGARD – POZNAŃ            16 30 
12. DRAWSKO – SZCZECIN            18 00 
Niedziela – 15.11.2009 
POZNAŃ – SZCZECIN                  9 00 
14. NOWOGARD – OSTRÓW      10 20 
15. DRAWSKO – GORZÓW         11 40 
13 00  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE TURNIEJU 

KK

NalP po VII kolejce 
Wyniki siódmej kolejki II ligi :
Sikorki - pauza
Bosman -BTCH 0:13 (0:3)
Czarne Chmury -Old Punks 5:4 (0:1)
Mosty ?Jantar 0:5 (0:3)
Pampeluna Perejros -Nehuera 5:3 (2:1)
Tabela II ligi po siódmej kolejce: 
1. BTCH                           6          18        31:3      
2. Czarne Chmury            6          13        17:10    
3. Pampeluna Perejros     7          12        19:16    
4. Jantar                              6          10        21:18    
5. Nehuera                       7          9          19:24   
6. Old Punks                    6          6          18:19   
7. Sikorki                         6          6          17:23    
8. Bosman                         6          5          12:32    
9. Mosty                           6          3          9:18      
Klasyfikacja strzelców II ligi po 7 kolejce :
14 -Gruszczyński D. ( BTCH )
8 -Langner D. ( Jantar ), Kawa M. ( Old Punks ) 
Wyniki siódmej kolejki I ligi :
Budowlani -Probud Wyszomierz 3:0 (1:0)
Seniorzy -Parasol 1:0 (1:0)
Golputz -Denver Miętno 5:0 (2:0)
Herosi -Tubisie 8:2 (2:1)
Bad Boys Juniors -Czarne Koszule 4:1 (2:0)
Tabela I ligi po siódmej kolejce: 
1. Budowlani                        7       21        24:6      
2. Seniorzy                           7          15        22:8      
3. Bad Boys Juniors              7          15        21:12    
4. Probud Wyszomierz          7          13        23:12    
5. Golputz                             7          11        17:17    
6. Parasol                             7          9          14:11    
7. Tubisie                             7          7          16:24    
8. Herosi                              7          6          18:24    
9. Denver Mietno                 7          4          14:26   
10. Czarne Koszule              7          0          6:33       
Klasyfikacja strzelców  I ligi po 7 kolejce :
9 -Pacelt K ( Probud Wyszomierz ) 8 -Stachowiak M.( Denver Miętno ),  

Pertkiewicz J. ( Probud Wyszomierz ) 
W ósmej kolejce ( 15.11.09. niedziela) zagrają :
II liga :
Nehuera Osowo – pauza
14.00 Old Punks - Mosty
14.30 BTCH – Czarne Chmury
15.00 Sikorki - Bosman
15.30 Pampeluna Jantar
I liga :
16.00 Denver Miętno - Herosi
16.30 Parasol - Golputz
17.00 Probud Wyszomierz - Seniorzy
17.30 Czarne Koszule - Budowlani
18.00 Bad Boys Juniors - Tubisie

Tomasz Szafran

ligi Piłki Siatkowej WkS
Prezentujemy wyniki cyklu turniejów piłki siatkowej organizowanej przez 

Wiejskie Kluby Sportowe z inicjatywy Andrzeja Kani.
Mecze odbywają się w soboty. Początek pierwszego spotkania o godzinie 

16.00 
Zapraszamy kibiców do hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

przy ul. Bohaterów Warszawy. W związku z dniami wolnymi z okazji Święta 
Zmarłych oraz Święta Niepodległości nastąpiły pewne zmiany w terminach. 
Prezentujemy wyniki IV kolejki oraz aktualną tabelę.

1. WKS Wyszomierz -  Wierzbięcin  - 2 : 3 
2. Wena Kikorze -  Max Żabowo  - 0 : 3 
3. Węgorza   -  Kościuszki  - 1 : 3 
4. Czermnica  -  WKS Żabowo  - 3 : 2 
Tabela po IV kolejkach Ligi Piłki Siatkowej WKS  2009/2010
1 Czermnica         4 11 12 : 4 
2 Max Żabowo         4 9 10 : 4 
3 Jantar Kościuszki   4 9 10 : 6 
4 WKS Żabowo        4 7 9 : 7 
5 LZS Węgorza        4 6 7 : 6 
6 WKS Wyszomierz 4 3 6 : 11 
7 Wierzbięcin        4 2 4 : 11 
8 Wena Kikorze 4 1 3 : 12 

UWAGA:
Następna kolejka - 21.11.2009 (sobota)
godz. 16.00 (1 – 4) Wyszomierz - Czermnica
godz. 17.30 (2 – 6) Węgorza  - Max Żabowo 
godz. 19.00 (5 – 7) Wierzbięcin - Kościuszki
godz. 20.30 (3 - 8) Kikorze  - WKS Żabowo 

Sporządził : Tomasz Gajda

UWAGA: Sport także na s.  10

Olimpijczyk w kadrze
Młody piłkarz Olimpii Arkadiusz Janiec w miniony wtorek zadebiu-

tował w oficjalnym meczu kadry Województwa Zachodniopomorskiego. 
Kadra naszego województwa zmierzyła się z drużyną koszalińskiego 

Związku Piłki Nożnej. Mecz zakończył się zwycięstwem zespołu, w którym 
zagrał piłkarz Olimpii 5:1. Nasz jedenastolatek zaprezentował się z bardzo 
dobrej strony. Strzelił jedną z bramek i zaliczył asystę. Piłkarz, na co dzień 
trenujący pod okiem Gracjana Golemy otrzymał powołanie po wcześniej-
szych konsultacjach. Następne mecze kadry ZZPN dopiero na wiosnę. Jak 
twierdzi selekcjoner wojewódzkiej drużyny Arkadiusz może liczyć na kolej-
ne powołania. man 
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ul. Armii Krajowej 49

NOWOGARD
Tel. 091-39-21-470

(po byłej przychodni)

meble, dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

ul. Warszawska 9

NOWOGARD
(piwnica Biedronki)

Tel. 091-39-25-476

Nowe ekspozycje

Nowe systemy meblowe

Zapraszamy
od pn. - pt. od 10 - 18, sob. 10-14Transport gratis na terenie miasta

Akceptujemy karty płatnicze

GAMA—KWADRAT—
Dla wszystkichklientównowy katalog

B R W

Nowość w ofercieGaleria dodatków:pościel, poduszki, pudłalampki, kubki, koce,
itp.

nie tylko meble...

1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

16.11.2009 r. godz. 16.30

"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203
91 392 72 68

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat

wesela komunie szkolenia
konferencje studniówki imprezy okolicznościowe

• •
• •

Zapraszamy na zabawę

ANDRZEJKOWĄ
zapewniamy smaczne jedzenie i dobrą zabawę z orkiestrą

ul. Kościuszki 16K • NOWOGARD • tel. 600 045 151

Willa
Zbyszko

Willa
Zbyszko

akUmUlaTOrY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGarD

www.autopart.pl
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

czytaj s. 2

wesela komunie szkolenia
konferencje studniówki imprezy okolicznościowe

• •
• •

Zapraszamy na zabawę

ANDRZEJKOWĄ
zapewniamy smaczne jedzenie i dobrą zabawę z orkiestrą

ul. Kościuszki 16K • NOWOGARD • tel. 600 045 151

Willa
Zbyszko

Willa
Zbyszko

P.H. HURTPOL 
ul.Młynarska 1a  

Nowogard 

zatrudni 
magazyniera 

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie
- doświadczenie 
   na podobnym stanowisku

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
Oferty: kadry@hurtpol.pl  

lub 091 579 29 18

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

reklama

Żółte 
niebezpieczeństwo
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Żółte  
niebezpieczeństwo

Szara i smutna jest jesień. Ale gdy tylko pokaże się słoneczko robi się 
przyjemnie. Miedzy innymi za sprawą wielobarwnych liści, które ścielą się u 
naszych stóp. Niestety są także na jezdni, a tutaj trzeba pamiętać, że tworzą 
niebezpieczną warstwę poślizgową. Uważajmy – wszak mamy w mieście aż 
trzy ośrodki odpowiedzialne za nawiechrznie drogowe i nie zawsze zdążą one 
z uprzątnięciem warstwy liści. Uważajmy sami…

LMM
Foto Jan Korneluk

Poniedziałek, 9 listopada:
Godzina 13.55 – na ulicy Leśnej 

zatrzymano nietrzeźwego motorowe-
rzystę. Alkomat wykazał 2,3 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Godzina 20.05 – mieszkanka jed-
nego z domów przy placu Wolności 
poinformowała o śpiącym na klatce 
schodowej. Policjanci stwierdzili, 
ze jest to osoba poszukiwana listem 
gończym.

Wtorek, 10 listopada:
Godzina 6.30 – mieszkanka ul. Bo-

haterów Warszawy poinformowała, 
ze na zapleczu sklepu leży porzucony 
rower dziecinny marki Delta koloru 
czerwonego.

Godzina 13.50 – podczas rutyno-
wej kontroli pojazdów, stwierdzono, 
ze jeden z kierujących prowadzi 
pojazd pomimo aktywnego zakazu 
sadowego.

Godzina 16.00 – na ul. Żeromskie-
go zatrzymano rowerzystę u którego 
stwierdzono 1,9 promila alkoholu.

Godzina 20.50 – policję poin-
formowano, ze na torach w rejonie 
dworca PKP śpi mężczyzna.

Patrol stwierdził iż jest to komplet-
nie pijany mężczyzna , mieszkaniec 
gminyWolin. W jego kieszeniach 
pełno było „fantów” pochodzących z 
kradzieży w PKPS. Okazało się, ze zo-
stał on wcześniej obdarowany w przez 
pracowników Komitetu – czyżby ich 
okradł z wdzięczności?

Środa, 11 listopada:
Godzina 10.15 – łowczy koła 

myśliwskiego poinformował o za-
gryzionych dwóch sarenkach i ciężko 
rannym koziołku. Wydarzenie miało 
miejsce w rejonie Krzywic, a spraw-
cami rzezi była wataha psów. Trwa 
ustalanie właściciela.

Godzina 15.35 – przy ul. 700-lecia 
mieszkaniec Nowogardu kierujący 
pojazdem ford focus nie zachował 
ostrożności i podczas manewru co-
fania potrącił 10-letnią dziewczynkę. 
Doznała ona licznych obrażeń ciała 
(m.in. złamania kości przedramienia 
i urazów twarzy). Po opatrzeniu w 
szpitalu została wypisana do domu.

Godzina 19.30 – zatrzymano 
poszukiwanego listem gończym 
mieszkańca Łobza.

Godzina 17.35 – spłonął fiat 126 
P na drodze Olchowo-Wyszomierz

Godzina 22.00 – spłonął Fiat 126 
P na drodze Kulice – Resko (ok .2 km 
za Jarchlinem).

Czwartek, 12 listopada:
Godzina 6.20 – W Kulicach zatrzy-

mano kolejnego obywatela poszuki-
wanego listem gończym.

Godzina 9.00 – w miejscowości 
Czermnica patrol drogówki zatrzy-
mał pijanego rowerzystę.

Godzina 10.00 – w Błotnie ten sam 
patrol zatrzymał kolejnego pijanego 
na rowerze.

Godzina 11.55 – sygnał z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Jeden z 
podopiecznych poinformował tera-
peutkę, że nie będzie na zajęciach 
ponieważ postanowił odebrać sobie 
życie. Policjanci na podstawie prze-
czytanego SMS-a szybko podjęli akcję 
i w porę zatrzymali desperata. Odwie-
ziono go do szpitala w Gryficach na 
oddział psychiatryczny.

Godzina 13.25 – po informacji 
od pracowników stacji paliw patrol 
policji zatrzymał poruszających się 
motorowerem dwóch mieszkańców 
gminy Maszewo – kierujący miał w 
organiźmie 3,16 promila, a pasażer 
2,03 alkoholu.

Godzina  13.00 – policjanci spraw-
dzili powstające wysypisko śmieci 
przy.ul. Krzywoustego. Na podstawie 
znalezionych tam dokumentów usta-
lono sprawcę. Obywatelska postawa 
osoby, która poinformowała o tym 
godna pochwały – dzięki takim 
ludziom problem wysypisk byłby 
zapewne miejszy.

Godzina 17.25 – w sklepie z odzie-
żą przy ul. 700 –lecia skradziono 
portfel z gotówką ok. 300  zł. Policja 
analizuje zapis monitoringu w celu 
wykrycia sprawcy.

Piątek – 13 listopada:
Godzina 1.00 – Straż Graniczna 

zatrzymała w Nowogardzie miesz-
kańca woj. pomorskiego uchylającego 
się od „odsiadki” Został przekazany 
do Zakładu Karnego.

Godzina 10.00 – zgłoszono kra-
dzież rowera z klatki schodowej ul. 
Bohaterów Warszawy – zginął w go-
dzinach porannych. Wartość 100 zł.

Godzina 11.10 – kolizja na stacji 
paliw Orlen. Kierujący toyotą uderzył 
w tankujący pojazd marki mazda. 
Ukarano go mandatem.

Sobota 14 listopada:
Godzina 9.20 – patrol ruchu dro-

gowego zatrzymał na ul. Cmentarnej 
pijanego rowerzystę (2,56 promila). 
– jest to dobrze znany policji recydy-
wista  Pomimo zakazu prowadzenia 
pojazdów „aktywnie” uczestniczy w 
ruchu drogowym.

Godzina 14.10 – na ul. Wyszyn-
skiego kierowca pojazdu DAF uszko-
dził pojazd osobowy. Ukarany man-
datem.

Ok. godziny 20 podczas rozli-
czania kasjerów kasjerów sklepie 
Biedronka przy ul. 700-lecia stwier-

dzono, ze jeden z banknotów 100 
złotowych jest fałszywy.

Niedziela 15 listopada:
Godzina 0.45 – na ul. Zamkowej 

zatrzymano prowadzącego samochód 
ford transie pomimo aktywnego za-
kazu prowadzenia .

Godzina 9.15 – patrol po pościgu 
zatrzymał na ul. 3_maja samochód 
BMW. Kierowca miał 2,96 promila 
alkoholu. 

Godzina 12.25 zatrzymano uchy-
lającego się od odsiadki wyroku – 
przekazany został do ZK.

Godzina 16.40 – zgłoszono kra-
dzież roweru cross o wartości 600 
zł – zginął sprzed budynku OPS ul. 
3-Maja.

Godzina 18,15 – w sklepie Bie-
dronka zatrzymano sprawcę kradzie-
ży alkoholu o wartości 120 zł.

Poniedziałek 16 listopada:
Godzina 0.25 – zatrzymano pojazd 

marki SEAT – kierowca mieszkaniec 
gminy Osina miał we krwi 2,5 pro-
mila alkoholu i prowadził pomimo 
dwóch zakazów wydanych przez sady 
w Kamieniu i Goleniowie.

Godzina 5.20 – zgłoszono wła-
manie do samochodu zaparkowa-
nego przed blokiem w Długołęce 
– po wybiciu tylnej szyby skradziono 
elektronarzędzia, radiodtwarzacz i 
aparat fotograficzny mieszkańcowi 
Nowogardu.

Opr. LMM

Policja szuka świadków…
W i d o c z n e  n a 

zdjęciu miejsce to 
obraz po wypadku 
drogowym na skrzy-
żowaniu ul. 3-Maja 
i 700-lecia. Jadący 
od strony Szczeci-
na pojazdem kolo-
ru czerwonego nie 
„wyrobił” zakrętu i 
uderzył w barierki 
ochronne. Wydarze-
nie miało miejsce w dniu 13 listopada 
ok. godziny 21.25. Sprawca odjechał 
z miejsca kolizji. Policja zwraca się 
o pomoc w ustaleniu tożsamości 
sprawcy. Zapewnia pełną dyskrecje.

Foto Jan Korneluk.

Prosimy także o pomoc w ustaleniu 
sprawcy zniszczenia znaku drogowe-
go na drodze krajowej nr 6 w gminie 
Osina. Według wstępnych ustaleń 
był to samochód koloru czerwonego, 
będzie miał widoczne uszkodzenie 
lewej części przedniej.

Wydarzenie miało miejsce ok. 
godz.17.00 w dniu 9 listopada.
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Samorząd Uczniowski przy 
Szkole Podstawowej nr 2 

w Nowogardzie 
zwraca się z prośbą 

o nieodpłatne 
przekazanie  

piętrowego łóżka. 
Tel. kont. 91 39 26 274.

Opiekun 
Samorządu 

Uczniowskiego

Cierpienia  
            młodego ateisty

Niezwykłą wrażliwość wykazał Europejski Trybunał 
zajmujący się rzekomo prawami człowieka na cier-
pienia jakich doznaje ateista na widok symboli reli-
gijnych w miejscu publicznym. Sędziowie Trybunału 
poruszeni do głębi sytuacją niewierzącego w skąd 
inąd chrześcijańskiej Europie postanowili jednogło-
śnie zakończyć tę wołająca o pomstę do... (no właśnie 
do czego ?) sytuację i zakazać dalszego gwałcenia 
uczuć ateistycznych przez obecność krzyża w szkole 
we Włoszech. Tak to eurokołchoz, który już niejedno-
krotnie wykazywał zadziwiające podobieństwo do 
dobrze nam znanego kołchozu sowieckiego (unifor-

mizacja, reglamentacja, nowomowa) rozpoczął porządki (po unormowaniu wiel-
kości jajek ogórków itp. i skodyfikowaniu prawie wszystkich czynności na dobę)  w 
obszarze sumienia i wolności religijnej i zgodnie ze starą dobrą leninowską zasadą 
uznał niewątpliwą szkodliwość religijności, a zwłaszcza jej zewnętrznych objawów 
w życiu społecznym. Włoski przypadek dotyczy wszakże tylko jednej szkoły ale 
już został potraktowany przez wygłodniałe sukcesu ideologicznego środowiska 
lewicowe jako precedens i zarazem sygnał do rozpoczęcia zmasowanej akcji. Z 
punktu widzenia zaprezentowanego przez sąd, który uznaje, że miejsce publiczne 
jako własność wszystkich podlega procesowi oczyszczania religijnego, mamy do 
czynienia w Europie, a zwłaszcza w Polsce  z prawdziwą stajnią Augiasza w tym za-
kresie, bo to i cmentarze pełne krzyży i krzyże rozmieszczone na rozstajach dróg, w 
miastach, wiszące na różańcach w samochodach i drażniące stojących w korkach 
i rozglądających się kierowców ateistów, to krzyże w firmach, urzędach, szkołach 
to krzyże i tematyka religijna obecne w ogromnej ilości dzieł sztuki zalewającej od 
wieków europejskie galerie, muzea, biblioteki. Aż dziw bierze, że dotąd nikt nie 
wpadł na to aby to uporządkować zgodnie z dyrektywą nr łamane przez....Także w 
Polsce pełnej jeszcze żyjących wychowanków PZPR sygnał jaki dał trybunał stał się 
dla niektórych w tym dla dla europosłanki Senyszyn niczem instrukcja z Moskwy 
dla Wandy Wasilewskiej wezwaniem do działania. Tak więc jak czytamy ta znana 
bojowniczka zapowiedziała w niedzielę w Krakowie podjęcie zmasowanej akcji 
usuwania religijnych przeszkód na drodze do społecznej szczęśliwości. Mimo wie-
lu głosów aby napisać o tej sprawie jakie otrzymałem od czytelników DN długo się 
zastanawiałem czy poruszać temat, ale ze względu na wagę prawną postanowie-
nia trybunału i społeczny rezonans uznałem, że nie można tego nie skomentować. 
Nie można też nie zauważyć,że stajemy coraz bardziej wyraźnie wobec nowych 
wyzwań, a zwłaszcza wobec konieczności czynnego oporu wobec władzy euro-
pejskiej która dokonuje zatrważającej reinterpretacji praw człowieka, pozbawiając 
je ukierunkowania podmiotowego na ochronę przyrodzonej człowiekowi godno-
ści i prawa do życia, do godziwej egzystencji, do bezpieczeństwa szeroko rozumia-
nego na rzecz afirmacji patologii w imię  prawa do odmienności . Trybunału jakoś 
nie wzrusza społeczne ubóstwo i samotność jednostki w różnorakiej biedzie, nie 
wydaje w tym zakresie żadnych  wyroków skazujących rządy, natomiast co chwila 
jesteśmy świadkami radosnej twórczości w zakresie urojonych uprawnień homo-
seksualistów, ateistów,rewanżystów nieruchomości, hedonistów wszelkiej maści. 
Qvo Vadis Europo! Najwyraźniej zmierzasz na wschód tylko pamiętaj że po drodze 
jest Polska, a na niej już niejeden się potknął, choć często wiele wody w Wiśle upły-
nąć musiało bo Polak często po szkodzie mądry.. Przed referendum w 2004 roku, 
które zdecydowało o wejściu Polski do Unii Europejskiej nieliczni ostrzegali i argu-
mentowali, że są powody aby nie zgadzać się na akcesję. W DN opublikowaliśmy 
wtedy apel w sprawie głosowania na nie! Niestety jako autor tego stanowiska nie 
uzyskałem wtedy nie tylko wsparcia ale nawet nikt w naszym środowisku nie pod-
jął próby zrozumienia wyłożonej argumentacji, nikt nie chciał dostrzec zagrożeń 
w zakresie windykacji majątku na byłych ziemiach niemieckich, zagrożeń dla kul-
tury narodowej i w ogóle dla artykułowania jakiegokolwiek interesu o charakterze 
narodowym. Spotykałem się raczej z wyraźnymi objawami ucieczki od tematu i 
unikania dyskusji również ze strony szeroko rozumianych środowisk katolickich. 
Poszliśmy za głosem propagandy jak przysłowiowe owce na rzeź w imię szybkiego 
stania się bliżej nieokreślonymi europejczykami i otrzymania oprzyrządowanych 
biurokratycznymi drogami przez mękę pieniędzy. Dzisiaj coraz wyraźniej widać co 
znaczy ten europejczyk i jak ma wyglądać w co wierzyć czy raczej nie wierzyć a 
tzw. pieniądze unijne, które notabene pochodzą w dużej części z naszej składki-
,maja zamknąć nam usta na wieki wieków. Amen nie będzie- nie wolno.               

Marek Słomski          

Pomóżmy!

Książki dla polskich dzieci
Mam na imię Małgorzata, jestem mamą siedmioletniego Jacka i zwracam się do 

redakcji Dziennika Nowogardzkiego z ogromną prośbą.
Wychowałam się w Nowogardzie, ale życie potoczyło się tak a nie inaczej i dziś 

mieszkam w jednym z większych angielskich miast - w Leicester. Mój siedmioletni 
syn chodzi tu do angielskiej podstawówki oraz do Polskiej Szkoły  Sobotniej. Posła-
łam go do tej polskiej szkoły, bo tak naprawdę nie wiem jak długo tu zostaniemy i 
zależy mi aby mój syn miał stale kontakt z językiem polskim. Polska szkoła powsta-
ła w Leicester na długo przed naszym przyjazdem tu i dzięki dobrym, pracowitym 
ludziom nadal funkcjonuje. Jest jednak rzecz o którą ciężko tu za granicą a która 
pomogłaby wszystkim dzieciom uczęszczającym do polskiej szkoły w Leicester. Tą 
rzeczą są polskie książki. I tu pojawia się moja i wszystkich uczniów polskiej szkoły 
prośba. Myślę o zorganizowaniu małej akcji mającej na celu zebranie kilku nieko-
niecznie nowych książek polskich. Ponieważ przebywam w Anglii i chwilowo nie 
planuję lotu do Polski nie mogę sama zająć się cała sprawą, czego bardzo żałuję. 
Wiem jednak ,że w Nowogardzie mieszka cała masa ludzi na których można liczyć 
i którzy mają wiele książek których szkoda im wyrzucić. Nas interesują głownie 
książki dla dzieci, dla dzieci w różnym wieku ale również i dla młodzieży. Będziemy 
wdzięczni za każdą pomoc i z góry dziękujemy za każdą ilość książek.

Osobą która jest ze mną w stałym kontakcie, a która jest wtajemniczona i gotowa 
nam pomóc jest moja mama. Z nią można się kontaktować i ustalać inne szcze-
góły. Liczę po raz kolejny zresztą(już nie raz redakcja Dziennika Nowogardzkiego 
pokazała ze potrafi pomóc) na waszą pomoc. Polskie dzieci mieszkające za granicą 
również na nią liczą.

Liczę na współpracę, pomoc i z góry za wszystko dziękuję.
Osoba z którą należy się kontaktować w Polsce:  Teresa Stępień  tel: 0-91-39-22-

348 lub 600 859 819. 
Pozdrawiam Małgorzata Stępień

Od redakcji:
Popieramy szlachetną i mądra inicjatywę. Książki można przynosić także do 

naszej redakcji. Liczymy na pozytywny odzew. Dziękujemy!  LMM
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Serdeczne 
podziękowania 
dla wszystkich, 

którzy uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu 

śp. Andrzeja 
Gnat 

składa 
pogrążona  

w smutku rodzina

podziękowaNia

Powiaty istnieją 
już 10 lat

W dniu 5 listopada odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Goleniow-
skiego poswięcona 10 rocznicy istnienia tego szczebla samorządu. Było 
świątecznie więc i my w naszej gazecie napisaliśmy okolicznościowo i świą-
tecznie. Myślę, że Czytelnikom należy się więcej informacji, bo tak na co 
dzień nie zdajemy sobie sprawy jakimi problemami zajmuje się Starostwo.

Ustawę o samorządzie powiatowym Sejm uchwalił w dniu 5 czerwca 1998 
roku, a weszła w życie i powiaty zaczęły funkcjonować z dniem 1 stycznia 
1999 roku.

Twórcy reformy samorządowej  
(wymienić należy profesorów Jerzego 
Regulskiego, Piotra Buczkowskiego 
i Michała Kuleszę) odwołali się do 
zapisów … Konstytucji 3 Maja.

To właśnie w tym dokumencie 
tworzono „prawo o miastach” – kon-
stytucja stwierdzała, ze wszystkie 
miasta królewskie mają równe prawa, 
mieszkańcy są ludźmi wolnymi i mają 
prawo do własności prywatnej oraz 
mają prawa do obejmowania wszyst-
kich urzędów miejskich.

Prosty zapis, a umożliwia realizację 
wszystkich celów tak jak to najlepiej 
służy mieszkańcom danego powiatu. 
Ustawa skonkretyzowała te zadania 
i można je podzielić następująco- 
powiat wykonuje te zadania, które 
przerastają możliwości poszczegól-
nych gmin.

Oświata – powiat organizuje i pro-
wadzi sieć szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych.

Służba zdrowia – powiat odpowia-
da za szpital i specjalistyczne przy-
chodnie, stan sanitarny i zdrowotny. .

Gospodarka – nadzór budowlany, 
geodezja i kartografia, pozwolenia 
na budowę, troska o stan dróg po-
wiatowych, promocja i przyciąganie 
potencjalnych inwestorów.

Problemy społeczne – współpraca 
z organizacjami pozarządowymi, wal-
ka z bezrobociem (Powiatowe Urzędy 
Pracy), walka ze skutkami  wyklucze-
nia społecznego, pomoc słabszym i 
inwalidom, pomoc rodzinie, pomoc 
konsumentom.

W gestii powiatu są także po-
nadgminne działania kulturalne, 
sportowe i ekologiczne.

Dzięki współpracy z gminami i 
koordynacji najważniejszych działań 
pieniądze jakie mamy do rozdyspo-
nowania wydawane są racjonalnie i 
taniej aniżeli w sytuacji zarządzania 
„gdzieś z Warszawy”. Obywatele są 
wolni i decydują – wybierajmy więc 
ludzi najlepszych, by stworzone przez 

ustawę samorządową możliwości wy-
korzystać najlepiej.

Jakich ludzi wybieraliśmy dotych-
czas? Przedstawię radnych reprezen-
tujących gminę Nowogard.

Obecnie trwa trzecia kadencja 
władz powiatu.

W Radzie I kadencji liczącej 
wówczas 35 radnych Nowogard 
reprezentowali:

Antoni Bielida, Czesław Czer-
nikiewicz, Bożena Borowik, Józef 
Dobruchowski, Tadeusz Hołubowski, 
Jerzy Jabłoński, Jan Kopycinski, Józef 
Korkosz, Kazimierz Lembas, Janusz 
Syfert,  Józefa Szukalska,  Dariusz 
Szulejko,.

Przewodniczącym Rady był Jerzy 
Mędrek, Starostą  Andrzej Wojcie-
chowski z Goleniowa, wicestarostą 
Antoni Bielida, a członkiem Zarządu 
Jan Kopycinski.

Mandaty radnych (wybierano już 
tylko 19) II Kadencji w Nowogardzie 
uzyskali:

Artur Gałęski, Zygmunt Heland, 
Jerzy Jabłonski, Stanisław Karman, 
Józef Korkosz, Kazimierz Lembas i 
Wojciech Włodarczyk.

Przewodniczył Radzie Czesław 
Siwek, Starostą był Jerzy Jabłoński, a 
członkiem Zarządu Zygmunt Heland.

III kadencja:
Wybrano: Artur Danilewski (potem 

mandat przejęła  Anna Fedorczuk 
Smolira), Adam Fedenczak, Józef Kor-
kosz, Kazimierz Lembas,  Wojciech 
Włodarczyk, Zygmunt Heland.

Przewodniczący Rady Witold Ka-
leczyc, zastępca Przewodniczącego 
Zygmunt Heland.

Starosta Tomasz Stanisławski, za-
stępca starosty Tomasz Kulinicz,  
członek Zarządu Józef Korkosz.

O ważniejszych dokonaniach po-
szczególnych kadencji w kolejnym 
odcinku.

Opr. LMM

Szkoła Podstawowa w Strzelewie
O konflikcie raz jeszcze

Oświadczenie Rady Rodziców
W związku z komentarzem w DN jakim opatrzył swoją relację z sesji p. 

Marcin Nieradka dotyczącą sprawy rozwiązania przez dyrektor szkoły 
umowy o pracę z pracownikiem szkoły w Strzelewie prosimy o zamieszczenie 
naszego oświadczenia w najbliższym wydaniu gazety.

Komentarz pana Nieradki godzi w dobre imię szkoły, ponieważ w opinii 
czytelników, którzy tekst czytali powstaje wrażenie, iż w szkole dzieją się 
rzeczy, które mogą zakłócać normalny tok nauczania. Jako Rada Rodziców 
oświadczamy, że wszystkie sprawy związane z edukacją naszych dzieci, jak i 
współpraca z p. Agnieszką Forgiel dyrektorką szkoły pozostaje na dobrym i 
właściwym poziomie.

Gazeta Dziennik Nowogardzki jest ważnym źródłem wiedzy mieszkańców 
gminy dotyczącym spraw związanych z naszym życiem społecznym. Żyjemy 
w małym środowisku w którym każda nieobiektywna opinia może być dla 
człowieka bardzo krzywdząca.

Pan Marcin Nieradka, jako młody człowiek nie powinien stawiać się w roli 
wyroczni i autorytetu, bo na te atrybuty człowiek pracuje całe życie, a i tak 
wątpliwym pozostaje to, czy dla kogoś autorytetem będzie.

(Rada Rodziców - podpisy pięciu osób) 
Od redakcji:
List Państwa publikujemy w całości 

i pragniemy tym zakończyć sprawę 
konfliktu w szkole.

Przyznaję, że niektóre sformuło-
wania w przywołanym przez Pań-
stwa artykule mogły być opacznie 
zrozumiane, ale wątpliwości zostały 

wyjaśnione w kolejnych publikacjach 
zamieszczonych na naszych łamach – 
w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 6 
listopada Marcin Nieradka przeprosił 
panią dyrektor, a pismo ZNP chyba 
ostatecznie wyjaśniło przyczyny 
konfliktu.

Lesław M. Marek

W kinie „Orzeł” 

MIASTO  
Z MORZA

 
Dramat obyczajowy, Polska 2009, 

115 min
Bilet 12 zł, od lat 15

20.11.2009 godz. 19.00
21.11.2009 godz. 19.00
22.11.2009 godz. 19.00
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Przedszkole nr 3

Bądźmy uważni, 
bądźmy ostrożni…

W dniu 6 listopada w Przedszkolu 
nr 3 tradycyjnie już odbyło się spo-
tkanie pod hasłem: Przedszkolak 
bezpieczny na drodze. W spotkaniu 
uczestniczyli st.insp. Klaudia Gieryń 
i mł.asp. Sebastian Źróbek.

Wszyscy wiemy o tym, że zapew-
nienie dzieciom bezpieczeństwa 
możliwe jest przy wspólnym działa-
niu rodziców, przedszkola i policji. 
Nauczycielki w naszym przedszkolu 
starają się już od najmłodszych grup 
zapoznać dzieci  z zagrożeniami jakie 
mogą spotkać na drogach, zapoznają 
z wybranymi znakami drogowymi 
np. przejście dla pieszych, sygnali-
zacja świetlna, droga wyłącznie dla 
rowerów.

Spotkanie rozpoczęło się wystę-
pem artystycznym przygotowanym 
przez grupę straszaków, straszaków 
następnie dwie grupy przedszkolne 

5-6 latków uczestniczyły w pogadan-
ce na której policjant zapoznał ich z 
zasadami bezpiecznego poruszania 
się po ulicach, co zrobić gdy zgubią 
się w tłumie, jak jeździć na rowerze 
żeby nie stwarzać zagrożenia dla 
siebie i innych, jak zachować się w 
kontaktach z „obcymi”. Dzieci chęt-
nie dzieliły się z policjantem własny-
mi doświadczeniami dotyczącymi 
kontaktów.

Na koniec każdy przedszkolak 
otrzymał od policjanta element od-
blaskowy poprawiający widoczność 
pieszego na drodze.

Przygotowanie młodego człowie-
ka do bezpiecznego uczestnictwa 
w ruchu drogowym jest jednym z 
najważniejszych zadań edukacyjnych 
naszego przedszkola.

Nauczycielka straszaków
Anna Kasprzyk.

Szkoła Podstawowa nr 2 

Nastrojowa  
wieczornica

Rocznicę odzyskania niepodległości uczczono w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Nowogardzie niezwykle nastrojową wieczornicą. 
Miała ona miejsce 10 listopada o godzinie 17.00. Oprócz uczniów i ich opie-
kunów przybyli zaproszeni goście:dyrektor szkoły, pedagog i liczni rodzice. 
   Uczniowie klasy IV „a” pod opieką nauczycielek Anny Kowalczyk 
- Krzywani i Anny Buczyńskiej przygotowali rys historyczny oko-
liczności utraty niepodległości i długiej drogi do jej odzyskania. Fak-
tom historycznym towarzyszyły piękne wiersze i pieśni legionowe. 
Wszystko to odbywało się w specjalnie zaaranżowanej sali, pełnej patrio-
tycznych symboli. Nastrój wieczornicy uzupełniało nastrojowe oświetlenie 
świeczek i poczęstunek.

Wszyscy z tej lekcji patriotyzmu wyszli zadowoleni.
inf. własna

NOWOGARDZKI DOM KULTURY zaprasza
Dzieci, młodzież, dorosłych (emerytów i rencistów) do udziału

w konkursie na:

„STROIK ŚWIĄTECZNY”
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto na adres Nowogardzkiego 

Domu Kultury (pracownia plastyczna gabinet nr 20), Plac Wolności 7, do-
starczy do dnia 16 grudnia 2009 r. stroik świąteczny wykonany z materiałów 
różnych, dowolną techniką.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac biorąc pod 
uwagę względy estetyczne, artystyczne i wykończenie techniczne prac.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I – dzieci do lat 12
II – młodzież do lat 19
III – dorośli
Każda praca winna być opatrzona kartką z imieniem i nazwiskiem, wie-

kiem i adresem autora.
Wyklucza się prace zbiorowe!
Wystawa prac od 17 grudnia 2009 roku w Nowogardzkim Domu Kultury
Wyniki Konkursu ogłoszone będą na naszej stronie internetowej Nowo-

gardzkiego Domu Kultury: www.ndk.pl oraz w prasie lokalnej w miesiącu 
styczniu 2010 r. Nagrodzone osoby zapraszamy do odbioru nagród w gabi-
necie plastycznym (sala nr 20) w Nowogardzkim Domu Kultury.

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs!
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Zarząd Powiatu w Goleniowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 419 o pow. 19,31 m² - wadium 28,97 zł
usytuowany na IV piętrze w budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie na 
działce nr 146 w obrębie 3 miasta Nowogard.
Wywoławcza stawka czynszu w stosunku miesięcznym wynosi 289,65 zł plus 
podatek VAT 22%. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media i podatku od 
nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009 r. o godz. 9ºº w Starostwie Po-
wiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, 
dowodu tożsamości i numeru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych: 
numeru REGON, wypisów z rejestrów i stosownych pełnomocnictw.
Wadium należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2009 r. w kasie znajdującej się w Sta-
rostwie Powiatowym w Goleniowie lub na konto: Bank Spółdzielczy w Golenio-
wie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040 (wymagane potwierdzenie przelewu).
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w poczet czyn-
szu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oso-
bę, która wygrała przetarg.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 203 II piętro) lub telefonicznie 091-
418-05-12 wew. 238.

Ogłoszenie  
o zamiarze sprzedaży 

nieruchomości
Burmistrz Nowogardu podaje do publicznej wiadomości, 

że w miesiącu styczniu 2010 roku dokona sprzedaży nierucho-
mości w drodze przetargu nieograniczonego o wartości rynkowej 
537.887,00 zł, lokalu użytkowego (apteka) o pow. użytkowej 173,68 
m kw (lokal składa się z: sali sprzedaży, czterech magazynów, dwóch 
pomieszczeń socjalnych, destylatorni, laboratorium, dwóch wc, 
dwóch korytarzy, pomieszczenia przyjęć towarów i pomieszczenia 
biurowego) wraz z udziałem 1112/10000 w częściach wspólnych 
budynku, urządzeniach i działce nr 248/10 o pow. 405 m kw, poło-
żony w obrębie nr 3 m. Nowogard, Plac Wolności 2.

Budynek posiada atrakcyjną lokalizację – strefa centralna miasta. 
Bliskość obiektów administracyjnych, handlu i usług.
Szczegółowych informacji dot. sprzedaży nieruchomości można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa, Tel. 
091 39 26 225 lub 091 39 26 226.

 
ul.  3 MAJA 26 , 72-200 NOWOGARD 

ZAKŁAD BIOPALIW 
Tel. 091 3925990 

 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO : 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
 

Opis Stanowiska pracy: 
 prowadzenie ksiąg rachunkowych (w tym dekretowanie i księgowanie dokumentów) 
 odpowiedzialność za całokształt spraw księgowych i podatkowych 
  rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych 
  sporządzanie sprawozdań finansowych 
  przygotowywanie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej 
  kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP) 
  opracowywanie i nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe z zakresu 

rachunkowości 
 2-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego lub innym 

kierowniczym stanowisku w dziale księgowości 
 znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów 

sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego 
 znajomość programów finansowo-księgowych (Optima, Symfonia, Sap) 
 znajomość pakietu MS Office 
 komunikatywność 
 zaangażowanie 
 samodzielna organizacja pracy 
 terminowość 
 

Zainteresowane osoby prosimy do składania dokumentów(CV i list motywacyjny)w 
sekretariacie spółki lub przesłanie pocztą z dopiskiem :KONKURS NA GŁÓWNEGO 
KSIEGOWEGO na adres spółki w terminie do 4 grudnia 2009 r. 
 
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą  z  dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych( Dz. U. NR 113, POZ. 883). 
 
Dziękujemy za nadesłanie aplikacji i informujemy, że skontaktujemy się jedynie z 
wybranymi osobami. 
 
 

 
Czy chcesz uczestniczyć w rozwoju zakładu w Goleniowie? 

  
Swedwood Poland jest przemysłowym ramieniem Grupy IKEA . Naszym zadaniem jest  
produkcja i dystrybucja mebli z drewna lub jego komponentów do sieci sklepów IKEA 
na całym świecie. Zadanie to realizujemy poprzez budowę i rozwój fabryk 
komponentów, mebli i zakładów drzewnych w strategicznych lokalizacjach. 
Do naszego oddziału w Goleniowie poszukujemy doświadczonych kandydatów na 
stanowisko: 

Pracownik Produkcji 
Wymagania:  

 dyspozycyjności, samodzielności, sumienności 
 umiejętności pracy w zespole. 
 mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim,  

Oferujemy: 
 po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do 

osiąganych efektów i zajmowanego stanowiska 
 nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne  
 posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika  
 bezpieczne warunki pracy  

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie 14 dni na adres: 
Barbara.Brygman@swedwood.pl, Anna.Ciszak@swedwood.pl lub na adres: 

                      Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział Goleniów 
                      Dział Personalny 
                     72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami              

 

Prosimy o załączenie klauzuli:: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”  

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Sprzedaż  
drewna 

kominkowego, opałowego
Transport. 

Tel. 509 930 161

kUpię drewNo 
Na paleTY

Tel. 500 149 905



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

717-19.11.2009 r. 

Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, paweł pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

EWA KAWCZYŃSKA  
– STYPENDYSTKA PREZESA 
RADY MINISTRÓW

Słodki smakołyk
Składniki:
3 paczki herbatników, 2 paczki krakersów, puszka mleka skondensowane-

go słodzonego, ½ l śmietany 36%, 2 opakowania śmietankowego fiksa, 1/2 
gorzkiej czekolady,3 szklanki  mleka, 2 opakowania cukru waniliowego, 8 
łyżek mąki tortowej,1 jajko, 1/5 masła. 3\4 cukru.

Przygotowanie: mleko skondensowane w puszce gotujemy 3 godziny na 
karmel i studzimy. Gotujemy 2 szklanki mleka z cukrem a pozostałe mleko 
mieszamy z mąką oraz żółtkiem i wlewamy do gotującego się mleka. Chwilę 
gotujemy. Zimne ucieramy z masłem. W blaszce układamy herbatniki, kar-
mel, krakersy, ubitą śmietanę i posypujemy startą czekoladą . 

                                                                                                                     Smacznego!!!

Turniej piłki siatkowej w ZSP
10.11.2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się turniej piłki 

siatkowej chłopców pod patronatem Luks Siatkarz Nowogard.
W turnieju brały udział trzy drużyny:
Zespół Szkół Ogólnokształcących (Nowogard)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Nowogard)
Liceum Ogólnokształcące nr 1 (Nowogard)
Miejsca:
I miejsce ZSO
II miejsce ZSP
III miejsce LO I
W pierwszym meczu zwyciężyła drużyna ZSO pokonując ZSP wynikiem 

w setach (2:0) (wyniki cząstkowe)
ZSO    -   ZSP
25        :   18
25        :   22
W drugim meczu ZSP pokonało drużynę z LO nr 1 wynikiem w setach 

2:0 (wyniki cząstkowe)
ZSP  -  LO I
27   :   25
28   :   26
W trzecim meczu drużyna ZSO pokonała LO I wynikiem w setach 1:2 

(wyniki cząstkowe)
LO I  -  ZSO
25   :   17
20   :   25
7     :   15
Najlepszym zawodnikiem został Filip Zieliński z Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących.
Informacji udzielił Pan Marcin Wolny.

Żeby poezja nas ogrzała…   
                  XXX
Gdy pewnego razu ujrzałam Cię
Serce mocniej mi zabiło
Odtąd tylko Ciebie chciałam
Coś w mym sercu się zmieniło
Ty się do mnie uśmiechałeś
Swoim wdziękiem mnie kusiłeś
Chciałam patrzeć w Twoje oczy
I spać z Tobą każdej nocy
Nic prócz Ciebie nie widziałam
Twemu sercu swe oddałam 

    Klaudia Kuklińska

Ewa Kawczyńska często bierze 
czynny udział w życiu szkoły i swo-
jej klasy - IV Technikum Informa-
tycznego. To najlepsza uczennica 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie, a przy tym laureatka Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. Za-
dałam Ewie kilka pytań dotyczących 
jej osiągnięć oraz życia prywatnego.

Justyna Kieżun: Co najbardziej 
przyczyniło się do Twojego obecne-
go sukcesu?

Ewa Kawczyńska: Zdecydowanie 
ciężka praca. Nic innego nie pozwo-
liłoby na to, abym mogła cieszyć się 
jakimkolwiek sukcesem. Kto niczego 
nie robi, niczego też nie osiąga. Po-
nadto muszę przyznać, że wpływ na to 
miała obecność w klasie mojego brata 
bliźniaka Adama. Przypadek sprawił, 
że to ja jednak otrzymałam stypen-
dium. Nasze oceny nieco się różniły, 
Adam miał trochę niższą średnią od 
mojej, ale tak naprawdę, wcale nie jest 
słabszy ode mnie. Pomagamy sobie w 
nauce, bo zarówno on, jak i ja mamy 
zupełnie inne mocne strony. Adam to 
umysł ścisły, ja zaś jestem humanist-
ką. Do końca roku szkolnego to mię-
dzy innymi z nim walczyłam o tytuł 
najlepszego ucznia w szkole. 

J. D.: Czy trudno utrzymać przez 
tak długi czas pozycję najlepszego 
ucznia

naszej szkoły?
E. K.: Trudno było ją uzyskać. Wy-

magało to swego rodzaju wyrzeczeń. 
Jednak, aby się na niej utrzymać, 
nie należy po prostu rezygnować z 
wcześniejszych postanowień. Zde-
cydowanie taki tytuł zobowiązuje. 
Najważniejsza jest mobilizacja. Jeżeli 
jesteśmy odpowiednio zmotywowani, 
wtedy obowiązek nauki zwyczajnie 
zaczyna wchodzić w krew. Jak na ra-
zie ambicja nie pozwala mi na to, aby 
odpuścić.

J. K.: Jakie to uczucie zdobyć takie 
wyróżnienie?

E. K.: Zdecydowanie uczucie satys-
fakcji. Wiem na co mnie stać i zdaję 
sobie sprawę, że moja praca jednak 
nie jest bezowocna. Poza tym miło 
sprawić rodzicom prezent w takiej 
postaci.

J. K.: Czy łatwo przychodzi Ci 
przyswajanie wiedzy?

E. K.: To zależy. Najszybciej uczy-
my się tego, co nas najbardziej inte-
resuje, zatem wiedza z przedmiotów 
humanistycznych zawsze była dla 
mnie łatwiejsza do przyswojenia. 
Przedmioty ścisłe sprawiają mi tro-
chę więcej problemu, jednakże radzę 
sobie w miarę dobrze jak na to, że 
przecież tak jak każdy inny uczeń nie 
przepadam za obowiązkami.

J. K.: Czym się zajmujesz w wol-
nym czasie od nauki?

E. K.: W sumie w klasie maturalnej 
trudno o sporo wolnego czasu, ale 
wszystko jest kwestią dobrej organi-
zacji. Z pewnych rzeczy tak jak np. z 
częstych wypadów do dyskotek trzeba 
było zrezygnować. Jednak wolny czas 
oczywiście się znajduje. Spędzam go 
zazwyczaj z ważnymi dla mnie osoba-
mi: z chłopakiem, przyjaciółkami, ro-
dziną. Ponadto dużo czytam, słucham 
muzyki. Gdy znajdzie się kilka dni 
wolnych od szkoły poświęcam wtedy 
czas mojemu największemu hobby, 
czyli Japonii. Przeglądam artykuły 
dotyczące tego kraju i wgłębiam się 
w tajniki kultury oraz tradycji Japoń-
czyków przygotowując się na kolejny 
zjazd ludzi dzielących moją pasję.

J. K.: Dziękuję za rozmowę.
E. K.: Również dziękuję.
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OGŁOSZENIAdrObNE
NierUCHomoŚCi

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, 55 m kw, ii piętro w do-
brej Nowogardzkiej, ul. Trau-
gutta 3 a. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLA-
NE UZBROJONE W NOWOGAR-
DZIE, 85 ZŁ ZA 1 METR KW NETTO 
TEL: 608 047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• poszukuję powierzchni rekla-
mowych przy drodze, na bu-
dynkach (Nowogard – Gole-
niów – Szczecin – Świnoujście). 
Tel. 605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 poko-
jowe, parter, własnościowe na 
większe, może być w starym 
budownictwie lub domek do re-
montu. 091 39 25 132, 0506 486 
202.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• mieszkanie 2 pokojowe wynaj-
mę lub sprzedam z przyznaną 
dopłatą rządową. Niższa cena. 
602 630 016.

• Sprzedam działkę pow. 2700 m 
kw w Długołęce. Tel. 696 909 548, 
694 992 634.

• Sprzedam dół domu w Nowo-
gardzie. 513 045 346.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
w okolicy Gryfitów, Poniatow-
skiego. 511 622 537.

• Uwaga przedsiębiorcy! Za-
kwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie za-
mienię na trzypokojowe. 091 39 
20 113.

• Do wydzierżawienia plac, po-
mieszczenie magazynowe i biu-
rowe. Tel. 660 010 540.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 po-
koje, I piętro, 80 m kw, czynsz – 
1000 zł, ul. 700 Lecia 20B. 91 39 
20 676.

• Sprzedam działkę w mieście 27 
arów w atrakcyjnej cenie. Tel. 
794 063 102.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie. Tel. 
608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-

we 48 m kw, III p., w Nowogar-
dzie. Tel. 502 453 217.

• Sprzedam pół domu w Nowo-
gardzie. 091 39 20 866.

• mieszkanie 2 pokojowe do wy-
najęcia – w domku w Nowogar-
dzie. Tel. 091 39 20 848.

• Wynajmę dom w Goleniowie. 
695 780 299.

• Sprzedam umeblowaną kawa-
lerkę w centrum Nowogardu, na 
I piętrze. Tel. 510 266 785.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 
600 894 639.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 66 m, ta-
nio. Tel. 781 932 948.

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zam-
kowej. Tel. 607 289 987.

• Garaż przy ul. Zamkowej sprze-
dam. 695 980 401.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we. 0601 090 079.

• Sprzedam garaż na os. Bema. Tel. 
600 204 269.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam działkę budowlaną, 
wydane warunki zabudowy. No-
wogard. Tel. 60 66 817 04.

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 68 m kw (3 pokoje, 
okna pCV, panele podłogowe, 
nowe co w  miedzi, łazienka 
wysoki standard) w wierzbię-
cinie. Cena 165 tys. do uzgod-
nienia. Tel. 607 398 428.

• Sprzedam sklep na wsi, z wypo-
sażeniem, możliwość przekształ-
cenia na dom. Tel. 788 566 432.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we własnościowe, I piętro, bal-
kon, 66 m kw na 2 pokojowe o 
podobnym standardzie w Nowo-
gardzie, z dopłatą. Tel. 603 55 55 
32.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie, ul. Zamko-
wa. Tel. 667 09 40 79.

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum  miasta, I piętro, 2 pokoje. 
Tel. 608 633 831, 604 148 735.

moTorYzaCJa

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 
R 16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 
1,9 diesel, 2000 r. lub zamienię 
na busa. Tel. 503 045 960.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALO-
WE DO SAMOCHODU RO-
VER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• Sprzedam Citroen Berlingo, 

rok 1997, diesel, 1,9 cm3. Tel. 
669 929 762.

• Sprzedam Audi A6, combi, 
diesel, 1996, cena 14.500. Tel. 
698 245 470.

• Sprzedam Nissan Sunny, poj. 
1,4, 1995 r., lpG, stan dobry, 
ubezpieczony, po przeglą-
dzie, radio Cd, immobiliser, 3 
drzwiowy. Tel. 508 309 107 po 
18.00.

• Sprzedam Skoda Favorit, 1991 r., 
1,4 + gaz, 1200. 781 864 879.

• Okazja! Ford Escort combi, 1,8 
DT, 1997, składak, pali 5/100 km, 
przegląd do 20.01.2010, dodat-
kowo kmpl. opon. Cena 1200 zł 
do uzgodnienia. Tel. 607 403 081.

rolNiCTwo

• Sprzedam gołębie budapesz-
ty. Tel. 512 335 172.

• Sprzedam ciągnik MTZ – 80, cena 
11 tys. Tel. 0502 56 23 78.

USŁUGi

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• dYwaNopraNie. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, Tir-y). Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
zielona 3. 091 39 20 714.

• zespół muzyczny aCord – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• remoNTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• zakŁad rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-liN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierowski. 

Tel. 607  083  893, www.bruk-lin-
nowogard.com.pl

• HarrY – med masaż i rehabi-
litacja u pacjenta w domu. Tel. 
607 621 257.

• zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

• Transport, przeprowadzki – kraj, 
zagranica. 696 138 406, 696 
854 591.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Remonty. 508 920 135.

• Usługi ogólnobudowlane: pane-
le, regipsy, malowanie, szpachlo-
wanie, kładzenie płytek, ociepla-
nie poddaszy, prace wykończe-
niowe, itp. Tel. 693 021 097.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawianie 
klinkieru, naprawa dachów. 
794 398 610.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 
15 Lutego 17. 669 053 722.

• Korepetycje z języka angielskie-
go. 668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane, docie-
planie budynków, malowanie, 
glazura i terakota, hydraulika, re-
gipsy i podłogi. Tel. 0600 626 268.

praCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA, WIELOLETNIE DO-
ŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię osobę z uprawnienia-
mi na koparko – ładowarkę. Tel. 
091 407 14 50.

• Zatrudnię tynkarza. 608 817 214.

• zatrudnię tokarza. 
511 267 991.

• Dom Weselny Elit zatrudni kel-
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZRÓB ZAKUPY 
Z RABATEM

Zapraszamy 
do nowo otwartych 

sklepów 
z obuwiem i odzieżą

Ogłoszenie upoważnia do 10% 
rabatu przy zakupie obuwia oraz 

odzieży pow. 20 zł
pasaż Handlowy maX

Nowogard, 
ul. 15 lutego 9

Hurtownia art. Spożywczych a. Fedeńczak 
przyjmuje zamówienia 

na paczki mikołajkowe i świąteczne.
Tel. 91 39 26 993.

Zaproszenie
Koło Emerytów i Rencistów 

przy ZK Nowogard 
zaprasza wszystkich emerytów 
na wieczorek taneczny w dniu 

21.10.2009 r. godz. 17.00.
Koszt uczestnictwa wynosi 20 

zł z konsumpcją.
Wieczorek odbędzie się w sali 

na piętrze nad Sklepem AGD, 
koło postoju taxi ul. Rzeszow-
skiego. Zgłoszenia na wieczorek 
przyjmujemy do 18.11.2009, tel. 
601  750  697,  we wtorki godz. 
11.00 – 13.00.

Zarząd

nerki na noc sylwestrową, tel. 
510 244 073, 503 045 960.

• Zatrudnię: spawacza, ślusarza do 
ogrodzeń. Wysokie wynagrodze-
nie. Tel. 512 509 179.

iNNe

• Sprzedam piaSek, Żwir, 
CzarNoziem, poSpÓŁkę z 
dowozem do klieNTa. Żwi-
rowNia dŁUGoŁęka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębi-
nową. Wydajność 100 l na minu-
tę. Obroty 2850. Przekrój 15 cm, 
wysokość 120. Sprawna nieuży-
wana – nowa. Tel. 091 39 20 714, 
Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (drukarka, fax, skaner, ko-
piarka) lexmark X5470, cena 270 
zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Sprzedam sprzęt gastronomicz-
ny. 608 658 184.

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam, 300 zł za przyczepę, pocię-
te w klocki; 200 zł w całości. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.

• Oddam kotki w dobre ręce. 91 39 
17 305.

• Sprzedam lodówkę ARDO. Tel. 91 
39 27 142.

• Drzewo opałowe sprzedam. 
600 335 184.

• podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Nie-
miec firmy Vaillant do domku 
gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej 
wody, koszt 40 zł miesięcznie, 

cena 1000 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

• piece gazowe c.o. firmy Vail-
lant z Niemiec, wiszące, tylko 
ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  
mieszkanie, domek, gwarancja 
serwisowa. Tel. 0691 686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, 
z Niemiec, ekonomiczne, ideal-
ne do łazienki, kuchni, warsz-
tatu, baru, pubu, cena od 150 
zł. Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Nie-
miec, mało używany, cena 150 
zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem 
c.o. gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, typ 
120 lub 150 litrowy, cena 850 
zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY 
ERICSSON K 810 i, GWARANCJA, 
ETUI, CENA 360 ZŁ; LAPTOPA 
LENOVO IDEA PAD Z OPROGRA-
MOWANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ON-
KYO (AMPLITUNER, DVD, 5 
KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 
522 340.

• Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy, kanapotapczan + 2 fotele. 
510 243 843.

• Wypożyczę rusztowanie elewa-
cyjne, 100 m kw. 600 626 268.

• Sprzedam komputer 17 calowy, z 
drukarką. Tel. 603 55 55 32.

reklama reklama

Włamywacze  w areszcie!
Goleniowscy policjanci zatrzymali ‘na gorącym’ uczynku włamania do samochodu 

24-letniego mężczyznę. On i jego 17-letni ‘pomocnik’ oczekują w policyjnym areszcie 
na zarzuty. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

Do zdarzenia doszło w sobotnia noc. Oficer goleniowskiej policji został powia-
domiony telefonicznie przez   jedną z mieszkanek o dokonywanym włamaniu do 
samochodu przy ulicy Grunwaldzkiej. Na miejsce natychmiast udał się patrol, który 
zauważył uciekającego mężczyznę. Po krótkim pościgu zatrzymano go. Okazał się nim 
24-letni  mieszkaniec Goleniowa .Policjanci stwierdzili wybicie szyby w zaparkowanym 
przy ul. Grunwaldzkiej samochodzie marki Opel Astra. Włamano się także do Opla 
Corsa zaparkowanego nieopodal, skąd skradziono radioodtwarzacz. Zatrzymanego 
osadzono w policyjnym areszcie. W trakcie prowadzonego dochodzenia policjanci 
ustalili, że zatrzymanemu ‘pomagał’ we włamaniach 17-letni mieszkaniec Goleniowa. 
Jego także zatrzymano i osadzono w areszcie. Dzisiaj zostaną  przedstawione im zarzuty 
dokonania włamań. Policja będzie wnioskowała do Sądu o zastosowanie w stosunku 
do nich aresztu tymczasowego. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

 Nadkom. Wiesław Ziemba
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 

re dak cja: marek Słomski redaktor na
czelny, lesław m. marek zastępca naczel

nego, karina Czernicka sekretarz redakcji, ewa dziwisz. współ pra cu ją: 
Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. war sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
wy daw ca, skład i druk „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

przewÓz oSÓB - ro maN BiŃCzYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od poNiedziaŁkU do piąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
SoBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazdz
DworcaPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 17.30, 20.25 (odjazd
ul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROzKŁAD jAzDY bu sóW

reGUlarNa liNia mi kro BU So wa SeroCki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja pkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat- 091 392 62 65
 kierownik-091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
opS - ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
pCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROzK£AD jAzDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

przewÓz oSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;Fkursujeodponiedziałkudopiątku;7kursu
jeodponiedziałkudoniedzieli

regularna linia meTro        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
Fkursujeodpon.pt.;Lkursujecałytydziń;L1niekursujewnd.;L2kursuje
tylkownd.;L3kursujewt.,śr.,czw.,sob.,nd.Pniekursuje24,25.12iWielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

Nowogard 16.11.2009r.
oFerTY praCY 

pUp GoleNiÓw, Filia NowoGard
1. Kucharz, pomoc kuchenna.
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4.  Robotnik budowlany
5.    Murarz
6.   Brukarz.
7. Monter izolacji cieplnej budynków.
8. Elektromonter.
9. Nauczyciel przyrody

oFerTY praCY z reJoNU
1. Mobilny doradca klienta  (Byd-
goszcz)
2. Lektor j. niemieckiego (Szczecin)
3. Asystent  sędziego (Goleniów)
4. Pracownik gospodarstwa rolnego 
(Pucice)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  p- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty
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SZACHY – apel do sponsorów!

IIMemoriał
JanuszaKaweckiego

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS oraz Paweł Taberski organizują II Memo-
riał Janusza Kaweckiego. Turniej planowany jest na dzień 6 grudnia 2009 roku.

Wnioski z I Memoriału rozegranego rok temu są niezwykle optymistyczne 
i zobowiązujące – turniej był jedną z większych imprez szachowych w woje-
wództwie, a obsada godna pozazdroszczenia, przynosząca miastu Nowogard 
uznanie w oczach środowisk szachowych całego województwa. Tradycje 
należy kontynuować!

Organizatorzy zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie Me-
moriału – apelujemy do sponsorów o drobne chociażby datki. Nie pozwólmy 
by taka impreza wypadła z kalendarza imprez szachowych. Czeka na nią całe 
środowisko „kratek do myślenia”!

Informacje pod nr telefonu:
695 020 959 i 609 307 315

Organizatorzy

Porażka w Lipianach
Nie tak wyobrażaliśmy sobie za-

kończenie piłkarskiej jesieni. Pomo-
rzanin uległ w Lipianach tamtejszej 
Stali. Porażka tym bardziej bolesna, 
ponieważ po godzinie gry nasz zespół 
remisował i był dużo bliższy zdobycia 
kolejnej bramki. Stare piłkarskie po-
rzekadło mówi, że niewykorzystane 
sytuacje się mszczą. Brak skuteczności 
w idealnych sytuacjach i katastrofalne 
błędy w defensywie sprawiły, że po raz 
trzeci z rzędu w meczu wyjazdowym 
Pomorzanin „podarował” gospoda-
rzom 3 punkty. Zbigniew Gumienny 
w porównaniu z ostatnim wygranym 
meczem był zmuszony dokonać tylko 
jednej zmiany. Pauzującego za czer-
woną kartkę Michała Laszkiewicza 
zastąpił Rafał Mendyk. Nie zmienił 
natomiast ustawienia 3-5-2. Spotkanie 
było rozgrywane na błotnistym boisku 
i pierwsze minuty obfitowały w liczne 
przypadkowe zagrania. Gdy piłkarze 
oswoili się z murawą mecz nabrał ru-
mieńców. Akcje z obu stron kończyły 
się najczęściej faulem lub wybiciem 
piłki za boisko. Po jednym z rzutów 
rożnych prowadzenie objęła Stal. Piłka 
bita na około 11 metr spadła pod nogi 
zawodnika z Lipian a ten niepilnowany 
uderzył pod poprzeczkę nie dając szans 
Mateuszowi Krupskiemu. Pomorzanin 
od tego momentu zwiększył tempo 
chcąc od razu doprowadzić do wy-
równania. Kilka razy prostopadłych 
podań do napastników próbował 
Mendyk. Często dryblował na pra-
wym skrzydle Żakiewicz. Największe 
zagrożenie pod bramką rywali stwarzał 
jednak duet napastników, czyli Maciej 
Gołdyn i Paweł Galus. Ten pierwszy 
otrzymywał dużo górnych piłek, które 
zgrywał głową do partnera. Galus, co 
rusz wdzierał się w pole karne walcząc 
z kilkoma obrońcami na raz. W jednej 
z takich akcji defensor Stali interwe-
niował nieprzepisowo i sędzia wskazał 
na „wapno”. Do piłki podszedł Marcin 
Skórniewski i zaliczając swoje czwarte 

w tym sezonie trafienie doprowadził 
do remisu. Pomorzanin nie zwalniał 
tempa i do szatni powinien zejść z 
jednobramkowym prowadzeniem, ale 
Galus po wspaniałym dryblingu mi-
nimalnie spudłował mając przed sobą 
tylko bramkarza. Pierwszy kwadrans 
drugiej połowy również należał do na-
szych piłkarzy. Obraz gry uległ zmianie, 
gdy Stal zdobyła druga bramkę. Gospo-
darze uzyskali prowadzenie po serii 
trzech błędów naszych zawodników, 
dodatkowo piłka przy strzale odbiła 
się od nogi obrońcy zupełnie myląc 
Krupskiego. Stal zaczęła grać pewniej 
i próbowała strzelić trzecią bramkę. 
Mimo tego Pomorzanin miał kolejne 
dogodne sytuacje. Wprowadzony po 
przerwie Jarosław Fijałkowski mógł 
doprowadzić do wyrównania, kiedy po 
centrze Galusa z kornera strzelił głową, 
ale piłka poleciała minimalnie nad 
poprzeczką. Do tego dobrze dyspono-
wany w tym dniu arbiter popełnił błąd 
w najmniej oczekiwanym momencie. 
Centra w pole karne Stali na około 10 
metr do Łukasza Marszałka, bramkarz 
wybiegł z bramki próbując piąstkować, 
ale z racji niskiego wzrostu przegrał 
pojedynek z wysokim Marszałkiem. 
Piłkę zmierzającą do siatki dobił Goł-
dyn. Gwizdek i konsternacja, bo sędzia 
zamiast pokazać na środek boiska od-
gwizdał faul na bramkarzu. Nadmiar 
złego Stal zdobyła trzecia bramkę z 
rzutu wolego a Galus ponownie będąc 
sam na sam z bramkarzem spudłował. 
Czwarta bramka dla rywali dopełniła 
tylko czarę goryczy. Zespół seniorów 
czeka dużo pracy w przerwie zimowej. 
Do przykrych incydentów doszło w 
meczu juniorów. Mistrz Jesieni prowa-
dził dwa zero z ostatnią w tabeli Stalą. 
Przegrał jednak ten mecz 3:2 a fakt, że 
po meczu trener Marcin Wolny, który 
słynie z opanowania i kultury osobistej 
nie podziękował za prowadzenie spo-
tkania arbitrowi tego pojedynku niech 
wystarczy za komentarz.

V liga szczecińska 2009/2010 
(mecze, punkty, bramki).    
1.  Arkonia Szczecin    15  32  42 / 12 
2.  Kluczevia Stargard    15  32  36 / 10 
3.  Polonia Płoty    15  30  39 / 14 
4.  Odra Chojna    15  28  35 / 18 
5.  Osadnik Myślibórz    15  26  34 / 23 
6.  Sparta Gryfice    15  24  25 / 21 
7.  Stal Lipiany     15  23  28 / 33 
8.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój   15  21  27 / 26 
9.  Świt Skolwin    15  20  17 / 17  
10.  GKS Mierzyn    15  16  17 / 25  
11.  Pomorzanin Nowogard   15  16  9 / 18  
12.  Kłos Pełczyce    15  15  13 / 28  
13.  Woda-Piast II Rzecko   15  13  15 / 34 
14.  Zorza Dobrzany    15  13  17 / 30  
15.  Sparta Węgorzyno    15  10  16 / 36  
16.  Iskierka Szczecin-Śmierdnica  15  9  7 / 32  

W związku z MIKOŁAJKOWYM KOLARSKIM WYŚCIGIEM PRZEŁA-
JOWYM I MTB wszystkich zainteresowanych zapraszamy w każdą sobotę i 
niedzielę o godz. 12.00 na Stadion Miejski „Pomorzanin” w Nowogardzie  w 
celu zapoznania się z przedstawioną trasą i uzyskania podstawowych infor-
macji odnośnie wyścigów przełajowych.

Organizatorzy wyścigu

Urząd Miejski w Nowogardzie  wraz z LUKS Panorama Chrabąszcze ser-
decznie zaprasza na MIKOŁAJKOWY KOLARSKI WYSCIG PRZEŁAJO-
WY i MTB który odbędzie się 5 grudnia 2009 (sobota) w Nowogardzie na 
terenie Stadionu Miejskiego „POMORZANIN” w Nowogardzie. Wyścig 
przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz  starszych i sympaty-
ków kolarstwa. Start I grupy o godz. 11.00. 

Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Nowogardzie
LUKS Panorama- Chrabaszcze Nowogard
Szczegóły wyścigu znajdują się w Regulaminie.
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Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

23.11.2009r.godz.16.30

reklamareklama

W obiektywie  Jana Korneluka   - Biopaliwa tuż tuż

23 listopada 2009 r.
godz. 16.00 Informujemy, że 

26 listopada 2009 r.
czwartek w godz. 9.00 - 10.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

reklama

Zakończył się I etap inwestycji  
- budowa systemu rozładunku surowca i magazynów

Inwestor - firma REM SA powiązana kapitałowo 
z grupą J.W. Construction należącą do największe-
go polskiego dewelopera Józefa Wojciechowskiego 
– ma już na ukończeniu II etap przedsięwzięcia, 
polegającego na przebudowie hal dawnej kroch-
malni. Powstaną w nich linie do produkcji oleju i 
estrów. Wytwarzane tam będą również granulaty 

z wytłoków rzepakowych - w postaci dodatku do 
pasz oraz formie surowca energetycznego (ma on 
aż 75 proc. wartości energetycznej węgla). Będzie 
tam można równie dobrze produkować olej jadal-
ny, jak i olej do produkcji biopaliwa. Wytwórnia 
biodiesla będzie jedną z większych w zachodniej 
Polsce i jedyną - jak na razie - w regionie (w Ińsku 

działa fabryka bioetanolu dodawanego do benzyn). 
W jednym miejscu ma działać wytwórnia biopali-
wa, biogazownia i (bio)elektrownia. Wytwarzane 
tam będą komponenty do paliw, granulaty do pasz 
i ekologiczny wysokoenergetyczny pelet z popro-
dukcyjnych odpadów, a z biogazu z kukurydzy 
energia elektryczna. LMM
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72-200 Nowogard, ul. Gen. Bema 43, Tel. 0 503 045 960

czytaj s. 4

czytaj s. 4

Dobra oferta

NOWOGARD ul. Woj. Polskiego 3

tel./fax 091 579 27 86, 091 392 08 91
kom. 0606 616 309, 791 516 309
e-mail: eurobea@interia.eu

pok. 22 (parter)
Budynek Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości

Kredyt konsolidacyjny
120 000Teraz nawet do zł netto!

- jedna niższa rata, która łączy w sobie inne Twoje raty,
- z dodatkową gotówką nawet do 60 000 zł netto,

Kredyt gotówkowy
- nawet do 60 000 zł netto / do 84 miesięcy,
- z możliwością ubezpieczenia,
- także bez zaświadczeń o zarobkach,
- dla wybranych sektorów zatrudnienia Cze

ka
my

na Cieb
ie!

Kredyty hipoteczne
- waluta do wyboru USD, CHF, Euro, PLN
- na zakup nieruchomości oraz refinansowanie

Wycena
nieruchomości

Waldemar Siupik

nr upr. 4712

tel. 606 291 791

reklama reklama

reklama

Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FrYZJerSkIe
„TYNa”

Nowo otwarty gabinet kosmetyczny
Najnowsze trendy stylizacji i koloryzacji

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15
Tel. 91 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Nowogard, ul. 3 MAJA 48

Tel. 091 kom.392 14 67 695 264 677

Poradnia Stomatologiczna

www.nowodental.com
Nowogard, ul. 3 MAJA 48

Poradnia Stomatologiczna

www.nowodental.com

• BEZBOLESNE znieczulenia mikroprocesorowe
• Pełen zakres usług

• Implanty zębowe
• Zabieg u dentysty na "wesoło"
bezpieczna dla wszystkich SEDACJA

• Piaskowanie i błyskawiczne wybielanie
zębów lampą

• Ozon
• Panoramiczne RTG

(kosmetyka, periodontologia, ortodoncja, chirurgia i protetyka)

- zamiast narkozy

(skuteczny w leczeniu chorób jamy ustnej)

(również telerentgenogramy i radiowizjografia)

NOWOŚĆ !

dla dorosłych i dzieci

- jak naturalne zęby

Zginął policjant  
i jego matka

czytaj s. 2

Obwodnica 
na 100 procent

Masz okazję,  
to się zaszczep
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reklama

Salon Pielęgnacji  

Zwierząt

FUTRZAK 
- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele
- czesanie
- obcinanie pazurów

ul. Boh. Warszawy 82/1
tel. 721 264 357

reklamareklama

Zginął policjant 
i jego matka

Dwie osoby poniosły śmierć w wyniku wypadku do jakiego doszło na 
drodze krajowej nr 6 pomiędzy Goleniowem a Nowogardem. Okoliczności 
zdarzenia bada goleniowska policja pod nadzorem Prokuratury.

Do wypadku doszło w czwartek, 19 listopada 2009 r. kilkanaście minut 
przed godziną 8 rano w okolicy zjazdu do miejscowości Krzywice na drodze 
krajowej nr 6. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem marki 
VW Bus, jadąc w kierunku Nowogardu z nie wyjaśnionych jak dotąd przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z jadącym z przeciwka Fiatem 
Cinqucento. W wyniku zderzenia kierujący Fiatem 36- letni mężczyzna oraz 
pasażerka tego pojazdu 55-letnia kobieta poniosły śmierć . Kierujący VW oraz 
kolejna pasażerka Fiata z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. 
Przez kilka godzin ruch na drodze był zablokowany. Policja zorganizowała 
objazdy. 

Okoliczności wypadku bada goleniowska policja pod nadzorem Proku-
ratury.

Nadkom. Wiesław Ziemba
KPP Goleniów

Spotkanie Burmistrza 
Nowogardu z sołtysami 

18 listopada br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie obyło się spotka-
nie Burmistrza Nowogardu Kazimierza Ziemby z sołtysami sołectw gminy 
Nowogard. W spotkaniu (oprócz burmistrza i sołtysów) udział wzięli: Je-
rzy Kaczmarski - Zastępca Burmistrza, Mamzer Marcin – Terenowy Zespół 
Doradztwa oddział Nowogard, Leszek Olech – Kierownik Oddziału Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zygmunt Nawrocki – Ko-
mendant Gminnych Związków OSP, Leszek Nowak – komendant Policji w 
Nowogardzie, Zdzisław Czerwiński – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz 
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego: Zdzisław St. Bogdański – go-
spodarka nieruchomościami, Tadeusz Fiejdasz – gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska oraz Stanisław Pietrzycki – Kierownik Referatu Obro-
ny Cywilnej.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia z zakresu: oświetlenia, 
dróg, czystości posesji na terenie wiejskim, dopłat bezpośrednich dla rolni-
ków oraz tematy związane z funduszem sołeckim. Ponadto Burmistrz zgło-
sił wniosek o zgłaszanie przez sołtysów propozycji organizacji dożynek na 
rok 2010.

LMM

Wręczenie kluczy 
17 listopada br., nastąpiło uroczyste wręczenie kluczy do lokali mieszkalnych 

przy ulicy Cmentarnej. Klucze wręczył Burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba wraz z zastępcą burmistrza Jerzym Kaczmarskim. W budynku znaj-
duje się 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 500 m2 w tym 
pięć mieszkań 2-pokojowych, sześć mieszkań 1-pokojowych (w tym 1 lokal 
przystosowany dla osoby niepełnosprawnej) i jedno mieszkanie 3-pokojowe.

Święta w nowym mieszkaniu! Podwójna radość…
LMM, foto A. Sawicki
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Zaproszenie
Koło Emerytów i Rencistów 

przy ZK Nowogard 
zaprasza wszystkich emerytów 
na wieczorek taneczny w dniu 
21.11.2009 r. godz. 17.00.

Koszt uczestnictwa wynosi 20 
zł z konsumpcją.

Wieczorek odbędzie się w sali 
na piętrze nad Sklepem AGD, 
koło postoju taxi ul. Rzeszow-
skiego. Zgłoszenia na wieczo-
rek przyjmujemy do 18.11.2009, 
tel. 601 750 697, we wtorki godz. 
11.00 – 13.00.

Zarząd

reklamareklama

XXXV sesja Rady Miejskiej 
 W dniu 25 listopada 2009 roku (środa) o godzinie 12 OO  w sali obrad Rady 

Miejskiej rozpocznie się kolejna Sesja RM. Oprócz typowych punktów radni 
debatować będą nad przyjęciem następujących uchwał: 

a) zmiany uchwały (dot. gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych), 

b) udzielenia pomocy rzeczowej dla 
państwa Ukraina, 

c) określenia liczby nowych licencji 
na wykonywanie transportu drogowe-
go taksówką na terenie gminy Nowo-
gard na 2010 rok, 

d) likwidacji zakładu budżetowego o 
nazwie Przedszkole Nr 1 w Nowogar-
dzie celem przekształcenia go w jed-
nostkę budżetową o nazwie Przedszko-
le Nr 1 w Nowogardzie, 

e) likwidacji zakładu budżetowego 
o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 3 
w Nowogardzie celem przekształcenia 
go w jednostkę budżetową o nazwie 
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Nowo-
gardzie, 

f) likwidacji zakładu budżetowe-
go o nazwie Przedszkole Miejskie Nr 
4 w Nowogardzie celem przekształce-
nia go w jednostkę budżetową o nazwie 
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Nowogar-
dzie, 

g) nieodpłatnego przejęcia nierucho-
mości. 

7. Pierwsze czytanie projektu budże-
tu gminy Nowogard na 2010 rok. 

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpe-
lacje, wnioski i zapytania. 

Najciekawiej zapowiada się przy-
miarka do przyszłorocznego budżetu. 
Z tego co nam wiadomo obywatele byli 
wyjątkowo aktywni i złożono w regula-
minowym terminie bardzo dużo wnio-
sków. O najważniejszych poinformuje-
my we wtorkowym wydaniu „DN”.

Jednoczesnie informujemy, ze w 
dniu 23 listopada zbiorą się Komisje 
Rady, które oprócz spraw ujętych w po-
rządku obrad Sesji zajmą się następują-
cymi zagadnieniami:

Komisja Społeczna: 
1. Ocena sezonu sportowego w Gmi-

nie – funkcjonowanie klubów sporto-
wych i stowarzyszeń na terenie gminy. 

Komisja Finansowo-Gospodarcza: 
1. Rozpatrzenie projektów uchwał 

dotyczących podatków i opłat lokal-
nych na rok 2010. 

2. Omówienie założeń do projektu 
budżetu na rok 2010. 

3. Omówienie założeń zmian w WPI. 
Opr. LMM
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Państwu  
Jolancie i Adamowi

Kłopotowskim
wyrazy najszczerszego współczucia

z powodu śmierci ojca i dziadka
składa  

dyrekcja i współpracownicy  
SP Szpitala w Nowogardzie oraz

Przychodni Przyszpitalnej

kONDOleNcJe

Obwodnica 
na 100 procent

Budowa obwodnicy Nowogardu przesądzona. – Prace powinny ruszyć 
w lutym przyszłego roku – zapowiada Mateusz Grzeszczuk z Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Tydzień temu GDDKiA rozpoczęła 
drugi etap przetargu na budowę 
obwodnicy naszego miasta. Insty-
tucja zarządzając polskimi drogami 
do składania kosztorysów zapro-
siła trzynaście firm. To wszystkie 
przedsiębiorstwa, które złożyły swe 
wnioski w pierwszym etapie. Chętni 
na  budowę obwodnicy inwestycji 
mają 40 dni, by przedstawić swoje 
oferty cenowe. 

- Ten okres może ulec niewielkiemu 
przedłużeniu. Firmy na pewno zgło-
szą do nas wiele zapytań dotyczących 
realizacji inwestycji. Wszystko zależy 
od tego ile pytań do nas spłynie. 
Spodziewamy się jednak sporej liczby 
– mówi Grzeszczuk. 

Przetarg powinien zostać rozstrzy-
gnięty w styczniu przyszłego roku. 

- Po wyborze wykonawcy, który 
złoży najbardziej korzystną ofertę 
nastąpi podpisanie umowy. Ostatnim 
krokiem będzie przekazanie przedsię-
biorcy placu pod budowę drogi. Pierw-
szych koparek można spodziewać się 
w lutym – twierdzi Grzeszczuk. 

Obwodnica Nowogardu będzie 
miała parametry drogi ekspresowej 
i długość 9,4 kilometra. Na jej tra-
sie powstaną trzy węzły i dziewięć 
wiaduktów. Wykonawca na wybu-
dowanie obwodnicy będzie miał 
22 miesiące. Ile obwodnica może 
kosztować?

- Ciężko to stwierdzić. Na cenę 
budowy wpływ ma zawsze sytuacja 
gospodarcza. Ostatnio zdarza się, 
że inwestycję realizowane są nawet 
dwukrotnie poniżej naszych koszto-
rysów. Myślę, że budowa obwodnicy 

Nowogardu może kosztować około 
200 mln zł. – informuje Grzeszczuk 
z GDDKiA.  

Wśród trzynastu firm bijących się 
o zwycięstwo w przetargu jest także 
nowogardzkie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych POL-DRÓG. 
Jeszcze niedawno jego prezes – Kry-
styna Łazarz nie była pewna budowy 
obwodnicy.

- Ogłoszenie drugiej części prze-
targu oznacza, że nic budowanie 
obwodnicy naszego miasta nie jest 
już w stanie zagrozić. Od GDDKiA 
dostaliśmy już projekt i zabieramy 
się do opracowania kosztorysu. Ze 
względu na bardzo wygórowane 
uwarunkowania środowiskowe bu-
dowa obwodnicy może kosztować o 
wiele więcej niż normalne tego typu 
inwestycje. Uważam, że budowa drogi 
może pochłonąć od 250 do 300 mln 
zł. – twierdzi Łazarz. 

Prezes POL-DRÓG nie ukrywa, że 
chciałaby żeby to jej firma zwyciężyła 
w przetargu. Nowogardzkie przed-
siębiorstwo ma przecież najbliżej 
położoną bazę, a także wytwórnie 
masy asfaltowej w Goleniowie. 

- Są to nasze atuty, ale one o niczym 
nie przesądzają.  Przy rozstrzyganiu 
przetargu GDDKiA kieruje się naj-
bardziej względami czysto ekono-
micznymi. Wygrać może np. firma z 
drugiego końca kraju. Na zwycięstwo 
przetargu równe szanse ma wszystkich 
13 chętnych. Teraz skupiamy się na 
przygotowaniu dobrej oferty – uważa 
prezes nowogardzkiego POL-DRÓG.

Marcin Nieradka

anna Fedorczuk-Smolira: 

Masz okazję,  
to się zaszczep

„Świńska grypa” na Ukrainie zabi-
ła już około 200 osób. Do tej pory na 
terenie Polski potwierdzono 237 przy-
padków zakażenia wirusem A/H1N1. 
Zmarła już pierwsza osoba. Czy grozi 
nam epidemia? Na ten temat rozma-
wiamy z nowogardzką lekarz medycy-
ny Anną Fedorczuk-Smolira.

Rozmowa z lekarzem medycyny 
Anną Fedorczuk-Smolira, kierowni-
kiem Niepublicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej SANUS. 

Marcin Nieradka: Czy w Nowogar-
dzie mamy obecnie więcej zachoro-
wań na grypę?

Anna Fedorczuk-Smolira: Ciężko 
stwierdzić, bo nie opieramy się o żadne 
statystyczne dane .Najwięcej  na ten te-
mat mogliby powiedzieć lekarze rodzin-
ni. To oni mają pierwszy i bezpośredni 
kontakt z pacjentami, których dopadła 
sezonowa grypa. Myślę wszystko utrzy-
muje się w normie i nie mamy do czy-
nienia ze zdecydowanie większą ilością 
zachorowań w porównaniu do lat mi-
nionych.

Warto szczepić się na grypę sezo-
nową?

- Bezsprzecznie tak. Po szczepione po 
prostu wzrasta odporność na wirusa 
grypy. Po dwóch tygodniach od szcze-
pienia wytwarza ona przeciwciała. 
Szczepienie wskazane jest szczególnie 
dla osób starszych, dzieci i osób z obni-
żoną odpornością. W tej chwili nie ma 
jednak możliwości zaczepienia się w 
Nowogardzie. W naszym mieście szcze-
pienia przeciwko grypie sezonowej wy-
konywane były we wrześniu i paździer-
niku. Ciężko o szczepionki, bo nie ma 
ich nawet w hurtowniach. Jeśli jednak, 
któryś z naszych mieszkańców miałby 
możliwość zaczepienia się przeciw gry-
pie sezonowej, to radziłabym się nie za-
stanawiać, tylko skorzystać z okazji.  

Żeby była jasność  - ta szczepionka 
w żaden sposób nie zwiększy naszej 
odporności na „świńską grypę”.

- Tak. Szczepionce przeciw grypie se-
zonowej nic do wirusa „świńskiej gry-
py”. Przeciw grypie sezonowej warto 
jednak się szczepić. Szczepień powin-
no dokonywać się raz w roku. Wirus z 
czasem ulega mutacją i dlatego szcze-
pionki przygotowywane są tylko na 
dany rok.  Natomiast wirus „świńskiej 
grypy” nie jest jeszcze dokładnie zba-
dany i oznaczony. To dlatego istnieją 
wątpliwości co do szczepionek przygo-
towanych przeciw niemu i dostępnych 
na rynku. 

Jakie są objawy „świńskiej grypy”?
- Niestety bardzo podobne do grypy 

sezonowej np. gorączka, złe samopo-
czucie brak apetytu, kaszel, a u niektó-
rych osób także katar, ból gardła, nud-
ności, wymioty i biegunka. W przy-
padku „świńskiej grypy” po dwóch, 
lub trzech dniach pojawiają się jednak 
trudności z oddychaniem. Może dojść 
np. do zapalenia płuc. Po tych symp-
tomach chorego należy otoczyć ścisłą 
opieką medyczną.

Gdy  była pani ministrem zdrowia 
zdecydowałaby się zakupić szcze-
pionkę na „świńską grypę”?

- Bardzo ciężkie pytanie. Konia z 
rzędem temu, kto odpowie na nie jed-
nocześnie rozwiązując ten problem. Ja 
wiemy na ten temat istnieją różne zda-
nia i sprzeczne relacje. Pojawiają się 
przecież głosy o powikłaniach, które po-
wodują szczepionki dostępne na rynku. 
Wszystko dlatego, że „świńska grypa” 
jest wirusem nieokreślonym. Wy wy-
pracować przeciw niemu szczepionkę i 
mieć pewność do jej działania potrzeba 
kilku lat badań, obserwacji, wywiadu. 
Teraz pewności jednak nie mamy. Mo-
żemy tylko ufać, bądź nie koncernom 
farmaceutycznym. Wierzę jednak, że 
ludzie odpowiedzialni za podjęcie de-
cyzji nie są niedokształceni i opierają 
się na twardych argumentach.

Inne kraje np. Niemcy jednak nie 
oszczędzają i bez zastanowienia za-
kupiły szczepionkę. 

- Tu nie chodzi o kwestę oszczędza-
nia. Myślę, że gdyby były argumenty na 
kupno szczepionki sami byśmy z niej 
skorzystali. Minister zdrowia na pewno 
wielokrotnie konsultuje się w tej spra-
wie z epidemiologami i ekspertami. Po-
dejmuje decyzje na podstawie ich rad i 
sugestii. Myślę, że póki co powodu do 
paniki nie ma.

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowa-
nia na „świńską grypę” bez szcze-
pionki?

- Do zarażeń najłatwiej dochodzi 
w dużych skupiskach ludzi np. w ko-
munikacji miejskiej, teatrze. Najlepiej 
więc unikać zbiorowisk, a szczególności 
kontaktu z chorymi. Powinno się tak-
że bardzo często myć ręce.  Ważne by 
chorzy nawet na zwykłą grypę pozosta-
wali w domach. Nie popadajmy jednak 
w skrajność i nie zakładajmy maseczek. 
Myślę, że to przesada, a czujność epide-
miologiczna jest zachowana.

Rozmawiał Marcin Nieradka
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aUTOrYZOWaNI DIlerZY

NOWOGarD • ul. Warszawska 5 • tel. 91 392 68 57
reSkO • ul. Wojska Polskiego 68 • tel. 91 395 10 87

ŁOBeZ • ul. Rapackiego 22 • tel. 91 397 68 29

Ceny pilarek już od 799 zł

Przygotuj się
na jesień

PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk 

zaprasza 
na BAL 

SYLWESTROWY 
do Szkoły Podstawowej nr 3  

w Nowogardzie 

Zapewniamy:
- miłą obsługę
- obficie zastawiony stół
- dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami: 
91 39 26 388, 507 421 567

NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•

• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 23.11.br. g. 16.00

ZRÓB ZAKUPY 
Z RABATEM

Zapraszamy 
do nowo otwartych 

sklepów 
z obuwiem i odzieżą

Ogłoszenie upoważnia do 10% 
rabatu przy zakupie obuwia oraz 

odzieży pow. 20 zł
Pasaż Handlowy maX

Nowogard, 
ul. 15 lutego 9
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę

29 grudnia 2009 - 2 stycznia 2010 • Poznań
Chcesz…?
•   Przeżyć kilka dni z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi z całej Europy 

i z innych kontynentów...
•   Poznać mieszkańców miasta dzięki osobistym spotkaniom...
•   Modlić się z innymi śpiewami i w ciszy...
•   Być gościem u rodzin i w parafiach Poznania i okolic miasta
•   Rozpocząć «Pielgrzymkę zaufania» w swoim życiu...
Zapisy do 22 listopada!  Zachęcamy gorąco do udziału w przygotowa-

niach! Koszt: ok. 270 zł (przejazd, pobyt, ubezpieczenie, wpisowe). Punkt 
przygotowań i zapisy: spotkania w każdy poniedziałek o godz. 19.00.

Ks. Tomasz Tylutki
Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; gg: 2404046
www.taize.fr/pl ; www.rafalkalinowski.republika.pl ; www.ichtis.info

Pielgrzymka zaufania przez ziemię 
- Europejskie Spotkanie Młodzieży…

XXXIV Niedziela Zwykła  - Uroczystość Chrystusa Króla - J 18,33b-37

CHRYSTUS KRÓL
Czy Ty jesteś królem? - zapytał Piłat Chrystusa. - Tak, jestem kró-

lem. Ale zaraz dodał: - Królestwo moje nie jest z tego świata. Te py-
tania i odpowiedzi padły w pretorium przed namiest nikiem rzym-
skim. Tu też został wydany na Chrystusa wyrok śmierci. Kiedy czy-
tamy teksty ewangeliczne, wyciągamy dosyć często fałszywy wnio-
sek, że to Piłat i Sanhedryn skazali Chrystusa na śmierć. Gdy się jed-
nak bliżej przyjrzymy faktom, to się przekonamy, że Chrystus został 
skazany na śmierć w publicznym plebiscycie. To lud wołał: śmierć, 
śmierć! Na krzyż z Nim! Fakt ten ma niezwykłą wymowę, i ciąg dal-
szy w dziejach ludzkich.

Przecież to my, nawet ochrzczeni, nie chcemy uznać Jego praw i 
prawd. To my negujemy zasadność Jego wymagań, przykazań, cho-
ciażby w kwestii poszanowania życia. Zabijamy winnych i niewin-
nych. Zabijamy nawet dzieci, które się jeszcze nie narodziły. Wymy-
śliliśmy też najokropniejsze sposoby uśmiercania ludzi. Zresztą w 
wielu innych sprawach od rzucamy naukę Chrystusa, głosząc własne 
teorie, najczęściej tragiczne w skutkach.

Chrystus Król nazywa swoich poddanych przyjaciółmi. Ojciec 
Timothy Radcliffe pisze: „Miłość będąca przyjaźnią zachęca nas, aby-
śmy spoglądali na innych bez podejmowania prób przywłaszczenia ich 
sobie. Cieszymy się nimi bez potrzeby posiadania. Musimy uczyć się pa-
trzeć we właściwy sposób, jasnymi oczyma, nie pożerając świata i sie-
bie nawzajem”.

Myślę, że w uroczystość Chrystusa Króla, która zamyka cały rok li-
turgiczny – Chrystus Alfa i Omega, Początek i Koniec, Król Nieba 
i Ziemi - trzeba uczciwie spojrzeć na własne życie i odpowiedzieć so-
bie na pytanie: Czy rzeczywiście Chrystus jest Królem mojego życia? 
Czy respektuję Jego prawa? Czy dostrzegam, iż Jego królestwo jest 
królestwem prawdy, miłości i sprawiedliwości, a On Sam jest naj-
większym świadkiem prawdy?

x.TT_____

Informacje parafialne:
Pamiętajmy w miesiącu listopadzie o naszych bliskich zmarłych. Poprzez 

naszą modlitwę, a w szczególności przez Ofiarę Eucharystyczną, a także jał-
mużnę, odpusty i dzieła pokutne możemy pomóc zmarłym w czyśćcu cier-
piącym. Zapraszamy codziennie o godz. 18.00 na Mszę św. i Wypominki w ko-
ściele pw. Św. Rafała Kalinowskiego.

Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 
dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w Poznaniu. Punkt przygotowań w parafii pw. 
Św. Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek  o godz. 19.00 w ra-
mach spotkań grupy „Pokolenie JP2”. Kontakt i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, 
GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; www.rafalkalinowski.republika.pl )

Zapraszamy na Mszę św. odpustową ku czci św. Rafała Kalinowskiego, któ-
ra odbędzie się 20 listopada (piątek) o godz. 17.00.

Zapraszamy na spotkania „Rodziny Radia Maryja”, które odbywają się w 
każdy wtorek o godz. 19.00 przy parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego.

x.TT

Św. Rafał Kalinowski 
– duchowy patron naszego miasta…

 Uroczystość odpustowa
Ks. Kanonik Kaziemierz Łukjaniuk – pro-

boszcz Parafii pw. Św. Rafała Kalinowske-
go wraz z całą wspólnotą parafialną zaprasza 
mieszkańców Nowogardu  na doroczną Uro-
czystość Odpustową ku. czci partona parafii św. 
Rafała Kalinowskiego, która odbędzie się w pią-
tek 20 listopada o godz. 17.00.

Sumę odpustową będzie przewodniczył ks. 
dr Tadeusz Uszkiewicz – kustosz Sanktuarium 
Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej w Resku. 
Serdecznie zapraszamy.

W piątek 20 listopada przypa-
da wspomnienie św. Rafała Kali-
nowskiego, patrona jednej z na-
szych nowogardzkich parafii. War-
to przy tej okazji przypomnieć syl-
wetkę tej pięknej postaci, która 
jest tak mocno związana z ludno-
ścią naszego miasta, jej doświad-
czeniami. Jak wiemy od kilku lat 
toczy się dyskusja, aby św. Rafa-
ła Kalinowskiego uczynić pa-

tronem Nowogardu. Większość 
miast w Polsce ma swoich świę-
tych patronów, dlaczego my nie 
mamy? Czyżby naszym władzom 
na tym nie zależało, na głosie spo-
łeczeństwa?  Przypomnijmy w tym 
dniu UCHWAŁĘ SENATU RZE-
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 
dnia 14 września 2007 r. w spra-
wie uznania św. o. Rafała Józefa 
Kalinowskiego za wzór patrioty, 
oficera, inżyniera, wychowawcy i 
kapłana-zakonnika.

„Pragnąc uhonorować św. Ra-
fała Kalinowskiego OCD w stu-
lecie jego śmierci za niezwykłe 
zaangażowanie w losy Ojczyzny, 
zwłaszcza w zmagania o niepod-
ległość podczas powstania stycz-
niowego z 1863 roku na terenie Li-
twy, oraz jego charyzmat „inżynie-
rii ducha”, któremu dał wyraz wy-
tyczając nie tylko drogi i mosty, ale 
szukając jedności społeczeństwa 
i Kościoła, wpisując się w wiel-
ką emigrację Zachodu i Golgotę 
Wschodu, następnie za jego twór-
czą obecność w budowaniu funda-
mentów narodu w oparciu o mo-
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ralną przemianę, Senat Rzeczpo-
spolitej Polskiej, uznaje go za god-
ny wzór Polaka bez reszty oddane-
go sprawom Ojczyzny, oraz szu-
kającego jedności. Senat Rzecz-
pospolitej Polskiej pragnie zwró-
cić uwagę na jego moralną posta-
wę, zdolność do wierności warto-
ściom w każdych warunkach, oraz 
oddanie na rzecz Ojczyzny, która 
według słów samego Kalinowskie-
go „nie krwi, ale potu potrzebu-
je”. Senat Rzeczpospolitej Polskiej 
zwraca się z apelem do wszyst-
kich środowisk, zwłaszcza zwią-
zanych z zachowaniem kultury 
narodowej, kręgów wojskowych, 
oraz wychowawczo-oświatowych, 
o życzliwe upowszechnianie i po-
pularyzowanie postaci Ojca Rafa-
ła Kalinowskiego, uznanego patro-
na Sybiraków, wojskowych, szkół 
i stowarzyszeń, którego tak cenił 
sobie nasz wspaniały rodak, Oj-
ciec Święty, Jan Paweł II. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczpospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”.

UZASADNIENIE
Kard. Karol Wojtyła tak pi-

sał: „Sługa Boży mógłby bowiem 
być patronem ludzi z wszystkich 
warstw: dla młodych stanowiłby 
przykład życia chrześcijańskiego 
w codziennym trudzie; dla woj-
skowych - przykład mocy i odwagi 
wojskowej połączonej z cnotami 
chrześcijańskimi; dla kapłanów 
- przykład modlitwy i umartwie-
nia, ożywionych zapałem apostol-
skim; dla wychowawców - przy-
kład rozwagi i miłosierdzia wobec 
ubogiej młodzieży; dla wszystkich 
bez różnicy - wspaniały przykład 
żarliwej miłości Boga cudownie 
złączonej z miłością ziemskiej oj-
czyzny”. 

Józef Kalinowski urodził się 
1 września 1835 roku w Wilnie. 
Ojciec jego Andrzej (1805-1878), 
absolwent Uniwersytetu Wileń-
skiego, przez całe życie zajmował 
się kształceniem i wychowaniem 
młodzieży. Matka, Józefa z Połoń-
skich, zmarła kilka dni po uro-
dzeniu drugiego syna, który na 
chrzcie otrzymał imię Józef.

Inżynier
W roku 1843 Józef rozpoczął 

naukę w Instytucie Szlacheckim. 
Wychowanie narodowe i patrio-
tyczne zapewniała rodzina, a tra-
dycje patriotyczne podtrzymywali 
nauczyciele, byli wychowankowie 
Uniwersytetu Wileńskiego. Kali-
nowski ukończył naukę w Insty-
tucie maturą w roku 1850, odzna-

czony złotym medalem. „Rodo-
wód wileński” pozwala na dostrze-
żenie spraw obojga narodów, co 
później będzie owocowało walką 
o niezależność od zewnętrznych 
wpływów kulturowych rosyjskie-
go zaborcy. Następnie podejmuje 
studia w Instytucie Agronomicz-
nym w Hory-Horkach, zdomino-
wanym przez Niemców z Uniwer-
sytetu Dorpackiego. Po dwóch la-
tach przenosi się do Mikołajew-
skiej Akademii Inżynierskiej w 
Petersburgu, wstępując równo-
cześnie do wojska rosyjskiego. Jó-
zef znakomicie orientował się we 
współczesnym życiu literackim i 
kulturalnym. Czytał prasę polską, 
francuską, angielską i rosyjską. Po 
studiach, jako oficer, zaangażował 
się do pracy przy budowie linii ko-
lejowej Odessa-Kijów-Kursk, pod-
czas której zlecono mu wytyczenie 
trasy na odcinku Kursk-Konotop. 
Budowanie tras komunikacyjnych, 
dróg i mostów, na ziemiach ukra-
ińskich może być metaforą budo-
wania komunikacji międzyludz-
kiej, zwłaszcza pomostów mię-
dzykulturowych i międzyludzkich, 
swoistej „inżynierii ducha”.

Powstaniec
W maju 1863 roku uzyskuje 

zwolnienie z armii carskiej i uda-
je się do Warszawy, gdzie orientu-
je się o przebiegu powstania stycz-
niowego. Po wpływem namów 
naczelnika Wydziału Wojny Rzą-
du Narodowego, Józefa Gałęzow-
skiego, Kalinowski zgadza się ob-
jąć stanowisko naczelnika Wydzia-
łu Wojny w Wydziale Wykonaw-
czym Litwy, które pełnił do grud-
nia tego roku. Aresztowany z 24 
na 25 marca 1864 roku w Wilnie, 
zostaje umieszczony w klasztorze 
podominikańskim. Na tym etapie 
ujawniają się dwie istotne cechy 
Kalinowskiego: heroiczna obrona 
wartości narodowych, aż po an-
gażowanie się w sprawy trudne do 
ocalenia, jak upadające powsta-
nie narodowe, oraz podejmowanie 
odpowiedzialności moralnej i pa-
triotycznej, bazującej na koncepcji 
ofiary: skazując się na zupełne wy-
dziedziczenie, w duchowym wy-
miarze gromadzić swoisty „kapi-
tał” dla przyszłej wolności.

Zesłaniec
W wyniku śledztwa Kalinow-

ski zostaje - zgodnie z wojskowym 
kodeksem karnym – zaliczony do 
pierwszej kategorii przestępców i 
skazany na śmierć. Dzięki zabie-
gom rodziny, prawdopodobnie 
przy poparciu generała Wiatkina, 

Tymczasowy Audytoriat Polowy 
przeklasyfikował winę Kalinow-
skiego zaliczając go do II kategorii 
przestępców oraz zamieniając karę 
śmierci na dziesięć lat katorgi w 
twierdzach Sybiru. Dnia 15 kwiet-
nia 1865 roku przybywa do Usola 
koło Irkucka, gdzie razem z inny-
mi zesłańcami zamieszkał w ko-
szarach na wyspie oblanej woda-
mi Angary, zobowiązany do pracy 
w warzelniach soli. Nowy manifest 
amnestyjny z 25 maja 1868 roku 
uwolnił Kalinowskiego z ciężkich 
robót, zamieniając je na osiedle-
nie się w guberni irkuckiej, którą 
ostatecznie opuszcza dnia 24 lip-
ca 1872 roku udając się do Permu, 
a następnie do Smoleńska, gdzie 
2 lutego 1874 roku otrzymał pi-
smo pozwalające na powrót do 
byłego Królestwa Polskiego. Ten 
okres, rozumiany jako śmierć cy-
wilna, ujawnia wielki hart ducha 
Kalinowskiego. Przejawia posta-
wę szlachetną i pełną wsparcia wo-
bec biedy rodaków, a z wyziębio-
nych przestrzeni Syberii tworzy 
przestrzeń miłości, zwyciężając w 
ten sposób nienawiść i uprzedze-
nie. Należał do pokolenia, które 
w szczególny sposób pozbawiano 
nadziei: rozbiory, upadłe powsta-
nia narodowe, wyroki śmierci i dla 
wielu tysięcy - koszmar zesłania. 
W bezkresnej przestrzeni utraco-
nej nadziei pomagał odbudowy-
wać zagrożoną godność człowie-
ka. Z ust wielu świadków czasu 
wygnania, pada świadectwo o jego 
kojącej obecności. Rozniecał, jak 
sam pisał, ogień miłości do czło-
wieka, bo było to ogniwo łączą-
ce z życiem (list do Wiktorostwa, 
1861). Wspierał nie tylko zesłań-
ców, ale i ludność tubylczą.

Wychowawca
Wracając do kraju jako bohater 

narodowy, pod koniec września 
1874 roku Kalinowski przyjmuje 
ofertę Czartoryskich i udaje się do 
Sieniawy k. Jarosławia, by zając się 
wychowaniem Augusta Czartory-
skiego, syna Władysława, przy-
wódcy emigracji polskiej w Pary-
żu. Przez trzy lata towarzyszy mło-
demu księciu w podróżach po Eu-
ropie (Kraków, Wiedeń, Strasburg, 
Paryż i inne miejscowości) zastę-
pując mu ojca, matkę, towarzyszy, 
oraz pośród innych profesorów, 
prowadzi dla niego prywatne wy-
kłady z fizyki i matematyki.

W tym okresie ujawniają się jego 
zdolności pedagogiczne. Kalinow-
ski potrafi mieć wpływ nie tylko na 
najwyższe sfery i grupy społeczne, 
ale formować je w szerokim spek-

trum wartości. Wystarczy nadmie-
nić, że Augustyn Czartoryski jest 
dziś błogosławionym Kościoła ka-
tolickiego.

Zakonnik
Dnia 5 lipca 1877 roku w Ha-

vrze, Kalinowki pożegnał się ze 
swoim wychowankiem, następnie 
z jego ojcem w Paryżu i udał się do 
Linzu w Austrii, gdzie znajdowała 
się siedziba prowincjała austriac-
kich karmelitów bosych. W listo-
padzie rozpoczął nowicjat przyj-
mując imię Rafała od św. Józefa. 
Dnia 27 listopada 1881 roku zło-
żył uroczyste śluby zakonne, a 15 
stycznia 1882 roku, otrzymał z rąk 
bpa Albina Dunajewskiego, świę-
cenia kapłańskie. Dokonał odno-
wy prowincji karmelitów bosych, 
współpracując z Austriakami, 
Hiszpanami, Francuzami i Belga-
mi. Założył niższe seminarium du-
chowne w Wadowicach. Jako ka-
płan postawił na odnowę ducho-
wą narodu, lecz nie przez spekta-
kularne środki duszpasterskie, ale 
poprzez konfesjonał i dyskretne 
prowadzenie osób. Może być sym-
bolem odnawiania człowieka wi-
dzianego nie przez rozmach insty-
tucji, lecz przez odnowione spo-
tkanie pomiędzy osobami. Ekspo-
nując religijny wymiar osoby Ka-
linowskiego prymas Polski, kard. 
Józef Glemp powiedział (1991): 
„To nieważne, że był inżynierem, 
że był żołnierzem, że pracował w 
warzelni soli z nogami skutymi 
łańcuchem, ale ważne jest to, że 
jako inżynier, jako żołnierz, jako 
więzień, potem jako człowiek wol-
ny powiększał swą wiarę, pałał 
coraz większą miłością, potrafił 
zachować szacunek dla człowieka 
i jego godności tam, gdzie obowią-
zywała pogarda”.

Św. Rafał Kalinowski jest tak-
że duchowym patronem nasze-
go miasta Nowogardu, bowiem 
nasza ludność swoimi korzeniami 
sięga kresów wschodnich, przesie-
dleń, tułaczki, doświadczeń bar-
dzo trudnych, które były bliskie 
św. Rafałowi jako też człowiekowi 
zesłanemu. Ale przede wszystkim 
jest dla nas wzorem hartu ducha w 
trudnych sprawach. Stąd też war-
to podtrzymać dyskusję i aproba-
tę społeczeństwa Nowogardu, aby 
św. Rafała Kalinowskiego uczy-
nić oficjalnie patronem naszego 
miasta.

Zapraszamy na Mszę św. Od-
pustową ku czci św. Rafała Kali-
nowskiego, która odbędzie się w 
piątek 20 listopada o godz. 17.00.

Opr. x.TT
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Kacper syn Marty 
Wojdalskiej 
ur. 17.11.09 
z Nowogardu

Kacper syn Renaty 
Szymańskiej 
ur. 18.11.09 
z Troszczyna

Mateusz syn Eweliny 
Rabczuk ur. 17.11.09 
z Grzęzna

Andrzej syn Elżbiety 
Makosz ur. 18.11.09 
z Bęczna

Maciej syn Anny 
i Tomasza Przybyłek 
ur. 18.11.09 
z Nowogardu

W obiektywie  Jana korneluka   - Nowogard 40 lat temu
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Halince Niedośmiałek
Bardzo szczere i proste życzenia  

ofiarujemy Ci w dniu Twego urodzenia. 
Wiele uśmiechów, a mało złości,
 długich lat życia w szczęśliwości, 
dobrego zdrowia i pomyślności, 

jak najmniej smutków, dużo radości życzą: 
mąż Stasiu i dzieci z rodzinami

Młodzież z szkolnego wolontariatu ZSO 

z wizytą w hospicjum…

W dniu 16 listopada 2009 r. mło-
dzież z koła wolontariatu przy ZSO 
Nowogard wraz swoimi opiekuna-
mi p. Romą  Kołodziejską i ks. To-
maszem Tylutkim udała się z wizyta 
do szczecińskiego hospicjum pw. Św. 
Jana Ewangelisty.  Po drodze pozna-
liśmy także inne formy wolontariatu, 
pomocy innym ludziom, w które an-
gażuje się czynnie młodzież szkolna i 
studencka.  Po drodze odwiedziliśmy 
szczecińską noclegownie i jadłodaj-
nię dla ubogich na ul. Bulwar Gdański 
prowadzoną  przez Siostry Misjonar-
ki Miłości Matki Teresy z Kalkuty tzw. 
„Kalkucianki”. Obecnie posługę pełni 
tam 6 sióstr – 2 polki i 4 hinduski wraz 
z grupą wolontariuszy, która tam przy-
chodzi pomagać. Na pytanie: skąd sio-
stry czerpią siłę do tej bezinteresownej 
pomocy biednym ludziom, odpowie-
działy: że siłę daje im Jezus Chrystus 
obecny w Eucharystii i ukryty w każ-
dym człowieku.

Następnie udaliśmy się do centrum 
Szczecina, aby zobaczyć nowo otwar-
te pierwsze w naszym województwie 
„OKNO ŻYCIA”, które jest specjal-
nym miejscem gdzie kobieta, która 
ukrywała ciążę i nie rodziła w szpita-

lu, będzie mogła anonimowo zostawić 
nowonarodzone dziecko, nie naraża-
jąc je na śmierć lub jakiekolwiek nie-
bezpieczeństwo. Okno życia jest zlo-
kalizowane w dostępnym, a zarazem 
dyskretnym miejscu i będzie otwarte 
non stop przez całą dobę. Po otwar-
ciu Okna i pozostawieniu tam dziecka 
nadany zostanie delikatny sygnał, sły-
szalny tylko dla dyżurującej Siostry za-
konnej, która zajmie się nim we właści-
wy sposób. Przy naszym szczecińskim 
oknie będą dyżurować siostry z dwóch 
zgromadzeń zakonnych: Służebniczek 
Starowiejskich i Uczennic Krzyża. Po-
zostawiony w Oknie noworodek do 
czasu przyjazdu karetki pogotowia ra-
tunkowego po pobieżnej ocenie zdro-
wia będzie przebywał w specjalnym 
,,ciepłym gniazdku”. Przewiezione do 
szpitala dziecko przejdzie dokładne 
badania, a następnie zostanie skiero-
wane do pogotowia rodzinnego. Rów-
nolegle zostanie   uruchamiana proce-
dura ustalenia tożsamości i droga ad-
opcyjna. Dzieci z okna mogą pręd-
ko trafić do adopcji, a w czasie okresu 
trwania procedury adopcyjnej przeby-
wają już u nowej rodzinie. Okno życia 
jest ostatecznością w tych wypadkach, 

gdzie nie odbyło się zrzeczenie praw 
rodzicielskich i przekazania dziecka 
do adopcji normalną prawną drogą. 
Okno życia z jednej strony ma zapo-
biegać porzuceniom niemowląt z na-
rażeniem ich życia, a z drugiej strony 
ma być nieustannym głosem za ży-
ciem i alternatywą dla wyboru śmierci 
i aborcji. Tam też udzielają się wolon-
tariusze promując wartość życia.

Po tej wizycie pojechaliśmy do 
szczecińskiego hospicjum, aby zoba-
czyć kolejną formę wolontariatu.

Zostaliśmy miło powitani przez dy-
rektora domu ks. Eugeniusza oraz pa-
nią Kasię odpowiedzialną za wolon-
tariuszy w hospicjum. Byliśmy miło 
zdziwieni pięknem tego miejsca, do-

mowymi warunkami, niesamowitą 
opieką i życzliwością pracowników i 
wolontariuszy. Jak powiedział ks. Eu-
geniusz, „ten dom mam być domem 
ulgi w cierpieniu, tu likwiduje się 
cierpienie, poprzez fachową opiekę, 
ciepło, rozmowy, bycie z podopieczny-
mi, a także opiekę duchową, poprzez 
codzienną Mszę św., modlitwę, sakra-
menty, które są ulgą i podniesieniem 
w ciężkich chwilach życia”.

Byliśmy bardzo zadowoleni z tego 
wyjazdu, młodzież wyraziła chęć po-
mocy i wsparcia w tych miejscach, 
gdzie człowiek potrzebuje tak bardzo 
miłości i bliskości drugiego człowieka.

x.TT

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
życzymy wszystkim pracownikom 

nowogardzkiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej 

spełnienia w wykonywanej pracy,  
wiary we własne możliwości i umiejętności oraz  

wielu sukcesów, które budują wspólne dobro.  
Życzymy wszystkim uznania dla wykonywanej pracy  

od otoczenia oraz szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania

ŻYcZeNIa ŻYcZeNIa
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Piękne podziękowania 
wraz z najserdeczniejszymi 

życzeniami imieninowymi 
dla p. dyrektor PKO BP  

ELI BAJERSKIEJ 
i wszystkich Pań współpracownic 

za zawsze miłą obsługę i doradztwo 
składają zadowoleni klienci 

Banku PKO BP w Nowogardzie

ŻYcZeNIa

Dlaczego tylu z nas jest  
na emigracji wewnętrznej?

W kontekście wciąż nasilających się utyskiwań nad niedoskonałościa-
mi naszego współczesnego PAŃSTWA - które nie chce być tylko instytucją 
świadczącą usługi swym obywatelom - mogą nasuwać się pytania o to, jakie 
mechanizmy pozwalają funkcjonować tak złej jego formie i dlacze go me-
chanizmy demokratyczne okazują się obroną niewystarczającą lub są całko-
wicie nieskute czne? Czy my sami jesteśmy w tym zakresie bez winy?

Sądzę, że takie pytania powinny obecnie zostać skierowane przede wszystkim do 
pokolenia urodzonych w latach II wojny światowej i pierwszych latach powojennych, 
zatem do nas, którzy rośliśmy razem z PRL-em i byliśmy nie tylko biernymi świadka-
mi aż do kresu tamtego okresu.

W międzyczasie to właśnie nasze pokolenie było trzonem SOLIDARNOŚCI, to my 
przez okres stanu wojennego i drugą połowę lat osiemdziesiątych byliśmy po obu 
stronach „barykady”, to my z ogromną nadzieją, a jednocześnie z cierpliwością, cze-
kaliśmy na okrzepnięcie „prawdziwej” demokracji, aby w końcu, po dwudziestu la-
tach Wolnej Polski, znów w znacznej (jeśli nie przeważającej) ilości znaleźć się na 
emigracji wewnętrznej.

Tak, tak! Takie właśnie określenie nasuwa mi się już od pewnego czasu, od kiedy za-
cząłem zastanawiać się nad przyczynami odseparowania się zdecydowanej większości 
nowogardzkiej inteligencji (szczególnie nauczycieli, ale przecież nie tylko) od aktyw-
ności publicznej. Uważam, że zadecydowały o tym takie same lub podobne uwarun-
kowania jak w wielu innych miejscowoś ciach (tej wielkości) w całej Polsce.

Kiedy dziś, po dwudziestu latach, wspominam euforię powyborczą, która była 
przecież przedłu żeniem euforii z pierwszych lat osiemdziesiątych, przypominam so-
bie wyraźnie, że nawiedziły mnie wątpliwości dotyczące tego, czy to wszystko potoczy 
się „po właściwych torach”. Dziś... no cóż!

Zawsze powinniśmy mieć na uwadze to, że naturalnym jest, iż wiele z rozbudzo-
nych w nas nadziei (być może zbyt wyidealizowanych) w trakcie realizacji „straci swój 
blask”. Jednocześnie zawsze należałoby się zastanawiać nad tym, czy ktoś tu jednak 
nie zawinił?

Po 1989 roku większość z nas nie chciała zaprzątać sobie głowy takimi problemami, 
a wielu do dziś nie chce o tym pomyśleć. Woleliśmy wierzyć, że najgorsze już za nami, 
że teraz może być tylko lepiej. Między innymi dlatego nie byliśmy w stanie przeciw-
stawić się „wylewaniu dziecka z kąpielą”.

Koronnym przykładem takiego „wylewania” stała się ostatnia reforma oświatowa. 
Rezygnacja z wychowawczej roli szkoły na rzecz rodziny, to typowy przykład „spy-
chologii”. Wielu rodziców pozbawionych odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji 
państwowych czy innych, w zdecydo wanie nowej rzeczywistości ekonomicznej, nie 
było w stanie udźwignąć wszystkich przerzuconych na nich obowiązków.

Ponadto ekspresowe „przeedukowywanie” nas na typowy konsumpcjonizm za-
owocowało szeregiem kolejnych nieprawidłowości. Wyraźnym przykładem takiego 
toku rozumowania była (choćby tylko) ilość nowogardzian uczestniczących w ostat-
nich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Lech Jurek

„Gnojówka zamiast wody” 
W związku z publikacją „ Gnojówka zamiast wody” z dn 06 11 2009 

autorstwa eugeniusza korneluka Społka Poldanor zarządzająca fermą 
trzody chlewnej w miętnie i tzw laguną czyli otwartymi zbiornikami 
gnojownicy przesłała nam sprostowanie z żądaniem publikacji o nastę-
pującej treści.

1 . Wąż tłoczący gnojowicę na polu w okolicach wsi Miętno nie pękł samoistnie 
bądź wskutek innych przyczyn technicznych leżących po stronie Spółki, ale został 
celowo przecięty ostrym narzędziem w kilku miejscach, czym wyrządzono szkodę 
naszej Spółce i zagrożono środowisku,

2.   To pracownicy Spółki Poldanor bezzwłocznie zgłosili powyższe przestępstwo 
do Policji w Nowogardzie, która podjęła czynności służbowe, dokonała oględzin i 
prowadzi dochodzenie celem ustalenia sprawców,

3.   Po stwierdzeniu przecięcia węża Spółka natychmiast rozpoczęła kilkugo
dzinne wszelkie niezbędne czynności, w związku z tym powyższy incydent nie 
spowodował zagrożenia ani dla rzeki Wołczenicy ani dla ujęć wody,

4.   Celem ograniczenia zagrożenia od razu zatamowano odpływ w rowie 
melioracyjnym na przedmiotowym polu, odpompowano zawartość rowu do 
beczkowozów i przewieziono na nawożone pola oraz zebrano zanieczyszczony 
grunt do wykorzystania przy nawożeniu.

Jednocześnie oświadczam, Spółka Poldanor przestrzega wszelkich norm do
tyczących prowadzonej działalności rolniczej i biznesowej, za co m.in. została 
uhonorowana tytułem Fair Play i licznymi innymi nagrodami, a pracownicy 
Poldanor otrzymali w 2009r. medale Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi 
dla polskiego rolnictwa.

Od Redakcji:
Przedstawiciel spółki w tym samym piśmie grozi ponadto redakcji DN, że 

spółka rozważy możliwość sądowego działania wobec gazety i uzyskania za-
dośćuczynienia za rzekome szkalowanie przez gazetę działań spółki. Proponu-
jemy w związku z tym spółce Poldanor z duńskim kapitałem i takimż pomysłem  
na hodowlę świń w Polsce aby oprócz dotychczasowych działań w zakresie 
produkcji świń podjęła kroki w celu zmiany urzędowej wartości semantycz-
nej (znaczniowej) kilku słów w języku polskim i tak: słowo  „smród” powinno 
oznaczać - przykre wrażenie zapachowe odczuwane przez osoby z chorobliwą 
dysfunkcją zmysłu powonienia.  Wyrażenie  „zagrożenie ekologiczne” mogłoby 
oznaczać - stan odczuwany przez osoby w głębokim stadium paranoicznym 
ujawniający się  zwłaszcza wobec wszelkiej działalności dobroczynnej. Spółce 
Poldanor dedykujemy w ramach promocji polskiego języka pewne znane u 
nas choć niezbyt eleganckie powiedzenie „ plują w twarz, a on mówi że deszcz 
pada” Zapewniamy że DN nie stanie się adresatem takiego powiedzenia.

Marek Słomski

NOWOGARDZKI DOM KULTURY zaprasza
Dzieci, młodzież, dorosłych (emerytów i rencistów) do udziału

w konkursie na:

„STROIK ŚWIĄTECZNY”
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto na adres Nowogardzkiego 

Domu Kultury (pracownia plastyczna gabinet nr 20), Plac Wolności 7, do-
starczy do dnia 16 grudnia 2009 r. stroik świąteczny wykonany z materiałów 
różnych, dowolną techniką.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac biorąc pod 
uwagę względy estetyczne, artystyczne i wykończenie techniczne prac.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I – dzieci do lat 12
II – młodzież do lat 19
III – dorośli
Każda praca winna być opatrzona kartką z imieniem i nazwiskiem, wie-

kiem i adresem autora.
Wyklucza się prace zbiorowe!
Wystawa prac od 17 grudnia 2009 roku w Nowogardzkim Domu Kultury
Wyniki Konkursu ogłoszone będą na naszej stronie internetowej Nowo-

gardzkiego Domu Kultury: www.ndk.pl oraz w prasie lokalnej w miesiącu 
styczniu 2010 r. Nagrodzone osoby zapraszamy do odbioru nagród w gabi-
necie plastycznym (sala nr 20) w Nowogardzkim Domu Kultury.

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs!
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najserdeczniejsze 
życzenia, zdrowia, 

wiele radości, realizacji 
planów życiowych 

- życzy 
Tereska z Frankiem

ŻYcZeNIa

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”dnia 05.12.2009r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do Centrum Radiologii i 
Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Szpi-
talu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 tel. 91-39-21-356,oraz 
Lidii Bogus tel.505-393-636. Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 
5 zł. Jest to ostatni wyjazd na badania w bieżącym roku.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Apel do Marszałka Marka Jurka 

Polscy profesorowie 
chcą marka Jurka na 
prezydenta

/-/ Władysław Motyka (Wicepre-
zes Związku Podhalan)

/-/  Dr Jan Musiał (wykładowca 
akademicki, PWSW w Przemyślu)

/-/  Ks. Dr Mirosław Nowosielski 
(wykładowca akademicki, UKSW 
w Warszawie)

/-/  Prof. Olgierd Nowosielski (In-
stytut Warzywnictwa w Skiernie-
wicach)

/-/  O. Andrzej Rębacz (Dyrektor 
Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa 
Rodzin)

/-/ Elżbieta Ruman (dziennikarz)
/-/  Wojciech Stawiszyński (działacz 

podziemia solidarnościowego)
/-/  Robert Tekieli (dziennikarz, 

publicysta, b. Przewodniczący Rady 
Programowej TVP)

/-/  Prof. Piotr Tryjanowski (wy-
kładowca akademicki, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu)

/-/ Dr Paweł Wosicki (Prezes Pol-

skiej Federacji Ruchów Obrony 
Życia)

/-/  Dr Inż. Antoni Zięba (Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców 
Życia Człowieka)

Lech Łuczyński
Prawica Rzeczypospolitej

Od redakcji: Apel publikujemy 
choćby z twego względu, że kampa-
nia wyborcza w wykonaniu dwóch 
głównych kandydatów tj. premiera 
Donalda Tuska i urzędującego pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego trwa 
już w najlepsze. Niech powyższy apel 
uzmysłowi przyszłemu elektoratowi, 
ze są także inni znaczący kandydaci 
i, że mają oni poparcie w poważnych 
kręgach intelektualnych. A co sądzą 
nasi Czytelnicy?

Poważne wypowiedzi będziemy 
publikować.

LMM

 Za rok po raz piąty od czasu od-
zyskania niepodległości w 1989 r. 
będziemy wybierać Prezydenta Rze-
czypospolitej. Doświadczenia okresu 
budowy wolnej Polski wskazują na 
konieczność prowadzenia polskich 
spraw przez osoby o nieposzlako-
wanym życiorysie, troszczące się w 
pierwszej kolejności o dobro wspólne, 
odznaczające się głębokim patrioty-
zmem, poczuciem honoru i odpowie-
dzialności. Szczególnie teraz, kiedy 
nasz kraj bierze udział w strukturach 
Unii Europejskiej, potrzeba aby na 
jego czele stanął prawdziwy mąż sta-
nu, twardo broniący interesu Polski.

Uważamy, iż wymienione wyżej 
cechy oraz doświadczenie potrzebne 
do odpowiedzialnego sprawowania 
najwyższych urzędów posiada mar-
szałek Marek Jurek.  Niewątpliwie w 
ciągu dwudziestu lat udziału w życiu 
politycznym niepodległej Polski  Ma-
rek Jurek zyskał potrzebne rozeznanie 
w funkcjonowaniu instytucji Państwa: 
w parlamentarnej komisji spraw 
zagranicznych, w Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji i wreszcie 
kierując pracami Sejmu RP jako jego 
marszałek.

Marek Jurek wielokrotnie wykazy-
wał się cechami charakteru niezbęd-
nymi dla męża stanu: suwerennością, 
uczciwością, kulturą i wiernością 
wobec zasad. Zarówno śmiała dzia-
łalność w niepodległościowej opozycji 
lat 70. i 80. ubiegłego wieku, budowa 
samodzielnej pozycji po roku 1989, 
jak wreszcie odwaga bycia „dysyden-
tem w państwie POPiS” – to nie puste 
deklaracje, lecz życiowe świadectwa 
hartu ducha.

Jesteśmy przekonani, że pośród 
polskich polityków marszałek Ma-
rek Jurek wyróżnia się szczególnym 
świadectwem poświęcenia osobistej 
kariery na rzecz wierności zasadom 
i respektowania ładu moralnego 
przejawiającego się w prawnych gwa-
rancjach cywilizacji życia.

Biorąc to wszystko pod uwagę 
pragniemy zwrócić się   do pana 
marszałka Marka Jurka o zgłoszenie 
swojej kandydatury w wyborach 
prezydenckich 2010 r. Mając świa-
domość „zabetonowania” polskie-
go życia politycznego przez układ 
wielkich partyjnych machin wybor-
czych, robimy to by umożliwić wielu 
Polakom dokonanie suwerennego 
wyboru z mocnym przekonaniem o 
jego słuszności.

Tylko odważne decyzje jednostek 
są warunkiem koniecznym nie-
zbędnych zmian w życiu wspólnoty 
narodowej i politycznej. Dlatego 
mamy nadzieję na szybką decyzję 
marszałka Marka Jurka o kandydo-
waniu na najwyższy urząd publiczny 
w naszym kraju

/-/ Ks. Prałat Witold Andrzejewski 
(duszpasterz opozycji w czasach 
komunistycznych)

/-/  Prof. Jacek Bartyzel (wykładow-
ca akademicki, UMK w Toruniu)

/-/ Prof. Bogdan Chazan (Przewod-
niczący Mater Care International, 
członek Rządowej Rady Ludno-
ściowej

/-/  Jan Maria Jackowski (b. Prze-
wodniczący Komisji Kultury Sejmu 
RP)

/-/ Michał Jeżewski (Fronda)
/-/ Bogusław Kania (przedsiębior-

ca, Legatus Polska)
/-/ Piotr Kaznowski (Redaktor 

naczelny „Christianitas”)
/-/  Bogusław Kiernicki (Prezes 

Fundacji św. Benedykta, b. Prezes 
Polskiego Radia S.A.)

/-/  Dr Jacek Kowalski (historyk 
sztuki, UAM w Poznaniu)

/-/ Prof. Grzegorz Kucharczyk (Pol-
ska Akademia Nauk)

/-/  Jacek Wiesław Łęski (lekarz, 
wydawca)

/-/ Ks. Stanisław Małkowski (dusz-
pasterz opozycji w czasach komuni-
stycznych)

/-/ Anna Milczanowska (Prezydent 
Miasta Radomska)                         

Ważne dla uczniów i rodziców!
Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkol-

nej w  Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w opracowanym „Programie 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy 
Nowogard na rok 2009” 

informuje, że w dniu 26-11-
2009r. (czwartek) od godz. 1530 w 
Szkole Podstawowej Nr 3 i w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w 
Nowogardzie ul. Boh. Warszawy 78 
przeprowadzone będą konsultacje 
przez lekarzy ortopedów uczniów 
mających wady postawy w celu za-
kwalifikowania do uczestnictwa w 
gimnastyce korekcyjnej i wyjazdów 
na basen. W tym dniu na badanie  
zapraszamy uczniów  uczęszczają-
cych do Szkoły Podstawowej Nr 3 
i  Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych, Szkoły Podstawowej w Strze-
lewie, Szkoły Podstawowej w Dłu-
gołęce,  którzy otrzymali skierowa-
nie na konsultację ortopedyczną 
oraz uczniów którzy nie uczestni-
czyli w badaniu w dniu 10-11-2009r. 
w Szkole Podstawowej Nr 1 i 14-11-
2009r. w Szkole Podstawowej Nr 4.

Następne badanie ortopedyczne 
odbędzie się w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Nowogardzie ul. Żeromskie-

go 5 w dniu 01-12-2009r. (wtorek) 
od godz. 1530 . W tym dniu na ba-
danie zapraszamy uczniów uczęsz-
czających do: Szkoły Podstawowej 
Nr 2, Szkoły Podstawowej w Wierz-
bięcinie, Przedszkola Nr 1, Przed-
szkola Nr 3, którzy otrzymali skie-
rowanie na konsultację ortopedycz-
ną oraz wszystkich uczniów uczęsz-
czających do placówek szkolno-wy-
chowawczych prowadzonych przez 
Gminę Nowogard, którzy otrzyma-
li skierowanie na konsultację orto-
pedyczną a nie uczestniczyli w ba-
daniu w dniu 10-11-2009r. w Szko-
le Podstawowej Nr1, w  dniu 14-11-
2009r w Szkole Podstawowej Nr 4 i 
26-11-2009r. w Szkole Podstawowej 
nr 3.

Przewodnicząca Zespołu 
ds. Profilaktyki

i Promocji Zdrowia Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej         

Jadwiga Kosakiewicz
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• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, 55 m kw, II piętro w Do-
brej Nowogardzkiej, ul. Trau-
gutta 3 a. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOW-
LANE UZBROJONE W NOWO-
GARDZIE, 85 ZŁ ZA 1 METR KW 
NETTO TEL: 608 047 127, 608 
047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Poszukuję powierzchni rekla-
mowych przy drodze, na bu-
dynkach (Nowogard – Gole-
niów – Szczecin – Świnoujście). 
Tel. 605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 poko-
jowe, parter, własnościowe na 
większe, może być w starym 
budownictwie lub domek do re-
montu. 091 39 25 132, 0506 486 
202.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• Sprzedam działkę pow. 2700 m 
kw w Długołęce. Tel. 696 909 548, 
694 992 634.

• Sprzedam dół domu w Nowo-
gardzie. 513 045 346.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Uwaga przedsiębiorcy! Za-
kwateruję 6-8 pracowników. 
508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie za-
mienię na trzypokojowe. 091 39 
20 113.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 po-
koje, I piętro, 80 m kw, czynsz – 
1000 zł, ul. 700 Lecia 20B. 91 39 
20 676.

• Sprzedam działkę w mieście 27 
arów w atrakcyjnej cenie. Tel. 
794 063 102.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie. Tel. 
608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 48 m kw, III p., w Nowogar-
dzie. Tel. 502 453 217.

• Sprzedam pół domu w Nowo-
gardzie. 091 39 20 866.

• mieszkanie 2 pokojowe do wy-
najęcia – w domku w Nowogar-
dzie. Tel. 091 39 20 848.

• Sprzedam umeblowaną kawa-
lerkę w centrum Nowogardu, na 
I piętrze. Tel. 510 266 785.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 
600 894 639.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 66 m, ta-
nio. Tel. 781 932 948.

• Garaż przy ul. Zamkowej sprze-
dam. 695 980 401.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we. 0601 090 079.

• Sprzedam garaż na os. Bema. Tel. 
600 204 269.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam działkę budowlaną, 
wydane warunki zabudowy. No-
wogard. Tel. 60 66 817 04.

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 68 m kw (3 poko-
je, okna PcV, panele pod-
łogowe, nowe co w  miedzi, 
łazienka wysoki standard) 
w Wierzbięcinie. cena 165 
tys. do uzgodnienia. Tel. 
607 398 428.

• Sprzedam sklep na wsi, z wypo-
sażeniem, możliwość przekształ-
cenia na dom. Tel. 788 566 432.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie, ul. Zamko-
wa. Tel. 667 09 40 79.

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum miasta, I piętro, dwa poko-
je. Tel. 608 633 831, 604 148 735.

• Pokój do wynajęcia. 0600 
811 404.

• Sprzedam działkę w Wojcie-
szynie 1,14 ha z pozwoleniem 
na budowę (wykonane funda-
menty). Tel. 66 77 88 125.

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, częściowo umeblowane 
o pow. 78 m kw, I piętro w cen-
trum Nowogardu + 2 garaże w 
podwórzu. Tel. 781 668 400, 091 
39 20 353.

• Sprzedam, wynajmę mieszka-
nie 2 pokojowe, po remoncie, 
z zabudową, atrakcyjna cena. 
602 630 016.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe. 603 219 478.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we własnościowe na 2 kawalerki. 
Tel. 509 530 073.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je, parter, ul. Warszawska. Tel. 
513 805 550.

• Sprzedam mieszkanie 68 m 
kw, w centrum Nowogardu. 
668 452 615.

mOTOrYZacJa

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 
R 16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam citroena Berlingo 

1,9 diesel, 2000 r. lub zamienię 
na busa. Tel. 503 045 960.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALO-
WE DO SAMOCHODU RO-
VER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• Sprzedam Audi A6, combi, 
diesel, 1996, cena 14.500. Tel. 
698 245 470.

• Sprzedam Skoda Favorit, 1991 r., 
1,4 + gaz, 1200. 781 864 879.

• Sprzedam Opel Vectra, 1996 
r., poj. 2,0, cena 2500 zł. Tel. 
722 030 862.

• Sprzedam przyczepę 3,5 t, wy-
wrotka, stan dobry. Wiśniewski, 
Dąbrowa. Tel. 091 39 26 189.

• Sprzedam Daewoo Tico, 2000 r., 
na części. 664 698 244.

• Okazja! Ford Escort combi, 1,8 
diesel, 1997 r., składak, pali 5/100 
km, stan techniczny dobry, do-
datkowo kmpl. opon. Cena 
1000 zł do uzgodnienia. Tel. 
607 403 081.

rOlNIcTWO

• Sprzedam gołębie budapesz-
ty. Tel. 512 335 172.

• Sprzedam ciągnik MTZ – 80, cena 
11 tys. Tel. 0502 56 23 78.

• Sprzedam zboże: pszenica, 
jęczmień, pszenżyto, owies. 
511 932 684.

• Sprzedam ziemniaki jadalne 60 
gr/ kg. Tel. 666 088 437.

• USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIr-y). Tel. 0604 373 143.

• czyszczenie pościeli wełnia-
nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

• czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. 
Zielona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny acOrD – 
oprawa muzyczna wesel, za-
baw i innych imprez okoliczno-
ściowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 
604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21 110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. 
Tel. 609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki 
brukowej, Robert Kaźmierowski. 
Tel. 607  083  893, www.bruk-lin-
nowogard.com.pl

• Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, an-
drzejki, sylwestra. ceny kon-
kurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• Gotowanie na weselach i innych 
imprezach. Tel. 608 658 184.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Remonty. 508 920 135.

• Usługi ogólnobudowlane: pane-
le, regipsy, malowanie, szpachlo-
wanie, kładzenie płytek, ociepla-
nie poddaszy, prace wykończe-
niowe, itp. Tel. 693 021 097.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawianie 
klinkieru, naprawa dachów. 
794 398 610.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 
15 Lutego 17. 669 053 722.

• Korepetycje z języka angielskie-
go. 668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane, do-
cieplanie budynków, malowa-
nie, glazura i terakota, hydrau-
lika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Wykańczanie wnętrz, łazienki, 
panele, szpachlowanie, malowa-
nie, elektryka. 889 432 535.

• korepetycje z języka angiel-
skiego, nauka od podstaw. Tel. 
605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Usługi budowlane – wykończe-
nia wnętrz, regipsy, tynki, szpa-
chle wykończeniowe i ozdobne, 
malowanie, glazura, terakota. 
Tel. 605 168 658.

Praca

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA, WIELOLETNIE DO-
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POLECAMY DZIAŁKI  NA SPRZEDAŻ 

 
 NOWOGARD  DZIAŁKA INWSTYCYJNA                KOMPLEKS 30 DZIAŁEK BUDOWLANYCH                  

  Cena: 130 000 zł          pow. 5400 m2                  Cena: 63 540 zł                   pow. 706 m2 
  
DZIAŁKA Z WARUNKAMI ZABUDOWY                OKOLICA NOWOGARDU - GRUNT ROLNY  

  Cena: 48  000 zł                   pow. 3000 m2         Cena: 115 000 zł      pow. 89100  m2 
                                       
NOWOGARD -  DZIAŁKA BUDOWLANA              DZIAŁKA Z WARUNKAMI ZABUDOWY                                                  

Cena: 92 000 zł              pow. 1472 m2                 Cena: 65 000 zł               pow. 2600 m2                             
 
DZIAŁKA W OKOLICY NOWOGARDU                   DZIAŁKA NAD JEZIOREM 

Cena: 65 000 zł                  pow. 1000 m2            Cena: 65 700 zł           pow. 815 m2 
 
 

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

Nowogard, ul. 3 maja 13
tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

POlecamY DZIaŁkI Na SPrZeDaŻ

Hurtownia art. Spożywczych a. Fedeńczak 
przyjmuje zamówienia 

na paczki mikołajkowe i świąteczne.
Tel. 91 39 26 993.

ŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOTTO. 
TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię osobę z uprawnienia-
mi na koparko – ładowarkę. Tel. 
091 407 14 50.

• Zatrudnię tynkarza. 608 817 214.

• Zatrudnię tokarza. 
511 267 991.

• Dom Weselny Elit zatrudni kel-
nerki na noc sylwestrową, tel. 
510 244 073, 503 045 960.

• Zatrudnię: spawacza, ślusarza do 
ogrodzeń. Wysokie wynagrodze-
nie. Tel. 512 509 179.

• Zakład Ogólnobudowlany: za-
trudnimy pracowników do robót 
wykończeniowych, budownic-
two mieszkaniowe. Wiadomość 
Tel. 696 757 393 po 18.00.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, 
cZarNOZIem, POSPÓŁkĘ Z 
DOWOZem DO klIeNTa. ŻWI-
rOWNIa DŁUGOŁĘka. Tel. 
504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębi-
nową. Wydajność 100 l na minu-
tę. Obroty 2850. Przekrój 15 cm, 
wysokość 120. Sprawna nieuży-
wana – nowa. Tel. 091 39 20 714, 
Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielo-
funkcyjne (drukarka, fax, skaner, 
kopiarka) lexmark X5470, cena 
270 zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Sprzedam sprzęt gastronomicz-
ny. 608 658 184.

• Oflisy tartaczne na opał sprze-
dam, 300 zł za przyczepę, pocię-
te w klocki; 200 zł w całości. Tel. 
514 740 538.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.

• Podgrzewacz wody – bojler 
gazowy stojący, zasobnik typ 
130, 160, 190 litrowy, z Nie-
miec firmy Vaillant do domku 
gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej 
wody, koszt 40 zł miesięcznie, 

cena 1000 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vail-
lant z Niemiec, wiszące, tylko 
ogrzewanie cena 900 zł oraz 
ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 
zł,  mieszkanie, domek, gwa-
rancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• elektryczne przepływowe 
podgrzewacze wody na prąd 
380 V, małe gabaryty, moc 18-
21 kw, z Niemiec, ekonomicz-
ne, idealne do łazienki, kuch-
ni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Nie-
miec, mało używany, cena 150 
zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, 
stojący, zasobnik z wężownicą 
do podłączenia go z piecem 
c.o. gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, typ 
120 lub 150 litrowy, cena 850 
zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY 
ERICSSON K 810 i, GWARANCJA, 
ETUI, CENA 360 ZŁ; LAPTOPA 
LENOVO IDEA PAD Z OPROGRA-
MOWANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ON-
KYO (AMPLITUNER, DVD, 5 
KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 
522 340.

• Sprzedam wózek głęboki ESPI-
RO w bardzo dobrym stanie. Tel. 
664 996 984.

• Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy, kanapotapczan + 2 fotele. 
510 243 843.

• Wypożyczę rusztowanie elewa-
cyjne, 100 m kw. 600 626 268.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 
783-222-238.

• Sprzedam piękną amerykańską 
suknię ślubną, niedrogo. 66 55 
03 129.

• Sprzedam PALMTOPA XDA 
II S z dotykowym ekranem. 
518 662 701.

• Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy (tapczan + dwa fotele). Tel. 
697 973 510.

• Sprzedam Yorka – suczkę, po 
małych rodzicach, ok. 2 kg. 
513 157 299.
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Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

OŚRODEK 
„SARNI LAS” 
W NOWOGARDZIE 

zaprasza na 

BAL 
SYLWESTROWY

- smaczna kuchnia domowa
- wszelkie napoje
- muzyka na żywo

tel. 503 150 300
Zapraszamy!

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 

w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej  

własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2, 
 IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza:   126.038,- zł    Wadium:  12.600,- zł

Lokal nr 2:  Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2,
 II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
 Cena wywoławcza:   155.002- zł    Wadium:  15.500,- zł

Lokal nr 3:  Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2, 
 I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza:   182.190- zł    Wadium:  18.200,- zł

Składanie ofert do 04.12.2009 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 
04.12.2009 r. o godz.12.15

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 
Spółdzielni do 04.12.2009 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy 
złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na lokal nr ...”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną 
cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Wadium 
należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Nowogar-
dzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010.

Sprzedam  
suczkę Yorka 
– mali rodzice ok. 2 kg, 

tata z rodowodem. 
Już do odbioru. Cena 1400 zł. 

Tel. 513 157 299.

ZATRUDNIMY 
SPRZEDAWCÓW

Wymagania:
- wykształcenie średnie lub zawodowe handlowe
- znajomość komputera i kas fiskalnych
- doświadczenie zawodowe min. 2 lata
- dyspozycyjność
Oferty prosimy kierować pod adres: Społem PSS w Nowogardzie  
ul. 3 Maja 40 w terminie do dnia 30.11.2009 r. Rozmowa kwalifikacyjna 
dnia 1.12.2009 r. w budynku biurowca pok. Nr 1 o godz. 10.00. 
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku 91 39 21 805 w godz.  
od 7.00 do 15.00.

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

reklama reklama

Zarząd „Nowogardzkiego 
Forum Organizacji 

Pozarządowych” 
zaprasza na Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 
3 grudnia 2009 r tj. czwartek o godzinie 
15.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie (duża sala obrad). 

 Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności NFOP
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
3. Plan pracy na 2010 rok
4.  Omówienie zasad księgowości w organizacjach 

pozarządowych
5. Wolne wnioski
 Przypominamy także iż zgodnie z § 15 Statutu 

Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządo-
wych członkowie stowarzyszenia są zobowiązani 
do regularnego opłacania składek członkowskich. 
W związku z powyższym prosimy członków o ich 
uregulowanie.

 W imieniu Zarządu NFOP
 Prezes Mieczysław Cedro

co to takiego?
Dopóki nie ma obwodnicy na ulicach można spotkać najprze-

różniejsze pojazdy, a raczej  przewożone elementy fabrycznych 
urządzeń, których przeznaczenie trudno określić.

Na zdjęciu sytuacja z północy (środa na czwartek). Trzy takie 
pojazdy skutecznie zablokowały skrzyżowanie ul. 700-lecia, a 
kierowcy wykazali niezwykłe umiejętności…

LMM.
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WĘGIEL ORZECH

KOKS, MIAŁ

WĘGIEL KOSTKA

EKOGROSZEK

ATRAKCYJNA CENA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Nowogard,

ul. Boh. Warszawy 34

tel. 091 39 20 821

Brykiet do pieców

i kominków

firmy

Heizprofi

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWrOT VaT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901
ul. Zielona 3

(koło fontanny nad jeziorem)
Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

SalON GlaZUrY  
I WYPOSaŻeNIa ŁaZIeNek
PaNele  PODŁOGOWe
DeSka  BarlINecka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 marca 7 Nowogard

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

CENTRUM 
KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO
„PROFESJA” w Goleniowie

ogłasza nabór na kurs SPAWACZY
- spawanie elektryczne elektroda-
mi otulonymi
- spawanie metodą (TIG)
- spawanie drutami proszkowymi
- spawanie i cięcie gazowe
- spawanie metodą (MAG)
Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 

międzynarodowego
Informacji udziela 

i prowadzi zapisy: tel 600 299 300

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

APTEKA APTEKA
Jantar NOWOGARDul. 700-lecia 15

(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GrOSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

23 listopada 2009 r.
godz. 16.00

Pikovit 
3 x 30 tabl. plus zegarek

dexaPini 
syrop

              Aflvic  30 tabl.

             Lactivup  30 tabl.

Paracetamol  Hasco

MaxFlu 
10 tabl.  mus.

28,78 zł

15,23 zł

9,90 zł

9,15 zł

22,10 zł

10,30 zł

5,80 zł

5,95 zł

Afrin                  .

Naklofen żel

11,20 zł
7,95 zł

12,00 zł

8,90 zł

24,00 zł

12,42 zł

19,30 zł
13,50 zł
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramiczna
Nr  20.11

O rODZImYcH POlITYkacH
(Pożal się Boże)
Mam nadzieję wciąż jeszcze,
Że im się w końcu odechce,
Do oczu skakać nawzajem,
I zaczną rządzić tym krajem.

ŚWIŃSka GrYPa
(Nowy temat?)
Chociaż  o oklaski się
Nie dopomina,
Dumna z ciągle nowych
Odkryć medycyna.
Lecz wobec świńskiej grypy
Wciąż bezradna, cicha:
Mnie zwykła grypa dopadła,
Więc na wszystko kicham. 

INSTYTUcJa maŁŻeŃSka
 Instytucja małżeńska w impas wpada groźny…
Instytucja… Maleńka:
Szefowa i woźny.
Mobilizujmy więc płeć męską i żeńską,
By tę instytucję odrodzić małżeńską.
Niech odrodzić małżeństwo
Dopomoże władza – 
I niech sama – gdzie może – odradza!
Niechaj każdy od Odry do Bugu i Wieprza
Nie tylko swe własne małżeństwo ulepsza.
Lecz jeszcze w terenie – 
- Może gdzieś w Piasecznie – 
Też popracuje trochę … społecznie!
Kto tylko doznał tych rodzinnych przeżyć
I tych małżeńskich wrażeń też –
Po prostu nie może w swe szczęście uwierzyć!
Nie może , i rób co chcesz!
Małżeństwo bowiem jest to urządzenie
Najlepsze od wielu stuleci!
Wierzcie mi – niejeden sam by się ożenił!
Tylko ma żonę. I dzieci.
Na próżno mnie jednak
Myśl ta oszałamia…
Monogamia – niestety!
Co to monogamia?
Kto raz za żonę pojął dziewczę hoże –
Później już tego pojąć nie może!  

Rozwiązania krzyżówki nr 13.11 – POLITY-
KA TO NIE JEST RZECZ MARZYCIELSKA 
– nadesłali:

Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Józef Kochelski 
z Błotna, Eliza zawadzka z Orzechowa, Krystyna 
Tretiak z Maszkowa, Regina Czarnowska z Oso-
wa, Teresa Czarnecka z Wierzbiecina, Bogumiła 
Urtnowska z Kulic, Maria Gortat z Czermnicy, 
Agnieszka Pluta z Błotna, oraz z Nowogardu: Ur-
szula Kaczmarek, Teresa Januszonek, Katarzyna 
Frąckowiak, Krystyna Zawidzka, Fraciszek Paleni-

ca, Alicja Wypych  (także 6.11), Władysław Kubisz, 
Halina Stefanska, Natalia Chruściel, Wiesław Bo-
rowiec, Jerzy Siedlecki, Stanisława Pokorska (także 
6.11), , Tadeusz Kozioł, Krzysztof Kępa, Andrzej 
Leszczyński, Beata Ławniczak,  

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Halina Stefańska z Nowogardu,
- Agnieszka Pluta z Błotna,
- Teresa Czarnecka z Wierzbięcina.

Gratulujemy!    
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski re dak to r na
czel ny, lesław m. marek zastępca naczel

nego, karina czernicka sekretarz redakcji, ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 
Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃcZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD jAZDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOckI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
Pck - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD jAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F  kursuje od poniedziałku do piątku;  7  kursu
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F  kursuje od pon.pt.; L  kursuje cały tydziń; L1  nie kursuje w nd.; L2  kursuje 
tylko w nd.; L3  kursuje  wt., śr., czw., sob., nd.  P  nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

          Nowogard 19.11.2009r.

OFerTY PracY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD

1. Kucharz, pomoc kuchenna.

2. Pielęgniarka

3.  Diagnosta samochodowy

4.  Robotnik budowlany

5. Elektromonter.

6. Nauczyciel przyrody

OFerTY PracY Z reJONU

1. Mobilny doradca klienta (Byd-

goszcz)

2. Lektor j. niemieckiego (Szczecin)

3. Asystent  sędziego (Goleniów)

4. Pracownik gospodarstwa rolnego 

(Pucice)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty
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NalP
Wyniki ósmej kolejki II ligi :
Old Punks –Mosty                        5 : 0    ( 2 : 0 )
Kawa M. – 3, samob., Bała R.-1
BTCH – Czarne Chmury             3 : 1     ( 1 : 1 )
Gruszczyński D.-3 – Kolasa M.-1
Sikorki – Bosman                        4 : 3     ( 0 : 2 )
Buboltz Ł. -2, Jeziorski P. – 2 – Kowalczyk T. – 3
Pampeluna – Jantar                      3 : 4     ( 1 : 3 )
Szobel Ł.-1, Pastusiak K.-2 – Mateja M.-2, Langner D.-1, Stocker P.-1
Nehuera – pauza
Tabela II ligi po ósmej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/stracone/(faule)
BTCH                           7        21    34 : 4      + 30     ( 12 )
Czarne Chmury            7        13    18 : 13    +  5      ( 13 )
Jantar                            7        13    25 : 21    +  4      ( 16 )
Pampeluna                    8        12    22 : 20    +  2      ( 10 )
Old Punks                     7         9     23 : 19    +  4      ( 14 )
Sikorki                          7         9     21 : 26    -  5       ( 17 )
Nehuera Osowo            7         9     19 : 24    -  5       ( 18 )
Bosman                         7         5     15 : 36    -21       ( 13 )
Mosty                            7         3      9 :  23    -14       ( 16 )
Klasyfikacja strzelców II ligi po 8 kolejce :
     17   - Gruszczyński D. ( BTCH )
     11   - Kawa M. ( Old Punks )
Wyniki ósmej kolejki I ligi :
Denver Miętno – Herosi                     4 : 2     ( 1 : 0 )
Stachowiak M.-3, Litwin D.-1 – Różalski K.-1, Mikita M.-1
Parasol – Golputz                               1 : 4      ( 1 : 1 )
Dudziec D.-1 – Michalski K.-1, Skowroński J.-1, Podbiegło M.-1,Płuciennik J.-1
Probud Wyszomierz – Seniorzy         1 : 8      ( 0 : 2 )
Paszkiewicz Sz.- 1 – Żyła G.-2, Ochęcki Ł.-3, Tchórzewski M.-2, Jurczyk A.-1
Czarne Koszule – Budowlani             0 : 4      ( 0 : 0 )
Gołaszewski T.-1,Grzelak D.-2, Saja A.-1
Bad Boys Juniors – Tubisie                2 : 4      ( 1: 2 )
Mroczko M.-1, Durkowski T.-1 – Garbat J.-1, Orpel J.-1,Budzich M.-1, Mazurek P.-1
Tabela I ligi po ósmej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/stracone/(faule)
1. Budowlani                 8    24     28 : 6   + 22   ( 13 )
2. Seniorzy                    8    18     30 :  9   + 21   ( 18 )
3. Bad Boys Juniors      8    15     23 : 16  +  9    ( 17 )
4. Golputz                     8    14     21 : 18  +  3    ( 10 )
5. Probud Wyszomierz 8    13     24 : 20  +  4    (  10 )
6. Tubisie                      8    10     20 : 26  -  6      ( 20 )
7. Parasol                      8      9     15 : 15      0     ( 20 )
8. Denver Mietno          8     7      18 : 30 – 12     (  8 )
9. Herosi                       8      6     20 : 28    - 8     (  10 )
10. Czarne Koszule      8      0       6 : 37  - 31     (  8 )
Klasyfikacja strzelców  I ligi po 8 kolejce :
    11    - Stachowiak M.( Denver Miętno )
      9    - Pacelt K. ( Probud ), Ochęcki Ł. ( Seniorzy ), Grzelak D. ( Budowlani )
W najbliższej 9 kolejce ( 22.11.09. r. niedziela ) zagrają :
II liga :
14.00 Bosman – Nehuera Osowo
14.30 Czarne Chmury – Sikorki
15.00 Mosty – BTCH
15.30 Jantar – Old Punks
Pampeluna – pauza
I liga :
16.00 Seniorzy – Czarne Koszule
16.30 Golputz – Probud Wyszomierz
17.00 Herosi – Parasol
17.30 Tubisie – Denver Miętno
18.00 Budowlani –Bad Boys Juniors
Jest to ostatnia kolejka przed kończącą się rundą pierwszą rozgrywek Halowej Ligi Pił-

karskiej. W dniach 29 listopad i 6 grudzień zaplanowane są rozgrywki o puchar ligi ( Sys-
tem pucharowy – przegrywający odpada, w którym udział weźmie 10 zespołów I ligi i 
6 najlepszych z II ligi.8 najlepszych drużyn I ligi zostanie rozstawionych w losowaniu ).

Spotkanie kapitanów drużyn zaplanowano na poniedziałek 23 listopada o godz. 18.00 
w pubie „Pasadena”.

Tomasz Szafran

Sukces w Brydżu 
Sportowym 

W  sobotę 14 listopada 2009 r odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Goleniowskiego w Brydżu Sportowym. Do rozgrywek  przystąpiło aż 39 par. 
Nasze miasto reprezentowali Marian Siwy i Roman Szlachetka występując w 
barwach LKS Pomorzanin Nowogard. W rozgrywkach nie mieli sobie równych 
i pewnie zwyciężyli zdobywając  64,33% w 30 rozdaniach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych.
Kapsii

SZacHY – apel do sponsorów!

II Memoriał  
Janusza Kaweckiego

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS oraz Paweł Taberski organizują II Memo-
riał Janusza Kaweckiego. Turniej planowany jest na dzień 6 grudnia 2009 roku.

Wnioski z I Memoriału rozegranego rok temu są niezwykle optymistyczne 
i zobowiązujące – turniej był jedną z większych imprez szachowych w woje-
wództwie, a obsada godna pozazdroszczenia, przynosząca miastu Nowogard 
uznanie w oczach środowisk szachowych całego województwa. Tradycje 
należy kontynuować!

Organizatorzy zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie Me-
moriału – apelujemy do sponsorów o drobne chociażby datki. Nie pozwólmy 
by taka impreza wypadła z kalendarza imprez szachowych. Czeka na nią całe 
środowisko „kratek do myślenia”!

Informacje pod nr telefonu:
695 020 959 i 609 307 315

Organizatorzy

W związku z MIKOŁAJKOWYM KOLARSKIM WYŚCIGIEM PRZEŁA-
JOWYM I MTB wszystkich zainteresowanych zapraszamy w każdą sobotę i 
niedzielę o godz. 12.00 na Stadion Miejski „Pomorzanin” w Nowogardzie  w 
celu zapoznania się z przedstawioną trasą i uzyskania podstawowych infor-
macji odnośnie wyścigów przełajowych.

Organizatorzy wyścigu

Urząd Miejski w Nowogardzie  wraz z LUKS Panorama Chrabąszcze ser-
decznie zaprasza na MIKOŁAJKOWY KOLARSKI WYSCIG PRZEŁAJO-
WY i MTB który odbędzie się 5 grudnia 2009 (sobota) w Nowogardzie na te-
renie Stadionu Miejskiego „POMORZANIN” w Nowogardzie. Wyścig prze-
widziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz  starszych i sympatyków 
kolarstwa. Start I grupy o godz. 11.00. 

Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Nowogardzie
LUKS Panorama- Chrabaszcze Nowogard
Szczegóły wyścigu znajdują się w Regulaminie.
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

23.11.2009 r. godz. 16.30

"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203
91 392 72 68

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat

wesela komunie szkolenia
konferencje studniówki imprezy okolicznościowe

• •
• •

Zapraszamy na zabawę

ANDRZEJKOWĄ
zapewniamy smaczne jedzenie i dobrą zabawę z orkiestrą

ul. Kościuszki 16K • NOWOGARD • tel. 600 045 151

Willa
Zbyszko

Willa
Zbyszko

Informujemy, że 

26 listopada 2009 r.
czwartek w godz. 9.00 - 10.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Informacje i zapisy ul. Zielona 11, tel. 091 392 66 91

www.zielona.mojaszkola.net

wesela komunie szkolenia
konferencje studniówki imprezy okolicznościowe

• •
• •

Zapraszamy na zabawę

ANDRZEJKOWĄ
zapewniamy smaczne jedzenie i dobrą zabawę z orkiestrą

ul. Kościuszki 16K • NOWOGARD • tel. 600 045 151

Willa
Zbyszko

Willa
Zbyszko

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

reklama

HOUSE  
OF BEAUTY

Studio  
Fryzjersko–Kosmetyczne

ul. Wyszyńskiego 7/2 (w budynku Straży)

La Beaute
- makijaże andrzejkowe – PROMOCJA!
- wizaż, makijaż permanentny
- przekłuwanie uszu, regulacja brwi, henna
- stylizacja paznokci
- manicure na ciepło

Tel. 787 120 201 lub  
519 111 710

Budynek marketu rośnie jak na 
drożdżach. Wprawdzie nie jest to 
cudo architektury ale trzeba go 
będzie zaakceptować. Można być 
pewnym, że termin zostanie dotrzy-
many i świąteczne zakupy będziemy 
robili u „Muszkieterów”. Zadbają też 
o klientów – parking będzie obszerny 
i z dobrym dojazdem. Niestety pasa-

żerowie PKS już takiej przyjemności 
mieć nie będą. Jak widać na „obraz-
ku” plac jest malutki, będzie jeszcze 
pomniejszony przez „barak” z kasami 
biletowymi. No cóż „adoptowane” 
z przymusu dziecko (a takim jest 
dworzec dla marketu) nie musi być 
kochane. Nie wiem tylko dlaczego 
na tej operacji ma stracić miasto? W 

miejscu dworca będzie przystanek. 
Autobusy oczekujące na kolejne 
kursy same sobie radzą – znalazły 
miejsce koło torów w kierunku ul. 
700-lecia. 

Czy ta prowizorka będzie trwać 
wiecznie? Jest więc żaba, którą miasto 
musi przełknąć – na własne zresztą 
życzenie… LMM

Jaki dworzec PKS?

Krzysztof Kosiński:

List otwarty 
do Starosty

Jerzy Kaczmarski:

Jaki  
budżet 2010
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Kronika policyjna Z promilami do Sądu!
2.48 promila alkoholu w organizmie miał mężczyzna, który  stawił się 

do sądu na rozprawę. Trafił do Zakładu Karnego na 7 dni.

Dozór dla włamywacza!
Prokurator Rejonowy w Goleniowie zastosował dozór policji wobec 

17-latka. Policjanci przedstawili mu zarzuty dokonania kilku włamań. 
Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Do zdarzenia doszło w piątek 
rano. 51-letni mężczyzna- miesz-
kaniec Nowogardu stawił się do 
Sądu Rejonowego w Goleniowie na 
rozprawę. Miał zeznawać jako świa-
dek. Był kompletnie pijany. Sędzia 
wezwał patrol policji, który zbadał 
stan trzeźwości ‘ świadka’. Alkomat 

wykazał u niego 2.48 promila. Sędzia 
zastosował w stosunku do niego karę 
porządkową w postaci 7 dni aresztu. 
Policjanci dowieźli mężczyznę do Za-
kładu Karnego w Goleniowie, gdzie 
‘spędzi’ orzeczona karę.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Do włamań doszło wiosną   2009 
roku w Nowogardzie na terenie 
ogrodów działkowych. Zatrzymany 
17-latek wybijał szyby w altankach 
a następnie  z wnętrza kradł znajdu-
jące się tam przedmioty. Jego łupem 
padły miedzy innymi grzejnik elek-
tryczny, lampa przeciw insektom, 
kosiarka spalinowa, telewizor,  młot 
elektryczny, szlifierki kątowe, wier-

tarki, dwa rowery górskie oraz wiele 
innych  przedmiotów. Na podstawie 
zebranych   przez policjantów z Ko-
misariatu w Nowogardzie materiałów 
dowodowych Prokurator zastosował 
wobec 17-latka dozór policji.

Grozi mu kara pozbawienia wol-
ności do lat 10.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Jak dojeżdżają do szkół...
Otrzymaliśmy niepokojący sygnał od naszej Czytelniczki. Otóż apeluje 

ona by nagłośnić sprawę i poprzez to doprowadzić do poprawy warunków 
dojazdu dzieci wiejskich do szkól. Czytelniczka opiera się na przykładzie 
autobusu wiozącego dzieci z miejscowości Kulice do SP3 oraz Zespołu Szkół 
i Gimnazjum przy ul. Bohaterów Warszawy. Autobus jedzie droga okrężną i 
Kulice są ostatnim przystankiem . Miejsca już nie ma, pojazd przepełniony, a 
w dodatku układy  - wiadomo, że uprzywilejowani są starsi czyli z ponadgim-
nazjalnych i gimnazjalnych. Podstawówka, a szczególnie ci najmłodsi cieszą 
się, że w ogóle w tym tłoku jadą… Trzeba coś zrobić…

Wysłuchał LMM

Skuteczny apel

Są książki dla polskich dzieci
W imieniu dzieci i rodziców Polskiej Szkoły Sobotniej przy Kościele Kato-

lickim w angielskim mieście Leicester pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim , którzy podarowali polską książkę naszym dzieciom na emigracji. Na 
apel opublikowany na łamach „DN” 
odpowiedziała wielka liczba Czytel-
ników - do chwili obecnej zebraliśmy 
ponad 200 książek i zbieramy nadal.

Przypominamy nr telefonu: 91 39 
22 348, 600 859 819

Teresa Stępień.
Od redakcji:
W imieniu organizatorów zbiórki 

zwracamy się z prośbą o pomoc i 
ewentualne rady – jak dostarczyć 
książki do Anglii? Może pomogą 
transportowcy jeżdżący do Anglii lub 
kierowcy autobusów i busów, którzy 
odbywają regularne rejsy na Wyspy w 
ramach biur turystycznych.

Kontakt do redakcji DN i na poda-
ne wyżej telefony.

patrz s. 12

16 listopada (poniedziałek)
- godz. 10.05 – Kolizja dwóch 

samochodów osobowych na ul. 3-go 
Maja.

- godz. 15.25 – Kradzież samocho-
du zaparkowanego przy dworcu kole-
jowym. W aucie znajdowały się także 
narzędzia – wiertarka, szlifierka. 

17 listopada (wtorek)
- godz. 9.15 – W Wołowcu zatrzy-

mano czterech mieszkańców Domu 
Dziecka w Mostach. Dzieci przeka-
zano do placówki.

- godz. 11.20 – Kradzież damskiej 
torebki z samochodu zaparkowanego 
przy ul. Woj. Polskiego.

- godz. 17.45 – Patrol policji na dro-
dze krajowej nr. 6 (w rejonie Krzywic) 
zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę. 
Marek R. posiadał niespełna 1 promil 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

- godz. 17.45 – Ten sam patrol 
zatrzymał nietrzeźwą rowerzystkę. 
Beata S. posiadała 2 promile alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

- godz. 18.25 – Patrol policji za-
trzymał nietrzeźwego rowerzystę 
w Strzelewie. Marek P. Posiadał 0,6 
promila w wydychanym powietrzu.

18 listopada (środa) 
- godz. 11.20 – Kradzież w marke-

cie Biedronka przy ul. Warszawskiej. 
Sprawczyni ukarana mandatem 100 
zł. 

19 listopada (czwartek)
- godz. 17.35 – Kolizja na ul. 15-

tego Lutego.

20 listopada (piątek)
- godz. 16.45 – Kradzież z wła-

maniem w do pomieszczenia go-
spodarczego miejscowości Sikorki. 
Skradziono m.in. silnik elektryczny.

- godz. 18.40 – Kolizja na trasie 
Olchowo – Kościuszki. Kierowca 
samochodu potrącił pijanego rowe-
rzystę. Nikt nie ucierpiał.

21 listopada (sobota)
- godz. 8 – Włamanie i kradzież 

portfela z samochodu zaparkowane-
go w Redle.

- godz. 10.40 – Włamanie i kradzież 
do budynku gospodarczego w Kra-
snołęce. Zginęła m.in. butla gazowa. 
Łączna wartość zagrabionego sprzętu 
– 1300 zł.

- godz. 15.45 – Kradzież artykułu 
spożywczego o wartości 7 zł. w mar-
kecie Biedronka. Sprawczyni ukarana 
mandatem w wysokości 100 zł.

man
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reklama

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Samorząd Uczniowski przy 
Szkole Podstawowej nr 2 

w Nowogardzie 
zwraca się z prośbą 

o nieodpłatne 
przekazanie  

piętrowego łóżka. 
Tel. kont. 91 39 26 274.

Opiekun 
Samorządu 

Uczniowskiego

XXXV sesja Rady Miejskiej 
 Przypominamy, że w  dniu 25 listopada 2009 roku (środa) o 

godzinie 12.00   w sali obrad Rady Miejskiej rozpocznie się kolejna 
Sesja RM. Oprócz typowych punktów radni debatować będą nad 
przyjęciem następujących uchwał: 

a) zmiany uchwały (dot. gminnego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych), 

b) udzielenia pomocy rzeczowej dla państwa Ukraina, 
c) określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką na terenie gminy Nowogard na 2010 rok, 
d) likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 1 w 

Nowogardzie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o 
nazwie Przedszkole Nr 1 w Nowogardzie, 

e) likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne 
Nr 3 w Nowogardzie celem przekształcenia go w jednostkę budże-
tową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 3 w Nowogardzie, 

f) likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Miejskie Nr 
4 w Nowogardzie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową 
o nazwie Przedszkole Miejskie Nr 4 w Nowogardzie, 

g) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 
7. Pierwsze czytanie projektu budżetu gminy Nowogard na 2010 

rok. 
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania. 
Co myślą radni poszczególnych klubów pokaże zapewne dyskusja 

nad przymiarką do przyszłorocznego budżetu. Rąbka tajemnicy 
uchyla zastępca burmistrza Jerzy Karczmarski w rozmowie z Mar-
cinem Nieradką. (strona 4)

LMM

Radny pisze do Starosty

LIST  OTWARTY
Szanowny Panie Starosto!
Uprzejmie proszę o odpowiedz kto personalnie wydał zgodę  na budowę 

w centrum miasta Nowogard ( nie mającego nic wspólnego z estetyką i małą 
architekturą ) marketu handlowego przy ulicy Rzeszowskiego i Dworcowej?

Dlaczego mieszkańcy Nowogardu są traktowani przez powiat jak oby-
watele drugiej kategorii ( vide drogi powiatowe, na które wciąż brakuje 
środków w powiecie itp).

Dlaczego urzędnik wydający pozwolenie na budowę nie przeprowadził 
konsultacji chociażby z Radą Miasta Nowogard czy radnymi Powiatu Go-
leniów?

Proszę o wyjaśnienie jak zostanie rozwiązana sprawa parkingowa i komu-
nikacyjna w obrębie ulic Rzeszowskiego i Dworcowej w Nowogardzie?

Jak starostwo w związku z budową marketu rozwiązało sprawę parkingu 
dla 10 000 pacjentów przychodni „Praxis” przy ulicy Dworcowej 2  ?

Z poważaniem 
radny  Krzysztof Kosiński

lekarz medycyny
Nowogard ul. Dworcowa 2

Remont ul. Kościuszki

Nie wszystkich cieszy...
Dawno oczekiwany remont jezdni i chodników realizowany przez Dyrekcję 

Dróg Wojewódzkich cieszy, bo poprawia bezpieczeństwo i estetykę tej części 
miasta.

Wielokrotnie pisaliśmy o problemach z poruszaniem się pojazdów i par-
kowaniem (dokładnie zatrzymywaniem się) na początkowej części ulicy- od 
placu do skrzyżowania z ul. Wiejską.

Okazuje się, że oznakowanie poziome po remoncie niektórych zmusza do 
…łamania przepisów. Linia ciągła przed posesją nr 35 uniemożliwia wjazd na 
podwórko gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza i istnieje potrzeba 
wjazdu długich pojazdów.

Chociażby z przyczyn technicznych taki pojazd wykonując manewr skrętu 
musi przekroczyć linię ciągłą. Czy ta linia naprawdę musi być ciągła? Czym 
to jest uwarunkowane?

Uwag wysłuchał LMM



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4 Nr 90 (1827)

Kochanej chrzestnej

Elżbiecie  
Laszkiewicz

Bardzo szczere i proste życzenia 
ofiarujemy Ci w dniu 

Twego urodzenia. 
Wiele uśmiechów, a mało złości, 
długich lat życia w szczęśliwości,
dobrego zdrowia i pomyślności,

jak najmniej smutków, 
dużo radości 

życzą: Marta z mężem  
i dziećmi

ŻYCZeNIa

Budżet bez fajerwerków 
Budżet na obecny rok to ponad 54 miliony dochodów, niespełna 64 miliony wydatków i 9 mln. 622 tys. deficytu. O projekcie na przyszły rozmawiamy 

z zastępcą burmistrza Jerzym Kaczmarskim.

Marcin Nieradka: Budżet na rok 
2010 będzie podobny? 

Jerzy Kaczmarski: Tak. Dochody 
powinny wynieść 56 mln., wydatki 
prawie 66 mln. Deficyt powinien zostać 
na poziomie 9 mln. 900  tys. zł.

Kto brał główny udział w przygo-
towaniu budżetu?

- Zastanawiam się, kogo wymienić 
żeby nikogo nie opuścić, bo nad tym 
dokumentem pracuje bardzo dużo 
ludzi. Wpływ na budżet poprzez skła-
danie wniosków ma w zasadzie każdy 
obywatel naszej gminy. Zawsze jest tak, 
że potrzeby są większe niż wydatki. 
Wnioski zewnętrzne, które wpłynęły do 
Urzędu Miasta oscylowały na kwotę 90 
mln. zł. By bardziej nie zadłużać gminy 
na same inwestycje możemy wydać 
około 12 mln. zł. Te wszystkie wnioski 
rozpatrywane są przez gminny dział 
finansowy, przeglądane przez burmi-
strzów, a także komisje Rady Miejskiej. 
To te ostatnie decydują o tym, które po-
zycje uznać za ważne, a które za mniej 
ważne. Zawsze najwięcej wydaje się na 
oświatę i opiekę społeczną. Na twarde 
inwestycje zostaje niewiele. Przed mani 
sesja Rady Miasta, podczas której rad-
ni będą dyskutować nad budżetem i 
decydować o jego priorytetach.

Najważniejsze przedsięwzięcia 
budżetowe w przyszłym roku?

- Starałem się wpłynąć na koalicję, 
aby zadania wykonywane w przyszłym 
roku były możliwe do sfinansowania 
z pieniędzy unijnych. O pieniądze z 
Unii trzeba walczyć, a konkurencja jest 
bardzo silna – zwłaszcza, jeśli chodzi o 
inwestycje drogowe i infrastrukturalne.

Fajerwerków w budżecie raczej 
nie ma.

- Trzeba przyznać, że planowany 
budżet jest zachowawczy, trochę kry-
zysowy. Zależy nam przede wszystkim 
by nie zwiększać zadłużenia państwa. 
Przyszły rok odbije się, bowiem na bu-
dżecie państwa a także na budżetach 
samorządów. Trzeba nastawić się na 
większe wykorzystywanie środków z 
Unii Europejskiej.

A co dla pana – jako filaru koalicji 
– było „oczkiem w głowie” budżetu?

- Chciałbym by wizja rozwoju 
miasta obejmowała kilkanaście lat. 
Obecny projekt budżetu nie pozwala 
na szybkie realizacje inwestycji, które 
pchną miasto w XXI wiek. Na rozwój 
infrastruktury, przygotowanie gruntów 
pod inwestycje. Szybko nie da się także 
zagospodarować terenu nad jeziorem. 

Do tego gmina musi jeszcze utrzymać 
szpital. Bywa też, że czasami zdarzają 
się nagłe przypadki, których realizację 
trzeba rozważyć. Ostatnią propozycją 
służącą mieszkańcom, na którą wyda-
my sporo pieniędzy będzie osuszenie 
gruntu i skanalizowanie terenów nad 
garażami na ul. Zamkowej. 

Jaka jest konkretna kwota przy-
znana na rozbudowę szpitala?

- To zapłata za projekt, który określi 
koszty i potrzeby przebudowy szpitala. 
W skład przebudowy wejdzie także 
powstanie lądowiska dla śmigłowców. 
Funduszów unijnych nie da pozyskać 
się na finansowanie szpitala. Wi-
docznie ktoś mądry uznał, że liczba 
szpitali w naszym województwie jest 
wystarczająca. Albo będziemy finan-
sowali rozbudowę szpitala rezygnując 
z innych inwestycji, albo szpital ucier-
pi. Jeśli będziemy chcieli dokończyć 
budowę nowej części szpitala, to bez 
większego zadłużenia gminy się nie 
obędzie.

Co z środkami na zagospodaro-
wanie niecki przy ul. Warszawskiej 
i Kowalskiej?

- Pewna kwota na ten cel w budżecie 
się znalazła. Zadanie to zostało rozbite 
na kilka etapów. Jego realizacja po-
trwa trzy lata. Nie chcieliśmy zbytnio 
obarczać tym zadaniem budżetu. 
Oczywiście będziemy w tym przy-
padku aplikować o środki z Unii. Ta 
inwestycja będzie utrudniona, bo przy 
jej realizacji należy podnieść cały grunt 
o około 60 cm.

Budownictwo komunalne?
- Powstanie kolejny budynek na dla 

12 rodzin. Polepszy się także otoczenie 
boiska „orlik”. Nasz cel to droga od ul. 
Bohaterów Warszawy do boiska. Dal-
szy ciąg ulicy Racibora został rozłożony 
na dwa etapy.

A propozycja radnych opozycji 
mówiąca o budowie drugiego „or-
lika” przy SP nr 4.?

- Ten pomysł nie został zaakcepto-
wany i budować drugiego „orlika” nie 
będziemy. Myślimy o budowie innego 
boiska. Chodzi o większe boisko, które 
może kosztować np. 2 mln. zł. Więk-
sze inwestycje są bardziej opłacalne. 
Można po prostu ubiegać się o większe 
dotacje. „Orlik” ma swoje zalety, ale 
posiada również wady. Choćby takie, 
że musi być otwarty w określonych 
godzinach, musi posiadać obsadę 
wychowawców. To wszystko kosztuje 
samorząd.

Co w zastępstwie „orlika” przy 
SP 4?

- Planujemy zająć teren przed szkołą 
na plac zabaw. Będzie on współfinan-
sowany z programu „Radosna szkoła”. 
Będzie on mocno rozbudowany, a cała 
inwestycja pochłonie około 200 tys. 
zł. Po drugiej stronie mamy garaże i 
przy nich chcielibyśmy w przyszłości 
wybudować boisko z lekkoatletyczną 
bieżnią.

W przyszłym roku o boisku jed-
nak nie ma, co marzyć. 

- Tak. Boisko zostawiamy na przy-
szłość.

O co wnioskowały sołectwa?
- Wniosków było dużo. Są jed-

nak wsie, które nie zorganizowały 
zebrań mieszkańców i nie wniosko-
wały. Mieszkańcy tych miejscowości 
powinny przemyśleć w następnych 
wyborach, kogo chce na swojego 
lokalnego gospodarza. Powoli nasze 
wioski dostrzegają, że w stosunku do 
innych województw zostały trochę w 
tyle i domagają się inwestycji u siebie. 
Generalnie chodzi o remonty, budowy 
świetlic, boisk wiejskich, pomoc przy 
uprzątnięciu terenów. Druga sprawa 
to budowa oświetleń, odcinków dróg 
lub remont dotychczas istniejących. 
Niektóre sołectwa wnioskowały także o 
budowę kanalizacji. W przyszłym roku 
wsie mogą liczyć na większy rozwój 
infrastruktury. Są wsie, które będą się 
rozwijały szybciej niż samo miasto. 
Myślę utaj o Wojcieszynie i Olchowie. 
To miejscowości leżące blisko miasta 
i dysponujące gruntami pod jednoro-
dzinne budownictwo mieszkaniowe. 
Te wioski będą wchłaniały najwięcej 
środków z budżetu gminy na rozwój 
infrastruktury.

Zaplanowano budowę ścieżki 
rowerowej do Olchowa?

- W budżecie zaplanowano roz-
poczęcie tej inwestycji. Zostanie ona 
rozbita na kilka etapów – kilka lat. To 
dobry pomysł, bo na jednorazową i 
szybka realizację inwestycji musieliby-
śmy przeznaczyć około 2 mln. zł. Roz-
bijając ją na trzy lata resztę pieniędzy 
przeznaczymy na inne budowy. Nie 
chcemy realizować wszystkich inwe-
stycji w ciągu jednego roku, zwłaszcza 
tych, na które można pozyskiwać 
środki zewnętrzne. W przypadku 
ścieżki liczymy na dofinansowanie 
rzędu 50 proc.

Oświata – w tym roku pójdzie na 
nią jeszcze więcej? 

- To zawsze najpoważniejszy wy-
datek samorządu. Z budżetu gminy 
dopłacamy przecież sporo do samych 
nauczycielskich pensji. W oświacie 
planowane są także inwestycje. Najpo-
ważniejsza to remont SP nr. 2. Inwesty-
cja rozłożona jest na kilka lat. Remont 
będzie kompleksowy, a jego kosztorys 
opiewa na kilka milionów. Chcemy 
dopiąć wszystko na ostatni guzik.

Pracownicy socjalni szkół w tym 
roku walczyli o podwyżki. Można 
ich się spodziewać?

- Wydział Oświaty nie podlega 
mi bezpośrednio. Sądzę jednak, że 
w związku z kryzysowym budżetem 
państwa zaplanowano u nas niewielkie 
podwyżki dla pracowników oświaty. 
Nauczyciele mogą liczyć na 5 proc. 
Pracownicy pomocniczy mogą liczyć 
na mniejszą podwyżkę. W nowogardz-
kiej oświacie mamy takich 65. To nie 
jest mała liczba. Z pewnością udałoby 
się nam zadowolić niektórych. Odby-
łoby się to jednak kosztem innych, bo 
liczba pracowników musiałaby zostać 
zmniejszona. Czy powinniśmy w ten 
sposób postępować, czy lepiej zatrudnić 
większą liczbę osób na trochę gorszych 
warunkach?

Po raz pierwszy w ramach „fun-
duszy sołeckiego” to mieszkańcy 
wsie decydowali o wykorzystaniu 
dość sporej kwoty w budżecie.  Jak 
spisały się sołectwa?

- Myślę, że dobrze. To ważne by 
mieszkańcy sami decydowali o swoich 
miejscowościach. Oni najlepiej znają 
ich potrzeby. Trzy sołectwa nie zade-
cydowały o wykorzystaniu środków. 
Kwoty te przepadną tzn. nie zostaną 
wydzielone z budżetu. 

Rozmawiał Marcin Nieradka 
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NOWOGARDZKI DOM KULTURY zaprasza
Dzieci, młodzież, dorosłych (emerytów i rencistów) do udziału

w konkursie na:

„STROIK ŚWIĄTECZNY”
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto na adres Nowogardzkiego 

Domu Kultury (pracownia plastyczna gabinet nr 20), Plac Wolności 7, do-
starczy do dnia 16 grudnia 2009 r. stroik świąteczny wykonany z materiałów 
różnych, dowolną techniką.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac biorąc pod 
uwagę względy estetyczne, artystyczne i wykończenie techniczne prac.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I – dzieci do lat 12, II – młodzież do lat 19, III – dorośli
Każda praca winna być opatrzona kartką z imieniem i nazwiskiem, wie-

kiem i adresem autora.
Wyklucza się prace zbiorowe!
Wystawa prac od 17 grudnia 2009 roku w Nowogardzkim Domu Kultury
Wyniki Konkursu ogłoszone będą na naszej stronie internetowej Nowo-

gardzkiego Domu Kultury: www.ndk.pl oraz w prasie lokalnej w miesiącu 
styczniu 2010 r. Nagrodzone osoby zapraszamy do odbioru nagród w gabi-
necie plastycznym (sala nr 20) w Nowogardzkim Domu Kultury.

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs!

Badania mammograficzne 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”dnia 05.12.2009r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do Centrum Radiologii i 
Diagnostyki Obrazowej w Szczecin Zdroje.

Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Szpi-
talu Rejonowym w Nowogardzie od godz 8.30- 14.00 tel. 091-39-21-356,oraz 
Lidii Bogus tel.505-393-636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe fundacji 5 zł.
Jest to ostatni wyjazd na badania w bieżącym roku.

Prezes Fundacji Lidia Bogus

Nowogardzkie Forum  
Organizacji Pozarządowych” zaprasza 

Zarząd „Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych” zaprasza na 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 3 grudnia 
2009 r tj. czwartek o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
(duża sala obrad). 

 Porządek obrad:
1.      Sprawozdanie z działalności NFOP
2.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
3.      Plan pracy na 2010 rok
4.      Omówienie zasad księgowości w organizacjach pozarządowych
5.      Wolne wnioski
Przypominamy także iż zgodnie z § 15 Statutu Nowogardzkiego Forum 

Organizacji Pozarządowych członkowie stowarzyszenia są zobowiązani do 
regularnego opłacania składek członkowskich. W związku z powyższym 
prosimy członków o ich uregulowanie.

W imieniu Zarządu NFOP Prezes Mieczysław Cedro

Znaleziono klucze
W redakcji można odebrać klucze które znaleziono: 
na ul. Kilińskiego                                  w rejonie Banku PKO BP

Sybiracy w szkole 
Wyjątkowa lekcja wychowawcza miała miejsce w nowogardzkim Gim-

nazjum nr. 2. 
Uczniowie klasy 2 E mieli okazję 

posłuchać wspomnień mieszkań-
ców naszego miasta, które przeżyły 
wywózkę na Syberię. Barwnymi, acz 
tragicznymi opowieściami uraczyli 
uczniów Panie Franciszka Kobylińska 
(wywieziona w 49 r.), Anna Słomska, 
oraz Pan Władysław (wywiezieni w 41 
r.). Nietypową lekcję zorganizowała 

wychowawczyni Elżbieta Lignarska. 
Zaproszeni Sybiracy bardzo chętnie 
dzielili się z młodzieżą swoimi prze-
życiami.

- Opowiadamy nasze historie, by 
nigdy się ona już nie powtórzyły. Jeśli 
tylko znajdą się chętni, to przyjdziemy 
do każdej szkoły, każdej klasy i na 
każdą lekcję. Strach z tamtych czasów 

prześladuje nas do dziś. Gdy wracają 
wspomnienia czasem nie mogę zasnąć w 
nocy. Jeszcze gorzej, gdy czasy wywózki 
wracają w snach. Do dziś np. drętwieję, 
gdy ktoś niespodziewanie zajdzie mnie 
od tyłu – mówi Franciszka Kobyliń-
ska, która na Syberii pracowała przy 
zbieraniu żywicy za porcję 40 g. chleba 
dziennie.

Niestety godzina lekcyjna to za mało, 
by dokładnie poznać przeżycia naszych 
Sybiraków. Warto, więc by inne szkoły, 
a także instytucje poszły tropem Gim-
nazjum nr. 2. Pisząc o instytucjach 
mam na myśli choćby Bibliotekę, czy 
Dom Kultury. Zorganizowanie takiego 
spotkania dla szerszego grona słu-
chaczy nie powinno być problemem. 
Sybiracy zaproszenia chętnie przyjmą.

man
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Czy chcesz uczestniczyć w rozwoju zakładu w Goleniowie? 

  
Swedwood Poland jest przemysłowym ramieniem Grupy IKEA . Naszym zadaniem jest  
produkcja i dystrybucja mebli z drewna lub jego komponentów do sieci sklepów IKEA 
na całym świecie. Zadanie to realizujemy poprzez budowę i rozwój fabryk 
komponentów, mebli i zakładów drzewnych w strategicznych lokalizacjach. 
Do naszego oddziału w Goleniowie poszukujemy doświadczonych kandydatów na 
stanowisko: 

Pracownik Produkcji 
Wymagania:  

 dyspozycyjności, samodzielności, sumienności 
 umiejętności pracy w zespole. 
 mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim,  

Oferujemy: 
 po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane adekwatnie do 

osiąganych efektów i zajmowanego stanowiska 
 nowoczesne zaplecze socjalne gwarantujące bardzo dobre warunki 
sanitarne  
 posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika  
 bezpieczne warunki pracy  

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie 14 dni na adres: 
Barbara.Brygman@swedwood.pl, Anna.Ciszak@swedwood.pl lub na adres: 

                      Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział Goleniów 
                      Dział Personalny 
                     72-100 Goleniów ul. Pułaskiego 19 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami              

 

Prosimy o załączenie klauzuli:: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”  

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Sprzedaż  
drewna 

kominkowego, opałowego
Transport. 

Tel. 509 930 161

kUPIĘ DreWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

reklama

reklama

Ważne dla uczniów i rodziców!
Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej w  

Nowogardzie realizujący zadania  ujęte w opracowanym „Programie Profilak-
tyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na 
rok 2009” 

informuje, że w dniu 26-11-2009r. (czwartek) od godz. 1530 w Szkole Pod-
stawowej Nr 3 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie ul. 
Boh. Warszawy 78 przeprowadzone będą konsultacje przez lekarzy ortopedów 
uczniów mających wady postawy w celu zakwalifikowania do uczestnictwa w 
gimnastyce korekcyjnej i wyjazdów na basen. W tym dniu na badanie  zapra-
szamy uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 i  Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, Szkoły Podstawowej w Strzelewie, Szkoły Podstawowej 
w Długołęce,  którzy otrzymali skierowanie na konsultację ortopedyczną oraz 
uczniów którzy nie uczestniczyli w badaniu w dniu 10-11-2009r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 i 14-11-2009r. w Szkole Podstawowej Nr 4.

Następne badanie ortopedyczne odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w 
Nowogardzie ul. Żeromskiego 5 w dniu 01-12-2009r. (wtorek) od godz. 1530 . W 
tym dniu na badanie zapraszamy uczniów uczęszczających do: Szkoły Podstawo-
wej Nr 2, Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, Przedszkola Nr 1, Przedszkola 
Nr 3, którzy otrzymali skierowanie na konsultację ortopedyczną oraz wszystkich 
uczniów uczęszczających do placówek szkolno-wychowawczych prowadzonych 
przez Gminę Nowogard, którzy otrzymali skierowanie na konsultację ortope-
dyczną a nie uczestniczyli w badaniu w dniu 10-11-2009r. w Szkole Podstawowej 
Nr1, w  dniu 14-11-2009r w Szkole Podstawowej Nr 4 i 26-11-2009r. w Szkole 
Podstawowej nr 3.

Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej         

Jadwiga Kosakiewicz

SZACHY – apel do sponsorów!

II Memoriał  
Janusza Kaweckiego

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS oraz Paweł Taberski organizują II Memo-
riał Janusza Kaweckiego. Turniej planowany jest na dzień 6 grudnia 2009 roku.

Wnioski z I Memoriału rozegranego rok temu są niezwykle optymistyczne 
i zobowiązujące – turniej był jedną z większych imprez szachowych w woje-
wództwie, a obsada godna pozazdroszczenia, przynosząca miastu Nowogard 
uznanie w oczach środowisk szachowych całego województwa. Tradycje 
należy kontynuować!

Organizatorzy zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie Me-
moriału – apelujemy do sponsorów o drobne chociażby datki. Nie pozwólmy 
by taka impreza wypadła z kalendarza imprez szachowych. Czeka na nią całe 
środowisko królewskiej gry.

Informacje pod nr telefonu:: 695 020 959 i 609 307 315
Organizatorzy

MIKOŁAJKOWY KOLARSKI 
WYŚCIG PRZEŁAJOWY i MTB 
Przypominamy, że UM w Nowogardzie i Ludowy Uczniowski Klub Spor-

towy Panorama – Chrabąszcze Nowogard organizują w dniu 5 grudnia 2009 
(sobota) w Nowogardzie na terenie Stadionu Miejskiego „POMORZANIN”  
MIKOŁAJKOWY KOLARSKI WYŚCIG PRZEŁAJOWY

Wyścig przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz  starszych 
i sympatyków kolarstwa. Wszystkich, którzy pragną startować w wyścigu 
zapraszamy w sobotę 28 listopada i niedzielę 29 listopada na stadion. Pod 
okiem trenera będzie można zapoznać się z przygotowaną już trasą i solidnie 
pod fachowym okiem potrenować.

Organizatorzy

Podziękowania
Dla Pani Dyrektor DPS Lucyny Skałeckiej-Włodarczyk i 

jej podopiecznych za wielki trud włożony w przygotowanie 
trasy Mikołajkowego Wyścigu Kolarskiego. Dzięki Waszej 
pracy chętni do startu w wyścigu mają doskonałe warunki 
treningowe.

Wdzięczny Ryszard Posacki
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: małgorzata Łuka.

Próbne egzaminy już za 
nami…

20 listopada odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawo-
dowe w naszej szkole. Część pierwszą (testową) pisały wszystkie kierunki 
kształcenia: technik mechanik, technik handlowiec, technik ekonomi-
sta, technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz 
uczniowie klas trzecich szkoły zawodowej. Frekwencja wynosiła niemal 
100%. Egzamin  potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch 
etapów: etapu pisemnego i etapu praktycznego.

Etap pisemny składa się z dwóch części: części testowej, która  zawiera 
50 pytań (aby ją zaliczyć, należy uzyskać 50 % punktów) i dotyczy  wszyst-
kich przedmiotów zawodowych w cyklu nauczania. Część druga  dotyczy 
podstaw przedsiębiorczości i składa się z  20 pytań (aby ją zaliczyć, należy 
uzyskać 30% punktów). Etap praktyczny egzaminu polega na przygotowa-
niu projektu, trwa on w zależności od kierunku. Egzamin praktyczny jest 
uznany za zdany, jeżeli uczeń uzyska 75% punktów. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  przebiegał bez zakłóceń. 
Egzamin właściwy odbędzie się w połowie czerwca. 

Nauczyciele apelują o solidne przygotowanie się do egzaminu zawodowe-
go, ponieważ między egzaminem maturalnym a zawodowym jest miesiąc 
przerwy. 

Jagoda Dzierżawska

W związku z piątkowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawo-
dowe zapytaliśmy naszych kolegów o to, jak poszła im próba. 

Próbny egzamin zawodowy teoretyczny: technik informatyk.
Zadania dotyczyły zarówno systemów operacyjnych, sieci komputero-

wych, programowania strukturalnego, obiektowego, jak i urządzeń techniki 
komputerowej. Część pytań było dosyć trudnych, choć zdarzały się również 
takie, które okazały się być banalne. Informatykom z całą pewnością o wiele 
lepiej poszła część druga – poświęcona podstawom przedsiębiorczości.

Próbny egzamin zawodowy teoretyczny: technik żywienia i gospodar-
stwa domowego.

Pytania, które zostały zadane przyszłym technikom ilościowo składały się 
po równo na żywienie oraz na gospodarstwo domowe. Na pytanie czy eg-
zamin okazał się łatwy, uczniowie zdecydowanie zaprzeczają. Przyznają, że 
nie spodziewali się takiego poziomu trudności. Część druga zdecydowanie 
okazała się mniej skomplikowana. 

Próbny egzamin zawodowy teoretyczny: technik handlowiec.
Teoretyczna część egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

technika handlowca odbyła się dnia 20 listopada 2009 roku. Po wyjściu z sali 
egzaminacyjnej uczniowie czwartej klasy technikum handlowego mieli mie-
szane uczucia i dość zróżnicowane opinie na temat napisanego przed chwilą 
egzaminu. Jednak zdaniem zdecydowanej większości uczniów pytania nie 
sprawiły im dużej trudności. Nie jest łatwo jednoznacznie określić dziedziny 
wiedzy handlowej, w zakresie której podczas tego egzaminu czuliśmy się zde-
cydowanie najpewniej, jak i najsłabiej. Z opinii wyrażonych przez uczniów 
wynika, że bardo dobrze radziliśmy sobie z pytaniami z zakresu ekonomiki 
oraz dokumentów handlowych. Osobiście jestem skłonna stwierdzić, że z 
moich odczuć oraz informacji zebranych wśród uczniów klasy można wy-
wnioskować, że wyniki odbytych w piątek egzaminów powinny być dla nas 
satysfakcjonujące. Ale tego dowiemy się dopiero w momencie otrzymania 
ostatecznych wyników, więc nic nie jest jeszcze oczywiste.

Ewa Kawczyńska i Kasia Modrzejewska 

Kasia Nowakowska: Czego spodziewaliście  się po próbnym egzaminie 
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe?

Michał Mazurek : Spodziewałem się, że go zdam.
Ewa Kawczyńska: Spodziewałam się łatwiejszych pytań i myślałam, że so-

bie nie poradzę.
K.N. : Czy były pytania, które sprawiły Wam trudności?
M.M.: Nie było takich pytań.
E. K.: Zdecydowanie były takie pytania, najwięcej problemów sprawiły mi 

pytania dotyczące programowania obiektowego i strukturalnego.
K. N.: W jaki sposób będziesz przygotowywał się do egzaminu właści-

wego?
M. M.: Będę chodził na zajęcia dodatkowe i uczył się w domu.
E. K.: Zdecydowanie więcej czasu będę poświęcała maturze, bo jest to dla 

mnie o wiele ważniejszy egzamin, ale teraz, kiedy wiem, że zdałam próbny 
egzamin teoretyczny chyba przyłożę się do informatyki poprzez czytanie, 
samodzielne pisanie programów  i rozwiązywanie problemów dotyczących 
systemów operacyjnych. 

Z Michałem Mazurkiem uczniem klasy IV TH i Ewą Kawczyńską uczennicą 
klasy IV TI rozmawiała Kasia Nowakowska. 

„Myśleć twórczo! W kontekście 
kariery zawodowej”

Dwudziestego listopada 2009 r. w Szczecinie w siedzibie Sekretariatu d.s. 
Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Warsztato-
wych piątków” odbyły się zajęcia rozwojowe prowadzone przez Panią Moni-
kę Burzyńską. Było to spotkanie pt.: „Myśleć twórczo! w kontekście kariery 
zawodowej”. Tematem warsztatów było odkrywanie swojego potencjału, po-
szukiwanie zajęcia i pracy, rozwijanie umiejętności i wykorzystywanie ich 
w przyszłym życiu. Uczestnikom niekonwencjonalna forma prowadzenia 
spotkania bardzo się podobała i są przekonani, że jeszcze nieraz skorzystają 
z możliwości wzięcia udziału w podobnych zajęciach.

Klasa III technikum  
informatycznego w Szczecinie

20 listopada wybraliśmy się z naszą wychowawczynią Panią Mirosławą 
Szymaniak na wycieczkę do Szczecina. W programie mieliśmy zwiedzanie 
Oceanarium – największego w Polsce pod względem ilości prezentowanych 
gatunków ryb. Następnie oglądaliśmy wystawę statków w Muzeum Narodo-
wym. Zmęczeni wystawami poszliśmy na obiad do Galaxy, gdzie oprócz po-
silenia się poczuliśmy atmosferę nadchodzących świąt. Ostatnim punktem 
naszej wycieczki był spektakl teatralny w Teatrze Współczesnym – sztuka 
„Nocleg w Apeninach” Aleksandra Fredry. Po tak ciekawie wypełnionym 
dniu wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni do Nowogardu.

Klasa III TI

Klasa III TI przed Oceanarium 
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, 55 m kw, II piętro w Dobrej 
Nowogardzkiej, ul. Traugutta 3 a. 
Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, 
tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin 
– Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, własnościowe na większe, 
może być w starym budownictwie 
lub domek do remontu. 091 39 
25 132, 0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, 66 m kw, atrakcyjna cena. Tel. 
662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Niski 
czynsz. Tel. 0604 977 144.

• Sprzedam działkę pow. 2700 m 
kw w Długołęce. Tel. 696  909  548, 
694 992 634.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Uwaga przedsiębiorcy! Zakwateru-
ję 6-8 pracowników. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamie-
nię na trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, 
I piętro, 80 m kw, czynsz – 1000 zł, 
ul. 700 Lecia 20B. 91 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
48 m kw, III p., w Nowogardzie. Tel. 
502 453 217.

• Sprzedam pół domu w Nowogar-
dzie. 091 39 20 866.

• Sprzedam umeblowaną kawalerkę 
w centrum Nowogardu, na I piętrze. 
Tel. 510 266 785.

• Sprzedam garaż na Zamkowej. 
600 894 639.

• Sprzedam mieszkanie 66 m, tanio. 
Tel. 781 932 948.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe. 
0601 090 079.

• Sprzedam garaż na os. Bema. Tel. 
600 204 269.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
na ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam działkę budowlaną, wy-
dane warunki zabudowy. Nowo-
gard. Tel. 60 66 817 04.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 68 m kw (3 pokoje, okna 
PCV, panele podłogowe, nowe 
co w  miedzi, łazienka wysoki 
standard) w Wierzbięcinie. Cena 
165 tys. do uzgodnienia. Tel. 
607 398 428.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. Tel. 788 566 432.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w 
Nowogardzie, ul. Zamkowa. Tel. 667 
09 40 79.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
miasta, I piętro, dwa pokoje. Tel. 
608 633 831, 604 148 735.

• Pokój do wynajęcia. 0600 811 404.

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie 
1,14 ha z pozwoleniem na budo-
wę (wykonane fundamenty). Tel. 
66 77 88 125.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
częściowo umeblowane o pow. 78 
m kw, I piętro w centrum Nowo-
gardu + 2 garaże w podwórzu. Tel. 
781 668 400, 091 39 20 353.

• Sprzedam, wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe, po remoncie, z zabudo-
wą, atrakcyjna cena. 602 630 016.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we. 603 219 478.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
własnościowe na 2 kawalerki. Tel. 
509 530 073.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, par-
ter, ul. Warszawska. Tel. 513 805 550.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, w 
centrum Nowogardu. 668 452 615.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 
55m kw, prąd, woda, wc alarm. 665 
382 216.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 68 
m kw, wspólnota. Tel. 609 776 335.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie 
ok. 0,40 ha. Tel. 601 508 082.

• Zamienię mieszkanie 4 pokojowe 
własnościowe, wspólnota, na dwie 
kawalerki. 791 525 411.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościel-
nej 1. 504 938 229.

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej, 
murowany, na busa. 600 141 501.

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALO-
WE DO SAMOCHODU RO-
VER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• Sprzedam Skoda Favorit, 1991 r., 1,4 
+ gaz, 1200. 781 864 879.

• Sprzedam Opel Vectra, 1996 r., poj. 
2,0, cena 2500 zł. Tel. 722 030 862.

• Sprzedam przyczepę 3,5 t, wywrot-
ka, stan dobry. Wiśniewski, Dąbro-
wa. Tel. 091 39 26 189.

• Sprzedam Daewoo Tico, 2000 r., na 
części. 664 698 244.

• Sprzedam Forda Mondeo combi, 
rok 1996 r., 1,6, 16V (do niedużych 
poprawek blacharskich), cena 4600 
do uzgodnienia. Tel. 667 798 074

• Sprzedam samochód opel cor-
sa. Rok produkcji 1997. Telefon – 
781 594 720.

rOlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, 
jęczmień, pszenżyto, owies. 
511 932 684.

• Sprzedam ziemniaki jadalne 60 gr/ 
kg. Tel. 666 088 437.

• Sprzedam słomę żytnią w małych 
belkach. Tel. 782 036 086.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22  783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25  969, 
791 337 769.

• DYWaNOPraNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIr
-y). Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania. Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCOrD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• remONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD rTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• BrUk-lIN – układanie kostki bru-
kowej, Robert Kaźmierowski. Tel. 
607  083  893, www.bruk-linnowog-
ard.com.pl

• Zespół muzyczno – taneczny 
kam – zabawy, wesela, andrzejki, 
sylwestra. Ceny konkurencyjne. 
Tel. 608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Gotowanie na weselach i innych im-
prezach. Tel. 608 658 184.

• montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. 091 39 72  575, 
695 085 470.

• Remonty. 508 920 135.

• Usługi ogólnobudowlane: panele, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
kładzenie płytek, ocieplanie podda-
szy, prace wykończeniowe, itp. Tel. 
693 021 097.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawia-
nie klinkieru, naprawa dachów. 
794 398 610.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane, docie-
planie budynków, malowanie, gla-
zura i terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Tel. 0600 626 268.

• korepetycje z języka angiel-
skiego, nauka od podstaw. Tel. 
605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Usługi budowlane – wykończe-
nia wnętrz, regipsy, tynki, szpa-
chle wykończeniowe i ozdobne, 
malowanie, glazura, terakota. Tel. 
605 168 658.

• Porządki świąteczne zrobię, solid-
ność, dyspozycyjność zapewnione. 
Sprzątanie, pranie, prasowanie, itp. 
Tel. 695 568 782.

• Transport, przeprowadzki – kraj, 
zagranica, wnosimy - znosimy. 
696 138 406, 696 854 591.

PraCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 20 
18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, 
Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię tokarza. 511 267 991.
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

ZRÓB ZAKUPY 
Z RABATEM

Zapraszamy 
do nowo otwartych 

sklepów 
z obuwiem i odzieżą

Ogłoszenie upoważnia do 10% 
rabatu przy zakupie obuwia oraz 

odzieży pow. 20 zł
Pasaż Handlowy maX

Nowogard, 
ul. 15 lutego 9

Sprzedam  
suczkę Yorka 
– mali rodzice ok. 2 kg, 

tata z rodowodem. 
Już do odbioru. Cena 1400 zł. 

Tel. 513 157 299.

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

KOMINKI – SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

PROMOCJA na WKŁADY firmy JOTUL! 
OFERUJEMY: 
−  wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym firm polskich oraz wszystkich europejskich
− piecyki i piece ogrzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
− wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane indywidualnie
− system kominowy „MARYWIL”
− wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej dobrane do kształtu przewodu wraz z montażem
− materiały montażowe do kominków i zabudów, przeglądy i remonty kominków, wymiana szyb i uszczelek

Sprzedaż ratalna. Sprzedaż kominków z płaszczem wodnym do układu zamkniętego (UZ) 
firmy Lechma Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm „JOTUL”, „LECHMA”, 
„MCZ”, „PAMA”. Oferta specjalna przy zakupie pieców – transport oraz podłączenie do 
przewodu kominkowego na terenie województwa bezpłatnie. 

Kontakt: e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl, www.kominki.nowo.pl
tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205, Sklep z kominkami – otwarty pn – pt 

9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego 

w Nowogardzie 
dziękuje 

nowogardzkiemu 
zespołowi 

folklorystycznemu 
Kapela Rycha 

za bezpłatne przekazanie 
2 płyt „Nowogardzkie tango” 

i „Dziesięciolecie zespołu”.
W imieniu czytelników 

dyrektor Zofia Pilarz

reklama

• Dom Weselny Elit zatrudni kelner-
ki na noc sylwestrową, tel. 510 244 
073, 503 045 960.

• Centrum Korepetycji 5+ podej-
mie współpracę ze studentami 
języka angielskiego, fizyki. Tel. 
724 202 689.

INNe

• SPrZeDam PIaSek, ŻWIr, CZar-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWO-
Zem DO klIeNTa. ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz 
kominkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębino-
wą. Wydajność 100 l na minutę. Ob-
roty 2850. Przekrój 15 cm, wysokość 
120. Sprawna nieużywana – nowa. 
Tel. 091 39 20  714, Nowogard ul. 
Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (drukarka, fax, skaner, kopiar-
ka) lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 
605 - 522 - 340.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, 
300 zł za przyczepę, pocięte w kloc-
ki; 200 zł w całości. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 
25 132, 506 486 202.

• Podgrzewacz wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, z Niemiec firmy 
Vaillant do domku gdzie są 2 ła-
zienki, prysznic, kuchnia to kom-
fort ciepłej wody, koszt 40 zł mie-
sięcznie, cena 1000 zł gwarancja. 
Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, tylko ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie + 
ciepła woda (dwufunkcyjne) cena 
1200 zł,  mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne 
do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 
0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, 
kuchni wiszący do mieszkania, 
domku, firmy Vaillant z Niemiec, 
mało używany, cena 150 zł, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do 
podłączenia go z piecem c.o. 
gazowym lub węglowym, firmy 
Vaillant z Niemiec, typ 120 lub 
150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICS-
SON K 810 i, GWARANCJA, ETUI, 
CENA 360 ZŁ; LAPTOPA LENO-
VO IDEA PAD Z OPROGRAMO-
WANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ON-
KYO (AMPLITUNER, DVD, 5 
KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 
522 340.

• Sprzedam wózek głęboki ESPI-
RO w bardzo dobrym stanie. Tel. 
664 996 984.

• Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy, kanapotapczan + 2 fotele. 
510 243 843.

• Wypożyczę rusztowanie elewacyj-
ne, 100 m kw. 600 626 268.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 
783-222-238.

• Sprzedam piękną amerykańską 
suknię ślubną, niedrogo. 66 55 
03 129.

• Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy (tapczan + dwa fotele). Tel. 
697 973 510.

• Sprzedam Yorka – suczkę, po 
małych rodzicach, ok. 2 kg. 
513 157 299.

• Posiadam 2 wolne miejsca Dort-
mund – Kolonia. 723 952 418.

• Sprzedam cegłę porozbiórkową 
(10 tys.), atrakcyjna cena, okolice 
Nowogardu. 505 619 600.

• Sprzedam huśtawkę dziecięcą 
rozkładaną wraz z krzesełeczkiem 
do karmienia, cena 100 zł. Tel. 
697 787 875.
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

re dak cja: marek Słomski redaktor na
czelny, lesław m. marek zastępca naczel

nego, karina Czernicka sekretarz redakcji, ewa Dziwisz. Współ pra cu ją: 
Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazdz
DworcaPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 17.30, 20.25 (odjazd
ul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROzKŁAD jAzDY bu sóW

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat- 091 392 62 65
 kierownik-091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROzK£AD jAzDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PrZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;Fkursujeodponiedziałkudopiątku;7kursu
jeodponiedziałkudoniedzieli

regularna linia meTrO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
Fkursujeodpon.pt.;Lkursujecałytydziń;L1niekursujewnd.;L2kursuje
tylkownd.;L3kursujewt.,śr.,czw.,sob.,nd.Pniekursuje24,25.12iWielkanoc

OFERTY PRACY PuP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

Nowogard 16.11.2009r.
OFerTY PraCY 

PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGarD
1. Kucharz, pomoc kuchenna.
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4.  Robotnik budowlany
5.    Murarz
6.   Brukarz.
7. Monter izolacji cieplnej budynków.
8. Elektromonter.
9. Nauczyciel przyrody

OFerTY PraCY Z reJONU
1. Mobilny doradca klienta  (Byd-
goszcz)
2. Lektor j. niemieckiego (Szczecin)
3. Asystent  sędziego (Goleniów)
4. Pracownik gospodarstwa rolnego 
(Pucice)

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty
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XIII Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki Młodziczek 
Młodszych 

W dniach 13 – 15 LISTOPAD 2009 Nowogard gościł następujące zespoły:
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 
UKS Olimpijczyk Drawsko Pomorskie 
MUKS Poznań 
AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 
SP 56 Szczecin 
UKS TRÓJKA Nowogard 
Wyniki naszej „Trójki”: 
TRÓJKA – Olimpijczyk Drawsko 42 : 21 
TRÓJKA – MUKS Poznań 45 : 58 
TRÓJKA – Olimpijczyk Ostrów 16 : 47 
TRÓJKA – AZS Gorzów 45 : 41 
TRÓJKA – SP-56 Szczecin 51 : 27 
Końcowa kolejność  
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 
MUKS Poznań 
UKS TRÓJKA Nowogard 
AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 
SP-56 Szczecin  
UKS Olimpijczyk Drawsko Pomorskie

 
Zespół Nowogardu wystąpił w składzie : Andrysiak Laura, Biniecka Ola, 
Dolot Laura, Korpa Karolina, Kosior Oliwia, Kowalczyk Emilia, Langner 
Sylwia, Lelowska Justyna, Opala Ola, Sarzyńska Agnieszka, Trafankowska 
Magda, Wieczorkiewicz Marika. Trenerem zespołu jest Łukasz Podemski.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli przy organizacji tur-
nieju.

Kapsii

Udany rok KM „Cisy”

21-11-2009 w Poznaniu podsu-
mowano sezon 2009 w sportach 
motorowych strefy zachodniej. Klub 
„KM Cisy” reprezentowało czterech 
zawodników : Żaneta Zacharewicz, 
Michał Kozera, Paweł Klewicz i Kac-
per Serówka, w dwóch kategoriach: 
Motocross i Supercross. Zorganizo-
wanych zostało 13 zawodów moto-
crossowych i 3 w supercrossie. Nie we 
wszystkich zawodach nasi zawodnicy 
mogli wystartować ze względu na 
napięty program startowy – do w/w 
dochodzą Mistrzostwa Europy, Mi-
strzostwa Polski i Puchar PZM. 

Michał Kozera uczestniczył w 32 
zawodach zdobywając 127 punktów 
co dało mu 5 miejsce w klasyfikacji 
generalnej, Żaneta 3 starty i 33 punk-
ty co dało jej 15 miejsce, Paweł 3 star-
ty i 41 punktów w generalce 11 miej-

sce oraz Kacper 5 startów w których 
uzyskał 62 punkty i zajął 24 miejsce 
w klasie 125 Junior. Zostały rozegrane 
pierwszy raz w naszym kraju zawody 
Supercrosu (motocross na stadionie). 
Z klubu „KM Cisy” startował Michał 
Kozera. W pierwszych zawodach nie 
brał udziału, natomiast w drugich 
był 3, a na trzecich zajął 2 miejsce, 
co dało mu 4 miejsce w generalce. 
„KM Cisy” w klasyfikacji klubowej 
na 51 sklasyfikowanych klubów, czte-
rema zawodnikami zdobył bardzo 
wysokie 16 miejsce. Był to bardzo 
dobry sezon dla odradzającego się 
sportu motocrossowego w naszym 
mieście. Dziękujemy zawodnikom 
za duże zaangażowanie i osiągnięte 
wyniki. Życzymy udanych startów w 
sezonie 2010.

(relacja Eugeniusza Kozery)

II klasa juniorów 

Nowogard na czele!
wodnicy nie lekceważą treningów i 
nie „gwiazdorzą”.

-A po meczu - wyjście na miasto 
z kolegami czy spokojny wieczór w 
domu?

-Oczywiście wyjście z domu jest 

najlepszą opcją. Po ciężko zdobytych 
3 punktach należy się relaks. W gro-
nie kolegów z drużyny lubię przejść 
się po mieście i dobrze zabawić wie-
czorem.

Zespół, którego trenerem jest pan 
Marcin Wolny, po rundzie jesien-
nej zajmuje 1 miejsce w II klasie 
juniorów. W 11 meczach juniorzy 
Pomorzanina zdobyli 28 punktów i 
z przewagą 1-ego punktu przodują 
w tabeli. Zdobyli 42 gole zaś stracili 
10. Wspaniałe wyniki są skutkiem 
wielogodzinnej pracy i wysoką fre-
kwencją na treningach. Rozmawia-
liśmy z kapitanem juniorów, Mać-
kiem Grzejszczakiem:

- Co skłoniło Cię do gry w klubie 
i ile lat jesteś zawodnikiem Pomo-
rzanina?

- W klubie gram od 3 klasy szko-
ły podstawowej czyli już 9 lat. Od 
małego lubiłem kopać piłkę, dlatego 
tata zaprowadził mnie na trening 
do klubu abym mógł się sprawdzić i 
poznać innych rówieśników. W przy-
szłości zaprocentowało to wynikami, 
zaś sama gra w klubie była bardzo re-
spektowana mprzez kolegów z klasy i 
... koleżanki

-Jak oceniasz postawę zespołu w 
tym sezonie?

-Ten sezon jest dla nas bardzo uda-
ny, na pierwsze miejsce łatwo jest się 
wspiąć zaś bardzo ciężko utrzymać. 
Każda drużyna zawsze zbiera się w 
sobie na mecz z liderem, także każ-
de kolejne spotkanie może być coraz 
cięższe, jednak dla nas jest to zaba-
wa i nawet jeżeli nie zdobędziemy 
mistrzostwa to nie powinno to jakoś 
bardzo źle wpłynąć na atmosferę 
drużyny 

-Jaka atmosfera panuje na tre-
ningach?

-Zdecydowanie przyjazna, lecz to 
nie przeszkadza w tym aby solidnie 
pracować na zajęciach. Wszyscy wie-
dzą, że aby osiągnąć sukces należy się 
bardzo przykładać, nie brakuje jed-
nak zabawy i żartów. Profesjonalne 
podejście i szacunek nasz do trenera 
i trenera do nas jest także jednym ze 
środków  do sukcesu. Najlepsze jest 
to, że pomimo dobrych wyników za-

Wyniki:
Pomorzanin - Zorza Dobrzany 4:0
Iskierka Szczecin - Pomorzanin 1:5
GKS Mierzyn - Pomorzanin 1:11
Kłos Pełczyce - Pomorzanin 0:1
Pomorzanin - Kluczevia Stargard 2:1
Pomorzanin - Sparta Węgorzyno 4:0
Pomorzanin - Polonia Płoty 4:0
Pomorzanin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 5:0
Osadnik Myślibórz - Pomorzanin 2:2
Pomorzanin - Sparta Gryfice 2:1
Stal Lipiany - Pomorzanin 3:2
Strzelcy: Patryk Gaik 15 goli, Artur Lipiński 7 goli, Dawid Langner 5 goli, 

Błażej Bajerski 3 gole, Paweł Jutkiewicz 2 gole, Paweł Jeziorski 2 gole, Rafał 
Mendyk 2 gole, Maciej Grzejszczak 1 gol, Dawid Jurek 1 gol, Adrian Baran 1 
gol, Paweł Łuczak 1 gol. Zawodnicy pragną podziękować trenerowi Marci-
nowi Wolnemu za włożony trud w przygotowanie zespołu.

Kapsii
Sport także s. 6
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(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

30.11.2009r.godz.16.30

reklama reklamareklama reklama

W obiektywie  Jana Korneluka   - Książki dla polskich dzieci w Anglii

Informujemy, że 

26 listopada 2009 r.
czwartek w godz. 9.00 - 10.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

L

Nauka Jazdy

ABD

tel. 607890510

Zaprasza na kurs kat. B

Rozpoczęcie 15.10.2009
Godz. 17 ul. Woj. Polskiego 3 pok. 103

Cena 1100 zł
4 godz. jazdy gratis

Testy gratis

RATY

Rozpoczęcie 3.12.2009 r.

czytaj s. 2
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REKLAMA

Salon Pielęgnacji  

Zwierząt

FUTRZAK 
- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele
- czesanie
- obcinanie pazurów

ul. Boh. Warszawy 82/1
tel. 721 264 357

REKLAMAREKLAMA

Okradali sklep  
w którym pracowali!

8 osób usłyszało zarzuty kradzieży towarów sklepowych. Wszyscy to 
pracownicy jednego z goleniowskich marketów. Grozi im kara pozbawienia 
wolności do lat 5.

Do goleniowskiej policji docierały 
informacje o możliwości kradzieży 
towarów sklepowych przez pracowni-
ków jednego z miejscowych marketów. 
Policjanci z Wydziału Kryminalnego 
prowadzili w tej sprawie czynności 
operacyjne, które doprowadziły do 
zatrzymania  podejrzanych. Kilkunastu 
policjantów uczestniczyło w działa-
niach. Przeszukano wiele pomieszczeń 
mieszkalnych i służbowych. Odzyskano 
część skradzionych rzeczy. Zatrzymano 
osiem osób podejrzanych o dokonywa-
nie kradzieży w markecie. Wszyscy to 
pracownicy marketu. Przedstawiono im 

zarzuty dokonywania kradzieży. W trak-
cie przesłuchania przyznali się do winy. 
Po wykonaniu wszystkich czynności 
procesowych zatrzymanych zwolnio-
no. Z marketu kradziono praktycznie 
wszystko- art. spożywcze, alkohole, che-
mia gospodarcza, kosmetyki. Zarzuty 
obejmują kradzieże z okresu minionych 
kilku miesięcy. Sprawa jest rozwojowa. 
W najbliższym czasie nie wyklucza się 
przedstawienia zarzutów kradzieży ko-
lejnym pracownikom marketu.

Podejrzanym grozi kara pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Poszukiwani w areszcie!
Goleniowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn poszukiwanych do 

odbycia kary  pozbawienia wolności. Osadzono ich w Zakładzie Karnym 
w Goleniowie.

Pierwszego z poszukiwanych policjanci zatrzymali w miejscowości Kulice 
gm. Nowogard. 21-letni mężczyzna ma do  ‘ odsiadki’ 1 rok za  popełnione 
wcześniej przestępstwa kryminalne. Zatrzymano także kolejnych. – w Stepnicy 
51-letniego mężczyznę,  a w Żabowie 55-letniego. Ich czeka kilkumiesięczny 
pobyt w więzieniu także za przestępstwa o charakterze kryminalnym. Wszyscy 
zostali osadzeni w Zakładzie Karnym w Goleniowie.

Nadkom. Wiesław Ziemba

KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
DIABETYKÓW W NOWOGARDZIE

W każdy wtorek miesiąca  od godz. 15.00 pełnione są dyżury przez 
członków zarządu koła, na które zapraszamy diabetyków mających in-
dywidualne sprawy.

Natomiast w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00 odbywa-
ją się zebrania ogólne d!a wszystkich członków i sympatyków Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków. Niezbędne   informacje   można   również   
uzyskać   telefonicznie   pod   nr. 500 553 190 oraz 606 457 102.

UWAGA: w dniu 1 grudnia oficjalna inauguracja działalności Sto-
warzyszenia Diabetyków. Zapraszamy na godz. 17.00

V-ce Prezes Koła Nowogard Eugeniusz Tworek
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 091 39 22 329 • kom. 0601 150 620

OPAŁ
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Z okazji urodzin 

Krystynie 
Bzowy

moc najserdeczniejszych 
życzeń, zdrowia, 

pomyślności, spełnienia 
marzeń oraz pogodnego 

uśmiechu na co dzień 
składa 

siostra z rodziną

ŻYCZENIA

Budżet jeszcze 
do dogadania

Na środowej sesji Rady Miasta odbyło się pierwsze czytanie budżetu 
na 2010 r.

Projekt najważniejszej uchwały fi-
nansowej na przyszły rok przedstawił 
skarbnik gminy Marcin Marchewka. 
Został on przygotowany przez bur-
mistrza, współpracującą koalicję, a od 
strony merytorycznej przez miejski 
Wydział Finansowo-Budżetowy. 

Nie obyło się oczywiście bez krytyki 
opozycji. Wydaje się, iż najlepiej z 
projektem zapoznany był rady Antoni 
Bielida: - Budżet ten zakłada największy 
deficyt w tej czteroletniej kadencji. Jest w 
znacznej części życzeniowy i konsump-
cyjny, a już na pewno nie rozwojowy. 
Szumnym hasłem obecnej koalicji był 
rozwój turystyki. Do dziś z tego rozwoju 
nie powstało ani jedno stanowisko pra-
cy. W pozycji dotyczącej tej dziedziny 
nie znajdziemy jednak nic ciekawego. 
Obecny budżet to budowanie piaskownic 
i drobne remonty, które najczęściej nie 
są kończone. 

Opozycja zarzucała władzy, że budżet 
rozdrobniony jest na wiele małych 
inwestycji. Według niej koalicja nie 
realizuje żadnych strategicznych przed-
sięwzięć. Brak konkretów na temat 
budowy nowego cmentarza. Radny 
Andrzej Wasiak zauważył, iż gmina 
za bardzo wspomaga remonty dróg 
powiatowych: - Skarbnik starostwa ma 
węża w kieszeni. Wie, że przymusi do 
remontu dróg gminy takie jak naszą, czy 
Maszewo. Niestety większość inwestycji 

z powiatowego budżetu i tak realizowa-
nych jest w Goleniowe.

Radny Jan Mularczyk ubolewał, iż 
gmina zakłada oświetlenie przy poje-
dynczych posesjach, a nie reaguje na 
problem jego braku na osiedlu blo-
kowym mieszkańców Wierzbięcina. 
Koalicji od radnego Tomasza Szafrana 
dostało się za brak chęci do budowy 
nowego boiska „Orlik” 2012 przy SP 
4. – Lekceważy pan mieszkańców osiedla 
Bema – mówił do burmistrza. – To nie 
prawda. Gdyby tak było nic byśmy tam 
nie robili – odpowiedział Ziemba.

Pretensji było znacznie więcej. Bur-
mistrz bronił budżetu twierdząc, iż 
gmina dysponuje określonymi środ-
kami. – Na opracowanie dokumentacji 
potrzebnej do rozbudowy szpitala prze-
znaczyliśmy 400 tys. zł. W odpowiednim 
czasie przypomnimy, którzy opozycyjni 
radni byli temu przeciwni – mówił.

Mimo krytyki opozycja pozostała 
otwarta na dyskusję. Większość jej 
przedstawicieli apelowało o rzeczową 
i konkretną debatę. Burmistrz obiecał, 
iż projekt budżetu w pewnych frag-
mentach ulegnie jeszcze zmianom. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Krzywania zapowiedział, iż w połowie 
grudnia odbędzie się specjalna sesja 
poświęcona jedynie przyszłorocznemu 
budżetowi.

Marcin Nieradka

Pomożemy Ukraińcom
Rada Miejska przeznaczyła 10 tys. zł na pomoc Ukrainie w zwalczaniu 

„świńskiej grypy”. Bez sporu jednak się nie obyło.
O pomoc walczącym z wirusem 

AH1N1 mieszkańcom Ukrainy zaape-
lował do gmin zachodniopomorski 
wojewoda. Część radnych była jednak 
przeciwna. Robert Czapla zapropono-
wał, by za te 10 tys. zł. miasto zakupiło 
szczepionki dla swoich mieszkańców.

– Współczuję mieszkańcom Ukrainy, 
ale na razie nie ogłoszono tam nawet 
klęski epidemiologicznej. W naszej 
gminie mamy zachorowania na zwykłą 
grypę. Wnioskuję, by te 10 tys. zł prze-
kazać na zaszczepienie nowogardzkich 
emerytów i rencistów – stwierdził radny 
klubu Lewica. 

Według dyrektora nowogardzkiego 
szpitala Kazimierza Lembasa  koszt 
jednej szczepionki na zwykłą grypę to 
około 22 zł. Za 10 tys. zł. można byłoby, 
więc darmowo zaszczepić około 500 
naszych mieszkańców.  

Jego propozycję poprał także Krzysz-
tof Kosiński: - Jednym gestem szafujemy 

tak dużą kwotą pieniędzy. Swoich oby-
wateli szczepi już Goleniów, Świnoujście, 
a nawet biedna Osina. My nie możemy 
wygospodarować na to żadnych środ-
ków? 

Propozycję odstąpienia od pomocy 
Ukraińcom, a przekazania środków na 
szczepienia dla starszych nowogardzian 
poparła cała opozycja. Jej radni argu-
mentowali, że nasze 10 tys. zł. może 
trafić do ukraińskiego regionu, który 
wcale ich nie potrzebuje i zniknąć lub 
okazać się mało przydatne. Te argu-
menty nie przekonały jednak koalicji. 

– Kupno kilkuset szczepionek dla 
emerytów i rencistów to ciekawy pomysł. 
Takich w gminie mamy jednak kilka 
tysięcy. Których należałoby szczepić, a 
których nie? Kto by o tym decydował? 
Radni opozycji nie odpowiedzieli na te 
pytania, a mogłoby dojść do patologii  - 
uważa rady Rafał Paśko. 

Marcin Nieradka

Ile kasy na ozdoby?
Na świąteczne lampki zawieszone na ulicach Nowogardu gmina wyda 

60 tys. zł. Niektórzy radni uważają, że to marnotrawstwo.

Dyskusja rozgorzała podczas śro-
dowych obrad Rady Miasta. Część 
świątecznych ozdób miasto kupuje, 
ale część także dzierżawi. Rozpoczęło 
się od wypowiedzi radnego Krzysz-
tofa Kosińskiego: - Czy jesteśmy tak 
bogaci, by na oświetlenie miasta przed 
świętami wydawać 60 tys. zł? Czy w 
dobie kryzysu stać nas na wywalanie 
tak olbrzymich pieniędzy. Ludzie nie 
mają przecież czasem co jeść. Część 
ozdób jest w dodatku dzierżawiona 
– to przecież nic naszego. Wszyscy 
chcieliby żeby było ładnie, ale czy na 
każdej lampie musi wisieć Mikołaj?

Wydatkowanie miejskich pienię-
dzy na świąteczne ozdoby tłumaczył 
odpowiedzialny za to bezpośrednio 
kierownik miejskiego Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska 
Tadeusz Fiejdasz: - Większość ozdób 
zakupujemy i dlatego z roku na rok 
mamy ich coraz więcej. Elementy 

zakupione kilka lat temu z czasem się 
zużywają. Kupno dużej liczby lampek 
jest jednak bardzo drogie. Doszliśmy 
więc do wniosku by zmniejszyć koszta 
i część ozdób wydzierżawić

 za ¼ kosztorysu. W poprzednim 
roku było dużo krytyki, że w okresie 
świątecznym ozdób jest  za mało.

Podobne zdanie miał także bur-
mistrz Kazimierz Ziemba: - Jak zaku-
pimy więcej ozdób to będzie krytyka, 
że jest za jasno, a jak mniej to, że za 
ciemno. Teraz na ten cel wydamy jedy-
nie 10 tys. więcej niż w roku ubiegłym. 
Chodzi o podkreślenie świątecznego 
nastroju. Przekonacie się, że nie prze-
sadziliśmy, a w okresie świątecznym za 
wygląd miasta na pewno nie będziemy 
się wstydzić. 

Oprócz zakupu i dzierżawy samych 
lampek gmina na przygotowanie 
miasta do świąt Bożego Narodzenia 
wyda jeszcze 30 tys. zł. 

man

W kinie „Orzeł”

Przypadkowy 
mąż

 
Komedia romantyczna, USA, 

Wielka Brytania 2009, 90 min, 12 
zł od lat 15

27.11.2009 godz. 19.00
28.11.2009 godz. 19.00
29.11.2009 godz. 19.00
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AUTORYZOWANI DILERZY

NOWOGARD • ul. Warszawska 5 • tel. 91 392 68 57
RESKO • ul. Wojska Polskiego 68 • tel. 91 395 10 87

ŁOBEZ • ul. Rapackiego 22 • tel. 91 397 68 29

Ceny pilarek już od 799 zł

Przygotuj się
na jesień

NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•

• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 30.11.br. g. 16.00

ZRÓB ZAKUPY 
Z RABATEM

Zapraszamy 
do nowo otwartych 

sklepów 
z obuwiem i odzieżą

Ogłoszenie upoważnia do 10% 
rabatu przy zakupie obuwia oraz 

odzieży pow. 20 zł
Pasaż Handlowy MAX

Nowogard, 
ul. 15 Lutego 9
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
I Niedziela Adwentu – Łk 21,25-28. 34-36

Czuwanie i modlitwa
Kard. Adolf Bertram, były arcybiskup Wrocławia, w swo-

jej książce Charyzmaty pracy i duszy kapłańskiej zamieścił ciekawe, autobio-
graficzne wspomnienie. Kiedyś otrzymał list od 12-letniego chłopca, który pro-
sił go o autograf. W pierwszym odruchu kardynał wrzucił list do kosza, sądząc, 
że nie warto tracić czasu na takie głupstwa. Po jakimś czasie wyjął jednak list z 
kosza, zaadresował nową kopertę i włożył do niej obok samego podpisu krótkie 
zdanie: „Nigdy nie wróci stracony czas”.

Po 12 latach otrzymał ponownie list od tego samego chłopca, który stał się 
młodzieńcem, klerykiem, kapłanem. Młody prymicjant zapra szał kardynała na 
swoje prymicje z uzasadnieniem, że dzięki temu jednemu zdaniu otrzymanemu 
przed laty stał się innym człowiekiem. Porzucił swoje lenistwo, próżność, zabrał 
się solidnie do nauki, zapu kał do furty seminarium i oto teraz ma się stać kapła-
nem.

Słyszymy dziś w Ewangelii: Czuwajcie więc i módlcie się! Przebudź cie się! 
- powtórzy nam św. Paweł. Zwołajcie wszystkich ludzi, zwia stujcie to narodom 
i mówcie: spójrzcie na Boga naszego Zbawcę, który przychodzi. Zwiastujcie Go 
i niech to będzie słyszane; głoście Go gło sem mocnym - woła psalmista Pański. 
Przez cztery tygodnie Kościół nawołuje nas do czujności, byśmy - wspominając 
pierwsze przyjście na świat Boga - czujnie oczekiwali Jego kolejnego przyjścia. 
Dlatego Adwent jest czasem przygotowania i nadziei.

Wskazania i pouczenia Zbawiciela, które słyszymy w Ewangelii, przyjmijmy 
szczególnie teraz, podczas uczestnictwa w Eucharystii, na początku kolejnego w 
naszym życiu Adwentu. Msza św. ma być zawsze centrum naszego życia reli-
gijnego, a więc także i naszego wła ściwego przygotowania na przyjście Syna 
Człowieczego w chwale.

x.TT

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego 
Rozpoczął się okres Adwentu, czas radosnego przygotowania na przyjście 

Zbawiciela. Zapraszamy dzieci, młodzież, oraz dorosłych codziennie na Roraty 
w kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego o godz. 17.00 – w poniedziałki, śro-
dy, piątki; o godz. 6.30 – w wtorki i czwartki; i o godz. 9.00 w soboty. Dzieci w 
czasie rorat będą dostawać specjalne obrazki do wyklejanki adwentowej związa-
nej z naszą droga do nieba oraz św. Janem Vianeyem – patronem obecnego roku 
kapłańskiego. Dzieci i młodzież niech przynoszą ze sobą adwentowe lampiony.

Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 
dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w Poznaniu. Punkt przygotowań w parafii pw. 
Św. Rafała Kalinowskiego, spotkania w każdy poniedziałek  o godz. 19.00 w 
ramach spotkań grupy „Pokolenie JP2”. Kontakt i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, 
GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; www.rafalkalinowski.republika.pl )

Zapraszamy na spotkania „Rodziny Radia Maryja”, które odbywają się w 
każdy wtorek o godz. 19.00 przy parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego.

Zapraszamy na Dzień Fatimski w parafii pw. MB Fatimskiej na os. Bema w 
Nowogardzie, który odbędzie się w sobotę 5 grudnia o g. 12.00.

x.TT

OGŁOSZENIE
Ks. Kanonik Kazimierz Łukjaniuk – proboszcz Parafii pw. Św. Rafała 

Kalinowskiego dziękuję wszystkim wiernym, którzy przybyli w piątek 20 
listopada br. na uroczystość odpustową ku czci św. Rafała Kalinowskiego – 
patrona naszej parafii. Szczególne podziękowania kierujemy do przybyłych 
Związków Sybiraków z różnych części naszego województwa, a także i kraju.  

Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej 

DZIEŃ FATIMSKI 
w Nowogardzie – 5 grudnia (sobota)

Już 5 grudnia 2009 r. ( w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki 
Bożej Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabo-
żeństwo Fatimskie w ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fatimskiej 
przygotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe przygotowania. Mamy tylko dwie 
parafie pod tym wezwaniem w naszym rejonie: w Nowogardzie i w Dębnie 
oraz jedno Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Dzień Fatimski będzie uroczystością cykliczną w naszym mieście i będzie 
odbywał się w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na za-
kończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogar-
du oraz okolicznych Parafii

    Ks. mgr Ireneusz Kamionka
     Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

29 grudnia 2009 - 2 stycznia 2010 • Poznań
Chcesz…?
•   Przeżyć kilka dni z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi z całej Europy 

i z innych kontynentów...
•   Poznać mieszkańców miasta dzięki osobistym spotkaniom...
•   Modlić się z innymi śpiewami i w ciszy...
•   Być gościem u rodzin i w parafiach Poznania i okolic miasta
•   Rozpocząć «Pielgrzymkę zaufania» w swoim życiu...
Zapisy do 22 listopada!  Zachęcamy gorąco do udziału w przygotowa-

niach! Koszt: ok. 270 zł (przejazd, pobyt, ubezpieczenie, wpisowe). Punkt 
przygotowań i zapisy: spotkania w każdy poniedziałek o godz. 19.00.

Ks. Tomasz Tylutki
Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; gg: 2404046
www.taize.fr/pl ; www.rafalkalinowski.republika.pl ; www.ichtis.info

Pielgrzymka zaufania przez ziemię 
- Europejskie Spotkanie Młodzieży…

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Rekolekcje adwentowe i misje. W 2010 r. w naszej 
wspólnocie parafialnej będziemy przeżywać misje. Rozpoczną się one w 
Niedzielę Miłosierdzia Bożego, czyli 11 kwietnia. Zakończą w III Niedzielę 
Wielkanocną – 18 kwietnia. Przeprowadzą je OO. Redemptoryści ze Szcze-
cina. Jednym z etapów naszego przygotowania do misji będą rekolekcje ad-
wentowe, które rozpoczną się w IV Niedzielę Adwentu i trwać będą do wtor-
ku włącznie. Poprowadzi je jeden z Ojców Redemptorystów z owego zespo-
łu, który zaangażuje się w misje.  

Świece wigilijne. Jesteśmy już przygotowani do Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece wigilijne już dotarły do parafii i chyba za-
czniemy je rozprowadzać z I Niedzielę Adwentu. Gdyby komuś zależało na 
wcześniejszym nabyciu świec, to można zgłaszać się do zakrystii lub domu 
parafialnego. 

Roraty -  będziemy odprawiać w dni powszednie Adwentu o godz. 
17.00, tylko w soboty o godz. 8.00 i dlatego ranne msze św. sobotnie w okre-
sie Adwentu o godz. 8.00 a nie jak przez cały rok o godz. 9.00. Dzieci zachę-
camy już teraz do przygotowania sobie lampionów. Mogą to być lampiony 
tylko z wykorzystaniem światła elektrycznego. Rodziców prosimy o pomoc 
dzieciom w przygotowaniu lampionów. 
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Zmiana becikowego?
 
Wysokość becikowego powinna być uzależniona od liczby dzieci. Na każ-

de kolejne dziecko powinno być wyższe. Pracujemy w ministerstwie nad ta-
kim rozwiązaniem - mówi „Gazecie” Jolanta Fedak, minister pracy.

 

Irlandia
W Irlandii zasiłek rodzinny na jedno dziecko wynosi 166 euro (723 zł)

 Anglia
Anglii tzw. child benefit to 20 funtów (97 zł) tygodniowo.

 Niemcy
Różnica polega na tym, że zamiast jednorazowego 1 tys. zł, rząd Niemiec 

przyzna za dziecko - Elterngeld, czyli „pieniądze rodziców” - w wysokości 
do 7 tys. zł (1,8 tys. euro) miesięcznie. 

Niemieckie becikowe nalicza się wyznaczając 67 proc. nieopodatkowa-
nych dochodów z poprzedniego roku. Rodzice będą otrzymywać świad-
czenie przez 12-14 miesięcy od narodzin dziecka. Mniej zarabiający 
mogą zabiegać o zasiłek w wysokości 100 proc. „straconych:” dochodów. 

Nowe przepisy są bardziej korzystne dla dobrze zarabiających kobiet, któ-
re wcześniej nie otrzymywały żadnych subsydiów. Niepracujące matki lepiej 
wychodziły na starych świadczeniach. 

 Jan Guz, szef OPZZ, już protestu-
je. - Rodzenie dzieci to nie fabryka, 
żeby się komuś mówiło: dopiero jak 
urodzisz czwarte, piąte czy szóste, 
dostaniesz kilka tysięcy złotych. A 
za pierwsze czy drugie grosze - de-
nerwuje się związkowiec.

  Zależy nam, by w Polsce rodzi-
ło się jak najwięcej dzieci w każ-
dej rodzinie, a nie tylko w naj-
uboższych - mówi minister Fedak. 
Przy podziale becikowego nie liczył-
by się dochód w rodzinie, tylko licz-
ba dzieci.

 Bogaci nie powinni dostawać be-

cikowego - uważa Joanna Kluzik-
Rostkowska, była minister pracy w 
rządzie PiS. - Prezes banku czy ktoś, 
kto zarabia kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych albo więcej, bez problemu po-
radzi sobie z wychowaniem trójki 
czy czwórki dzieci.

  Pod względem liczby rodzących 
się dzieci Polska zajmuje dopiero 
26. miejsce wśród 27 krajów Unii. 
To i tak postęp, bo w 2005 r. byliśmy 
ostatni, teraz wyprzedziliśmy Sło-
waków. Statystyczna Polka rodzi 1,3 
dziecka. A powinna przynajmniej 
dwójkę, by naród się nie kurczył.

Francja
We Francji Rząd szczególne udogodnienia przygotował dla rodziców, 

którzy zdecydują się na trójkę dzieci. I tak, jak wylicza gazeta, mogą oni 
wówczas liczyć na 750 euro miesięcznie, czyli dwa razy więcej niż przy dru-
gim dziecku. Dodatkowo przyznawane są ulgi podatkowe i 40 procentowa 
ulga na bilety dla dzieci i rodziców aż do pełnoletniości pociech.

Szwecja
Szwedzki współczynnik dzietności wynosi około 1,75 i oblicza się, że 

w najbliższej przyszłości podniesie się do 1,85 (dla porównania w Polsce 
współczynnik ten wynosi 1,22, we Włoszech 1,25, w Hiszpanii - 1,24). Dzie-
ci i ich sprawy bardzo absorbują Szwedów, można mówić o modzie na po-
siadanie licznej rodziny. Szwedzi politykę prorodzinną prowadzą konse-
kwentnie już od lat 80., kiedy drastycznie spadła liczba urodzeń. 

Szwedzcy rodzice mają prawo do 480 dni płatnego urlopu rodziciel-
skiego, który mogą dowolnie podzielić między sobą (z wyjątkiem dwóch 
miesięcy „urlopu ojcowskiego” zarezerwowanego wyłącznie dla tatusiów), 
dostają też specjalny dodatek na dziecko (950 koron - ok. 400 zł - miesięcz-
nie na każde dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia niezależnie od 
sytuacji materialnej). Dzieci od roku do pięciu lat mają zapewnione miejsce 
przedszkolu. 

Hiszpania
W Hiszpanii Zapatero mimo 10-procentowego deficytu zdecydowal sie na 

2500 euro becikowego. 

Rosja - Ukraina  
Ukraina płaci becikowe. - Za każde dziecko  350 dol. za drugie dziecko 

- 3000 tys. dol. !!!!

POLSKA
1000 złotych becikowego dostają rodzice każdego dziecka któro przyjdzie 

na świat oraz rodziny ubogie kolejny 1000zł (na osobę mniej niż 504 lub 
583 zł) 

W Polsce zasiłek rodzinny w zależności od wieku dziecka i tego, czy ro-
dzina spełnia kryterium dochodowe (504 lub 583 zł), wynosi 48, 64 lub 68 
zł. Oznacza to, że na przykład w Irlandii można z tytułu zasiłku otrzymać 15 
razy więcej niż w Polsce.

W Polsce zasiłki na dzieci są najniższe w UE, niższe także w porównaniu 
do Ukrainy i Rosji 

Z portalach biznesowych wyszperał LMM

Taksówek tylko 20
Teraz jest ich 14-tu, a w przyszłym roku będzie mogło być więcej tylko 

o sześciu. 

Sejmowa ustawa zobowiązuje 
samorządy do określenia liczby dzia-
łających na ich terenie taksówek. Ile 
taryf ma jeździć w naszej gminie – o 
tym na ostatniej sesji debatowali rad-
ni. Większość radnych opowiadała 
się za umożliwieniem działania w 
Nowogardzie jak największej ilości 
taksówek. Paradoksalnie najwięk-
szymi zwolennikami takiego rozwią-
zania byli radni socjaldemokratycz-
nej Lewicy. Natomiast najbardziej za 
ograniczeniem ilości taksówkarzy 
optował Rafał Szpilkowski, który 
do Rady Miejskiej dostał się z listy 
liberalnej Platformy Obywatelskiej.   

- Dla mnie może być ich nawet 40, 
a jedna ciągle stać pod moim domem 
– żartował radny Antoni Bielida.  
– Ograniczenie ilości taksówkarzy, 
to domorosłe sterowanie wolnym 
rynkiem – wtórował mu Lech Jurek. 
–  Zamiast ograniczać ilość taksówek 
postarajmy się by w Nowogardzie 

powstało więcej zakładów pracy. Ta 
uchwała jest niesprawiedliwa. Jeśli 
jednego dnia przyjdzie do pana bur-
mistrza ośmiu chętnych na licencję, 
to które zostaną wybrane? – pytał 
Robert Czapla.   

- Ci, którzy chcą ograniczenia liczby 
zbierają głosy dotychczasowych tak-
sówkarzy. Ja jestem za wolnym ryn-
kiem. Taksówkarzami w większości 
są emeryci. Jeśli uważają, że jest ich 
za dużo niech zmienią pracę – powie-
dział radny Mieczysław Laskowski.  

Na czym stanęło? Komisja Spo-
łeczna zaproponowała, by w 2010 
roku w naszej gminie mogło działać 
20 taryfiarzy. Jej stanowisko było 
tożsame ze stanowiskiem Koalicyj-
nego Klubu Samorządowego i taką 
właśnie podjęto decyzję. Wykupienie 
licencji taksówkarza w Nowogardzie 
kosztuje 200 zł.

Marcin Nieradka    
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 Witamy wśród nas...  Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Igor syn Anny Przytuło 
ur. 19.11.09 z Łobza

Nikola córka Beaty 
Piątek ur. 21.11.09 
z Węgorzy

Lena córka Anny 
Przytuło 
ur. 19.11.09 
z Łobza

Jakub syn Pauliny 
i Pawła Ogiewa 
ur. 22.11.09 
z Nowogardu

Michał syn Kingi 
Parzybut 
ur. 21.11.09 z Dobrej

W obiektywie  Jana Korneluka   - Neptun „wczoraj”
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Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powia-
towe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu: „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

PROJEKT „Z BEZRADNOŚCI  
DO AKTYWNOŚCI” PO KL

Święto Drzewa w SP 2
20 XI w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbyły się obchody 

przypadającego 10.X Święta Drzewa połączone z Międzynarodowym Dniem 
Zwierząt . Na uroczystość przybyli p. Marek Haeiser - prezes Zarządu Oddziału 
Ligi Ochrony Przyrody oraz przedstawicielka Lokalnej Agendy 21 p. Joanna 
Krępa. W tym dniu cała społeczność uczniowska uczestniczyła w obchodach 
święta. Członkowie SK LOP zaprezentowali krótkie przedstawienie pt.”Cóż 
jest piękniejszego niż wysokie drzewa”. Odbyła się też prezentacja laureatów 
konkursu recytatorskiego oraz prezentacja piosenek przygotowanych przez 
uczniów. Uczniowie klas IV -VI rozegrali turniej przyrodniczy ; czterech 
konkurencjach - quiz, skrzynki niespodzianki , właściwości drzew i okrzyk 
dopingujący przedstawicieli klas . Konkurencje oceniała komisja złożona z 
zaproszonych gości i dyrekcji Szkoły. Ogłoszono wyniki konkursów szkolnych 
i miejsko - gminnych, za które wręczono nagrody . Na szczególną uwagę za-
sługiwał konkurs plastyczny pt. „Moje ulubione drzewo” , rozegrany w dwóch 
poziomach: klas I - III i IV - VI . W kategorii klas młodszych I miejsce zdobyła 

1) kl II b SP nr 2 op. U. Zajda
2) kl II b SP nr 3 op. Ewa Antczak
3) kl I a SP nr 2 op. M. Wiśniewska
W kategorii klas starszych
I miejsce szdobyła Karolina Dolega - SP3 kl IV a’
II miejsce - uczennica kl IV a SP 2 Monika Rasowska, Natalia Lisiecka i 

Amanda Puszcz
III miejsce - klasa IV b SP nr 2
Inicjatorkami uroczystości bbyły opiekunki SK LOP :p. G. Jackowska i 

Małgorzta Wiśniewska oraz koła „Błękitny Kciuk „ p. Danuta Marcinkiewicz .

W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie projektu systemowego pn. „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego w dniach 18, 19 listopada b. r. uczestniczki pro-
jektu wzięły udział w spotkaniu podsumowującym projekt połączonym z 
dwudniowym szkoleniem w Gdańsku. W ramach aktywnej integracji Panie 
uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu pn. „Stres i jego zwalczanie”. Re-
alizatorem szkolenia było Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspie-
rania Przedsiębiorczości z Kołobrzegu. Część relaksacyjna obejmowała wy-
cieczkę po Gdańsku z przewodnikiem, możliwość korzystania z aquapar-
ku (basen z falami, zjeżdżalnia, jacuzzi, sauna), bowling cafe wyposażony w 
dwa tory do kręgli, bilard, zwiedzanie oceanarium oraz seans filmowy. 

Uczestniczki projektu nabyły nowe umiejętności w zakresie radzenia sobie 
ze stresem a ich wrażenia z wyjazdu są bardzo pozytywne.

Opr. Pracownik socjalny projektu PO KL
Anna Baran
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Ruszyła kampania „Nasz Firma -Wspólną Szansą”. W kilku nowogardz-
kich podmiotach gospodarczych pojawiły się już naklejki z logiem akcji. 
Jaki cel przyświeca kampanii? Do kogo jest ona skierowana i  kto może w 
niej wziąć udział? Na te i inne pytania, odpowiada Stanisław Rynkiewicz, 
prezes Stowarzyszenia Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardz-
kiej, które jest pomysłodawcą i organizatorem kampanii. 

„Nasza Firma – Wspólną Szansą”

nazwę  z ugrupowaniem - Nowo-
gardzkie Forum Samorządowe-, 
którego obecny Przewodniczący 
Rady Miejskich był przywódcą. Jak 
Pan to skomentuje?

To jest błędne myślenie. Co praw-
da, w obydwu nazwach są dwa 
wspólne słowa, co może dla niezo-
rientowanych być trochę mylące. 
Nasze Stowarzyszenie jest apolitycz-
ne. Jedną z wielu naszych inicjatyw 
była akcja „Wyprawka dla żaka” 
pomagająca zdolnym, pracowitym 
ale wymagającym wsparcia, uczniom. 
Co to ma wspólnego z interesami 
frakcji politycznych? Marek Krzywa-
nia jest naszym aktywnym członkiem 
i jednym z założycieli Stowarzyszenia 
lecz nigdy nie zasiadał w Zarządzie. 
Stowarzyszenie wspiera działalność 
swoich członków na wielu płaszczy-
znach również na niwie społecznej 
gdzie Marek Krzywania znakomicie 
się sprawdza.

- Nowogard, mówiąc kolokwial-
nie,  stoi handlem i usługami. Ry-
nek jest wolny, ale wiele kwestii nie 
może się odbyć bez udziału władz 
miejskich. Jak Pan ocenia działa-
nia gminy w kontekście ochrony 
oraz wspierania lokalnego rynku 
gospodarczego?

Poprzedni przewodniczący rady 
wyrzucił nasz statut do kosza, nikt 
nie konsultował także z 

nami kierunków rozwoju gminy, 
burmistrz umarzał podatki pod-
miotom zewnętrznym nie zawsze, 
w naszej ocenie, potrzebującym. 
Dziś to się zmieniło. Dzięki rad-

nym, między  innymi z naszego 
stowarzyszenia, udało się sprywa-
tyzować niektóre punkty handlowe, 
w przyjazny dla nowogardzkich 
przedsiębiorców sposób. Zmieniło 
się podejście władzy  do lokal-
nych przedsiębiorców. Myślę więc że 
będzie coraz lepiej. Jest jednak jesz-
cze wiele praktyk, które należałoby 
wyeliminować. Przykładem może 
być brak wyobraźni przy planowaniu 
infrastruktury drogowej miasta, która 
później utrudnia życie przedsiębior-
com i ich klientom. 

- Świat otrząsa się powoli z kryzy-
su. W Polsce przeszedł on łagodniej, 
ale pozostawił wyraźny ślad. Rów-
nież niektóre nowogardzkie firmy 
odczuły jego skutki. A jak poradzili 
sobie z tym lokalni przedsiębiorcy? 
Czy dziś liczą straty, zyski, bilansują 
się czy może kryzys nie dotknął ich 
wcale? 

Niektóre firmy prywatne i budże-
towe znajdują dostawców tańszych 
spoza naszej gminy. Nie wiem dlacze-
go dziwią się później, że przestajemy 
nabywać ich produkty -  bo działa to 
przecież w obydwie strony. Urzędni-
cy zaś zapominają że mają pensję z 
naszych nowogardzkich podatków. 
Co do światowego kryzysu to nie ma 
w naszym mieście tak strategicznych 
zakładów, których upadek mógłby 
pogrążyć miasto. Czy zyski czy straty 
to zależy od branży i wyzwań sta-
wianych przez właściciela, ale jeżeli 
będziemy się wspierać to nasze firmy 
staną przed wspólną szansą.

redakcja DN

- Skąd pomysł na zorganizowanie 
i hasło kampanii?

To jest odpowiedź na ogólno-
światowy kryzys gospodarczy, który 
niestety nie ominął naszego nowo-
gardzkiego rynku. Pomysł był wy-
nikiem wielu spotkań i rozmów w 
Stowarzyszeniu na temat jak pomóc 
sobie wzajemnie w trudnym okresie. 
Logo i hasło było pierwszym krokiem 
kampanii.

- Jaki cel ma osiągnąć ta akcja?
Chcemy uświadomić mieszkańcom 

naszej gminy, że pieniądze wydane 
w naszych nowogardzkich  firmach 
przyczyniają się do wzrostu zatrud-
nienia i rozwoju naszego miasta. 
Nasze zyski i podatki zostają w naszej 
gminie, a nie są wysyłane do swoich 
central często po za granice naszego 
kraju. 

- W jaki sposób Stowarzyszenie 

chce rozpropagować kampanię?
Liczymy na współpracę z DN, 

który jest patronem medialnym akcji. 
Na pewno będziemy przedstawiać 
rdzenne nowogardzkie firmy, które 
będą brać udział w propagowaniu 
tej idei. Przewidziana również jest 
konferencja prasowa. Na co dzień, 
członkowie naszego stowarzyszenia 
rozmawiają również z ludźmi o tych 
problemach. 

- Czy każdy przedsiębiorca może 
wziąć udział w kampanii? Czy są 
jakieś  ograniczenia?

Każdy członek stowarzyszenia bę-
dzie mógł używać hasła i loga między 
innymi w celu podkreślenia swojej 
tożsamości. Pozostali przedsiębior-
cy tylko za zgodą Zarządu. Zresztą 
zachęcamy ich do kontaktu z nami i 
wstępowania w szeregi apolitycznego 
stowarzyszenia nowogardzkich firm.

- Czym na co  dzień zajmuje się 
Stowarzyszenie i kto może zostać 
jego członkiem?

Zostać nim może każdy, kto ak-
tywnie chce uczestniczyć w życiu 
społecznym miasta. Nie patrzymy 
na preferencje polityczne, interesuje 
nas dobro ogółu. Stowarzyszenie jest 
organizacją opiniotwórczą, która 
próbuje integrować ludzi zaangażo-
wanych w rozwój naszej gminy.

- Mówi się jednak, że Stowarzy-
szenie powstało tylko po to, by 
wspierać określone interesy lokal-
nych frakcji politycznych. Wiążę się 
je z nazwiskiem Marka Krzywani, 
do tego stopnia, że myli się jego 

Śmierdzi z nielegalnej 
przesypowni 

Nowogardzki Zakład Usług Komunalnych prowadzi nielegalną prze-
sypownię śmieci? 

O problemie na środowej sesji 
Rady Miasta poinformowała Kry-
styna Kłosowska. Według niej ZUK 
przesypuje śmieci w pobliżu domków 
jednorodzinnych, co powoduje nie-
przyjemny zapach.

- Normy unijne mówią, iż taką 
działalność można prowadzić w odda-
leniu od zabudowań aż 800 m. Z tego, 
co się orientuje prezes zakładu ma 
jedynie pozwolenie na wywóz śmieci, 
a prowadzi także przesypownie. Czy 
burmistrz wyraził ZUK zgodę na lo-
kalizację przesypowni? – pytała radna 
Platformy Obywatelskiej.

Kazimierz Ziemba był zdziwiony 
tą informacją: - ZUK nie ma pozwo-
lenia na prowadzenie przesypowni. 
Jeśli prowadzi takie działania to tylko 
na własne konto. Zaręczam, że w 

przyszłości pozwolenia także miał nie 
będzie. Obiecuję zbadanie sprawy.

Prezes nowogardzkiego ZUK Wik-
tor Smoliński przebywa obecnie 
na targach w Poznaniu. W krótkiej 
rozmowie telefonicznej zaprzecza, 
by w jego przedsiębiorstwie istniała 
przesypownia śmieci. Deklaruje tak-
że gotowość do spotkania, rozmowy 
i zaprezentowania szczegółów. Przy 
najbliższej możliwej okazji poprosi-
my go o szerszy komentarz. Także do 
innych problemów naszego miasta 
związanych z „gospodarką śmiecio-
wą”. Wrócimy także do sprawy likwi-
dacji gminnego wysypiska śmieci w 
Słajsinie i problemów ich wywozu 
pozna naszą gminę. 

man
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Prywatyzacja Giełdy Papierów 
Wartościowych 

Oświadczenie Prawicy 
Rzeczypospolitej 

Warszawa, 24 XI RP 2009 

Zdecydowanie występujemy prze-
ciw rządowemu projektowi prywaty-
zacji Giełdy Papierów Wartościowych. 
Praktycznym skutkiem jego urzeczy-
wistnienia byłaby likwidacja polskie-
go rynku kapitałowego i przeniesienie 
obrotu akcjami i obligacjami za grani-
cę. Sprzedaż giełdy „inwestorowi stra-
tegicznemu” doprowadzi do sytuacji, 
w której GPW stanie się jedynie „koń-
cówką” w komputerze zagranicznego 
właściciela. Uparcie forsowana kon-
cepcja „inwestorów strategicznych” za-

równo zmarnowała niepowtarzalną szansę, jaką niósł proces prywatyzacji na 
wzmocnienie polskiej klasy średniej i kształtowanie zdrowej struktury wolne-
go społeczeństwa, jak również do radykalnego osłabienia innowacyjności pol-
skich przedsiębiorstw, z powodu przeniesienia za granicę ośrodków logistycz-
nych i badawczo-rozwojowych, i tym samym możliwości kreowania gospodar-
ki opartej o wiedzę. 

Polskie podmioty gospodarcze obecnie mają możliwość emisji akcji na ob-
cych giełdach, jednak ze względu na koszty i wymagania w pozyskaniu kapi-
tału nie korzystają z tego mechanizmu. Giełda powinna być miejscem jak naj-
tańszego spotkania krajowych oszczędności z polskimi pomysłami produktyw-
nego ich wykorzystania, w celu rozwoju polskiej przedsiębiorczości i tworzenia 
miejsc pracy w Polsce. Prywatyzacja doprowadzi do podwyższenia kosztów 
kapitału i tym samym utraty opłacalności dla wielu krajowych inwestycji. Dla 
oszczędzających w OFE prywatyzacja Giełdy Papierów Wartościowych będzie 
oznaczała niższe emerytury z filara kapitałowego. 

Polski nie stać na prywatyzację Giełdy tylko po to żeby pojutrze, po doświad-
czeniu nieefektywności rynku kapitałowego, budować nową giełdę, która mo-
głaby konkurować z giełdą, którą rząd chce jutro sprywatyzować.

Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
 Marian Piłka, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

Od redakcji:
Jak donosi portal internetowy Bankier.pl decyzja o tym czy Ministerstwo 

Skarbu Państwa podejmie negocjacje w sprawie sprzedaży GPW z jedynym 
oferentem - Deutsche Börse, zapadnie już dzisiaj tj. w piątek 27 listopada.. 
Zwłoka wynika z odkrycia braków w dokumencie ofertowym niemieckiego 
inwestora. Ministerstwo Skarbu, obecny właściciel większościowego pakietu 
GPW, do piątku właśnie czeka na uzupełnienie oferty, wtedy też podejmie 
ostateczną decyzję czy trwający proces prywatyzacyjny będzie kontynuowany.  
 
Według strategii, którą przedstawiła na łamach Bankier.pl Deutsche Bör-
se, nowy inwestor chce, by GPW stało się centrum giełdowym na Europę 
Wschodnią oraz rozszerzyło zasięg przeprowadzanych ofert publicznych co 
najmniej w randzie europejskiej

Odszedł  
na wieczną służbę

Wczoraj na nowogardzkim cmentarzu rodzina, tłum przyjaciół i Kompania 
Honorowa Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie pożegnali tragicznie zmarłe-
go funkcjonariusza miejscowej policji Mariusza Gasieckiego oraz jego matkę 
Halinę. Obie osoby zginęły w wypadku samochodowym, do którego doszło 
w zeszły czwartek na drodze krajowej nr 6. 

tekst i foto man i Jan Korneluk
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 55 
m kw, II piętro w Dobrej Nowogardzkiej, 
ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE UZBRO-
JONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ ZA 1 METR 
KW NETTO TEL: 608 047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamowych 
przy drodze, na budynkach (Nowogard 
– Goleniów – Szczecin – Świnoujście). 
Tel. 605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, parter, 
własnościowe na większe, może być w sta-
rym budownictwie lub domek do remon-
tu. 091 39 25 132, 0506 486 202.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 m 
kw, atrakcyjna cena. Tel. 662 120 052.

• Do wynajęcia pomieszczenia na działal-
ność gospodarczą. Niski czynsz. Tel. 0604 
977 144.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Uwaga przedsiębiorcy! Zakwateruję 6-8 
pracowników. 508 309 980.

• Dwupokojowe mieszkanie zamienię na 
trzypokojowe. 091 39 20 113.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I pię-
tro, 80 m kw, czynsz – 1000 zł, ul. 700 Lecia 
20B. 91 39 20 676.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 48 m 
kw, III p., w Nowogardzie. Tel. 502 453 217.

• Sprzedam pół domu w Nowogardzie. 091 
39 20 866.

• Sprzedam mieszkanie 66 m, tanio. Tel. 
781 932 948.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe. 0601 
090 079.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na ul. 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam działkę budowlaną, wydane 
warunki zabudowy. Nowogard. Tel. 60 
66 817 04.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
68 m kw (3 pokoje, okna PCV, panele 
podłogowe, nowe co w  miedzi, łazien-
ka wysoki standard) w Wierzbięcinie. 
Cena 165 tys. do uzgodnienia. Tel. 
607 398 428.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposażeniem, 
możliwość przekształcenia na dom. Tel. 
788 566 432.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w No-
wogardzie, ul. Zamkowa. Tel. 667 09 40 79.

• Sprzedam mieszkanie w centrum mia-
sta, I piętro, dwa pokoje. Tel. 608 633 831, 
604 148 735.

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie 1,14 
ha z pozwoleniem na budowę (wykona-
ne fundamenty). Tel. 66 77 88 125.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, czę-
ściowo umeblowane o pow. 78 m kw, I pię-
tro w centrum Nowogardu + 2 garaże w 
podwórzu. Tel. 781 668 400, 091 39 20 353.

• Sprzedam, wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we, po remoncie, z zabudową, atrakcyjna 
cena. 602 630 016.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
603 219 478.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe własno-
ściowe na 2 kawalerki. Tel. 509 530 073.

• Sprzedam mieszkanie 68 m kw, w centrum 
Nowogardu. 668 452 615.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 55m kw, 
prąd, woda, wc alarm. 665 382 216.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 68 m kw, 
wspólnota. Tel. 609 776 335.

• Sprzedam ziemię w Nowogardzie ok. 0,40 
ha. Tel. 601 508 082.

• Zamienię mieszkanie 4 pokojowe wła-
snościowe, wspólnota, na dwie kawalerki. 
791 525 411.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościelnej 1. 
504 938 229.

• Posiadam 2-pokojowe mieszkanie do 
wynajęcia. Tel. 0 604 439 602.

• Sprzedam mieszkanie M-5 na parterze, ul. 
15 Lutego. 886 839 549.

• Mieszkanie 50 m, 3 pokoje w centrum 
sprzedam. Tel. 725 353 977.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe własno-
ściowe, 57,80 m kw, parter, 140 tys. w tym 
garaż + ogród 5 arów. Dębice k. Maszewa. 
604 189 118.

• Sprzedam działki pod zabudowę 18 zł/ m 
kw. Dębice k. Maszewa. 604 189 118.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie sprze-
dam. 791 516 309.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, nieumeblowane. Tel. 601  300  448, 
661 393 987.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 die-
sel, 2000 r. lub zamienię na busa. Tel. 
503 045 960.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALOWE DO SAMO-
CHODU ROVER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• Sprzedam Skoda Favorit, 1991 r., 1,4 + gaz, 
1200. 781 864 879.

• Sprzedam Opel Vectra, 1996 r., poj. 2,0, 
cena 2500 zł. Tel. 722 030 862.

• Sprzedam przyczepę 3,5 t, wywrotka, stan do-
bry. Wiśniewski, Dąbrowa. Tel. 091 39 26 189.

• Sprzedam Daewoo Tico, 2000 r., na części. 
664 698 244.

• Sprzedam Forda Mondeo combi, rok 1996 
r., 1,6, 16V (do niedużych poprawek bla-
charskich), cena 4600 do uzgodnienia. Tel. 
667 798 074.

• Sprzedam Mercedes 207 D, rok prod. 1987, 
cena 2000 zł. Tel. 609 632 284.

• Citroen Jumpy, 2 l HDi, 12.2007 r., 51 000 
km, pierwszy właściciel, 3 osobowy, do-
stawczy, elek. szyby, komp. pokładowy, 
wspomaganie, airbag, cd, podgrzewane 
lusterka, sensor na deszcz i światła, paka 
hydrauliczna, park distanz, srebrny meta-
lik. Cena 51 000 zł. 886 260 058.

ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

• Sprzedam dwa kucyki, ułożone pod siodło. 
091 39 25 147.

• Sprzedam ciągnik ogrodowy własnej kon-
strukcji, diesel. 661 933 969.

• Sprzedam słomę żytnią w małych belkach. 
Tel. 782 036 086.

• Sprzedam tuczniki. 605 257 194.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przeprowadz-
ki – wnosimy – znosimy. 0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 20 
714.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAM – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• Gotowanie na weselach i innych impre-
zach. Tel. 608 658 184.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
091 39 72 575, 695 085 470.

• Remonty. 508 920 135.

• Usługi ogólnobudowlane: panele, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, kładzenie pły-
tek, ocieplanie poddaszy, prace wykończe-
niowe, itp. Tel. 693 021 097.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawianie klinkieru, 
naprawa dachów. 794 398 610.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie, glazura i terako-
ta, hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Korepetycje z języka angielskiego, na-
uka od podstaw. Tel. 605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Usługi budowlane – wykończenia wnętrz, 
regipsy, tynki, szpachle wykończeniowe 
i ozdobne, malowanie, glazura, terakota. 
Tel. 605 168 658.

• Artystyczne zdobienie wnętrz, malowanie 
pokoi dziecięcych. 694 161 129.

• Transport, przeprowadzki – kraj, zagra-
nica, wnosimy - znosimy. 696  138  406, 
696 854 591.

• Usługi informatyczne, naprawa kompute-
rów, monitoring, simloki. Tel 788 150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć naj-
bliższych, uszczerbek na zdrowiu, kolizja 
drogowa. 503 617 739.

• DUR – DACH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 15 Lu-
tego 17. 669 053 722.

• Instalacje elektryczne. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• Remonty – malowanie, regipsy, panele 
podłogowe. Tanio, solidnie. 606 490 456.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, do-
cieplenia. 507 951 320.

• Depilacja woskiem. Tanio. Tel. 666 817 597.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA, 
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OBSŁUGA 
LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na ad-
res Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samochodo-
wego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny Elit zatrudni kelnerki na 
noc sylwestrową, tel. 510 244 073, 503 
045 960.



 

      POLECAMY MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
 

   NOWOGARD                                             PŁOTY 

  Cena: 161 000 zł       2 pokoje,  IV p         Cena: 120 000 zł             2 pokoje,  parter 
 
  NOWOGARD                                            RESKO  

 Cena: 150 000 zł          2 pokoje, I p           Cena: 125 000 zł             4 pokoje,  parter 
 
NOWOGARD                                              MECHOWO 

Cena: 170 000 zł            3 pokoje,   II p          Cena: 100 000 zł             4 pokoje, II p    
 
PŁOTY – OKOLICA                                              RADOWO MAŁE 

 Cena: 49 000 zł         2 pokoje, parter            Cena: 125 000 zł                 4 pokoje, III p 
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 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

Nowogard, ul. 3 Maja 13
tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

POLECAMY MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 – obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

• Centrum Korepetycji 5+ podejmie współ-
pracę ze studentami języka angielskiego, 
fizyki. Tel. 724 202 689.

• Firma kosmetyczna Oriflame zatrudni kon-
sultantów. 604 189 118.

• Zatrudnię kierowcę kat. B., mile widziane 
C. Tel. 606 877 959.

• Zaopiekuję się starszą osobą (doświadcze-
nie w pracy). Tel. 91 852 33 53, 663 748 218.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomocnika. 
Tel. 603 366 286.

INNE

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM DO KLIENTA. ŻWI-
ROWNIA DŁUGOŁĘKA. TEL. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 2850. 
Przekrój 15 cm, wysokość 120. Sprawna 
nieużywana – nowa. Tel. 091 39 20  714, 
Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) lexmark 
X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Sprzedam sprzęt gastronomiczny. 
608 658 184.

• Oflisy tartaczne na opał sprzedam, 300 zł 
za przyczepę, pocięte w klocki; 200 zł w 
całości. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam pianino tanio. 091 39 25  132, 
506 486 202.

• Podgrzewacz wody – bojler gazowy sto-
jący, zasobnik typ 130, 160, 190 litro-
wy, z Niemiec firmy Vaillant do domku 
gdzie są 2 łazienki, prysznic, kuchnia to 
komfort ciepłej wody, koszt 40 zł mie-
sięcznie, cena 1000 zł gwarancja. Tel. 
0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, tylko ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  mieszka-
nie, domek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• Elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kw, z Niemiec, ekonomiczne, 
idealne do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 

wiszący do mieszkania, domku, firmy 
Vaillant z Niemiec, mało używany, cena 
150 zł, gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stojący, za-
sobnik z wężownicą do podłączenia go 
z piecem c.o. gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, typ 120 lub 150 
litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICSSON K 
810 i, GWARANCJA, ETUI, CENA 360 ZŁ; 
LAPTOPA LENOVO IDEA PAD Z OPRO-
GRAMOWANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ONKYO (AMPLITU-
NER, DVD, 5 KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 522 340.

• Sprzedam komplet wypoczynkowy, kana-
potapczan + 2 fotele. 510 243 843.

• Wypożyczę rusztowanie elewacyjne, 100 
m kw. 600 626 268.

• Sprzedam Palmtopa XDA IIS z dotykowym 
ekranem. 518 662 701.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 783-222-
238.

• Sprzedam cegłę porozbiórkową (10 
tys.), atrakcyjna cena, okolice Nowogar-
du. 505 619 600.

• Sprzedam huśtawkę dziecięcą rozkładaną 
wraz z krzesełeczkiem do karmienia, cena 
100 zł. Tel. 697 787 875.

• Sprzedam labradory. 506 971 681.

• Sprzedam Yorki 7 tygodniowe. Tel. 0606 
457 102.

• Sprzedaż drewna opałowego i kominko-
wego. Tel. 691 466 441.

• Tanio sprzedam pralkę automatyczną w 
dobrym stanie. 78 10 12 602.

• Sprzedam skrzynkę budowlaną elektrycz-
ną. 606 490 456.

• Tanio sprzedam akordeon 120, pral-
kę Whirlpool - otwierana od góry. 
608 293 777.

• Sprzedam pieski Yorki 1200 zł. 509 389 669, 
509 389 624.

• Sprzedam kontener na targowisku miej-
skim. 509 389 669, 509 389 624.

• Sprzedam Yorka, szczeniak, suczka 8 tyg., 
zaszczepiony, książeczka zdrowia, mama – 
1,8 kg srebrna, tata 2 kg srebrny z rodowo-
dem. Tel. 513 157 299.
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Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

OŚRODEK 
„SARNI LAS” 
W NOWOGARDZIE 

zaprasza na 

BAL 
SYLWESTROWY

- smaczna kuchnia domowa
- wszelkie napoje
- muzyka na żywo

tel. 503 150 300
Zapraszamy!

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 

w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej  

własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2, 
 IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza:   126.038,- zł    Wadium:  12.600,- zł

Lokal nr 2:  Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2,
 II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
 Cena wywoławcza:   155.002- zł    Wadium:  15.500,- zł

Lokal nr 3:  Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2, 
 I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena wywoławcza:   182.190- zł    Wadium:  18.200,- zł

Składanie ofert do 04.12.2009 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 
04.12.2009 r. o godz.12.15

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 
Spółdzielni do 04.12.2009 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy 
złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na lokal nr ...”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną 
cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. Wadium 
należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Nowogar-
dzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010.

KOMINKI – SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

PROMOCJA na WKŁADY firmy JOTUL! 
OFERUJEMY: 
−  wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym firm polskich oraz wszystkich europejskich
− piecyki i piece ogrzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
− wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane indywidualnie
− system kominowy „MARYWIL”
− wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej dobrane do kształtu przewodu wraz z montażem
− materiały montażowe do kominków i zabudów, przeglądy i remonty kominków, wymiana szyb i uszczelek

Sprzedaż ratalna. Sprzedaż kominków z płaszczem wodnym do układu zamkniętego (UZ) 
firmy Lechma Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm „JOTUL”, „LECHMA”, 
„MCZ”, „PAMA”. Oferta specjalna przy zakupie pieców – transport oraz podłączenie do 
przewodu kominkowego na terenie województwa bezpłatnie. 

Kontakt: e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl, www.kominki.nowo.pl
tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205, Sklep z kominkami – otwarty pn – pt 

9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

Śmieciogard  
ma się dobrze!

Nasz akcja trwa już trzeci miesiąc. Czytelnicy pokazują wysypiska śmieci 
w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i … groch o ścianę! Nie pomaga 
- po „sprzątaniu świata”  nie ma już śladu bo trzeba sprzątać go od nowa, a 
mieszkańcy w imię źle pojętej oszczędności śmiecą gdzie się da…

REKLAMA

To jest obrazek z samego centrum – okolice dawnej mleczarni…

A to miejsce wypoczynkowe w lesie, przy drodze do Ostrzycy…
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WĘGIEL ORZECH

KOKS, MIAŁ

WĘGIEL KOSTKA

EKOGROSZEK

ATRAKCYJNA CENA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Nowogard,

ul. Boh. Warszawy 34

tel. 091 39 20 821

Brykiet do pieców

i kominków

firmy

Heizprofi

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo 
-podatkowe

Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

KUPIĘ DREWNO 
NA PALETY

TEL. 500 149 905

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
PANELE  PODŁOGOWE
DESKA  BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

Pr z yjmę 
do prac y 
w ochronie. 

509 528 688.

ZAPRASZAMY 

DO SKLEPU 
PO 5 ZŁ

(za kościołem naprzeciw 
Apteki ASA)

Polecamy szeroki 
asortyment świąteczny

Bardzo niskie ceny
Czynne od 9.00 do 17.00.

DORADZTWO PRAWNE
Sprawy:
cywilne
rodzinne
spadkowe
ubezpieczeniowe
egzekucyjne

administracyjne
porady prawne
pisma procesowe
umowy
testamenty
zastępstwo procesowe

Nowogard, ul. 3 Maja 55
Tel. 503 617 739
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

APTEKA APTEKA
Jantar NOWOGARDul. 700-lecia 15

(przed torami)

Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

22,50 zł 6,90 zł

6,90 zł
7,90 zł

3,70 zł
2,50 zł

32,10 zł 8,00 zł

7,96 zł
9,26 zł

4,37 zł
3,50 zł

Prostalong Complex  
                              30 tabl.

                     Flegamina 
                              120 ml

                    Ambrosol   
                             15 ml

                    Ambrosol   
                             30 ml

Vitaminum B                              
suplement diety

Vitaminum C                              
TEVA

Aviomarin Hepatil

10,60 zł
14,30 zł

6,30 zł
6,85 zł
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówka panoramiczna
NR  27.11

CZEMU…
Czemu tak rzadko piszę,
Wciąż pytają mnie wokół…
Bo talent mam
Niecodzienny:
Dwa, trzy razy do roku.

POLACY WSZĘDZIE
Ziemia jest kulą…
I to fatalne!
Jeszcze się głupstwo jakieś palnie
Tu – na tej drugiej połowie…
Bo jeśli stanąć jak u nas normalnie – 
To tu się stoi na głowie.
Zanim się jeszcze coś powie…
Poza tym nie bądźcie zbyt próżni – 
Świat się od Polski nie różni…
Zamiast normalności ciągle mamy shop
Wszędzie to samo…
Potworne,
Jak mały jest ziemski glob…
Wszędzie się Polak jakiś krząta…
Skromnie…
Bo Polak z tego słynie:
Jak wojna to na wszystkich frontach,
Jak pokój  - to w oficynie.

ROZPACZ
Staczam się i staczam
Niżej z każdym dniem.
(Lenistwo winne, alkohole…)
A rozpacz moja 
Tym większa iż wiem,
Że was tam spotkam na dole.

ZAWIADOMIENIE
Ślub się odbędzie w środę
Bez względu na urodę.

Rozwiązania krzyżówki nr 20.11 – NARESZ-
CIE- nadesłali:

Teresa Młynarska ze Słajsina, Iwona Kochelska 
z Błotna, Marianna Machocka z Płotkowa, Eliza 
Zawadzka z Orzechowa, Bogumiła Urtnowska 
z Kulic, Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Regina 
Czarnowska z Osowa i z Nowogardu: Piotr Felik-
siak, Magdalena Czupryńska (także 13.11), Alicja 
Wypych, Pelagia Feliksiak, Stanisława Pokorska, 
Andrzej Leszczyński, Wiesław Borowik, Natalia 

Chruściel, Władysław Kubisz, Martyna Grenda, 
Mirosława Rutkowska, Marzena Ustyjańczuk, Jerzy 
Siedlecki, Tadeusz Kozioł, Grażyna Kosmalska, 
Ryszard Gutowski, Sabina Frąckowiak.

Prenumeraty „DN” na grudzień wylosowali:
- Marianna Machocka z Płotkowa,
- Magdalena Czupryńska z Nowogardu.
- Andrzej Leszczyński z Nowogardu,

Gratulujemy!
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 
Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCK - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PUP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

Nowogard 26.11.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Malarz
2. Robotnik budowlany
3. Elektromonter
4. Dekarz
5. Stolarz                                 

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Mobilny doradca klienta (Byd-
goszcz)
2. Lektor j. niemieckiego (Szczecin)
3. Asystent  sędziego (Goleniów)
4. Pracownik gospodarstwa rolnego-
(Pucice)
5.Referent do spraw kosztorysowania - 
doradca techniczno-handlowy (Szcze-
cin}

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty
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LZS - Mistrzostwa Województwa 
Nowogard  
wicemistrzem!

21 listopada na obiektach Pyrzyc i Kozienic rozegrano Mistrzostwa Za-
chodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w piłce siatkowej mężczyzn. Startowało 
8 zespołów podzielonych na dwie grupy – grano systemem „każdy z każdym”.

Zespół z Nowogardu grał w grupie 
kolejno:

-  z zespołem reprezentującym 
Banie wygraliśmy 2:0,

- z Koszalinem 2:0,
- z Myśliborzem 1:2.
Z drugiego miejsca trafiliśmy do 

półfinału gdzie pokonaliśmy zwy-
cięski zespół II grupy Białogard 2:0.

W finale przeciwnikiem był zespół 
Kołbaskowa ( w półfinale pokonał 
Myślibórz 2:0).

Osłabieni brakiem kontuzjowane-
go rozgrywającego przegraliśmy 0:2.

Trzecie miejsce zdobył Białogard 
pokonując Myślibórz 2:0.

Zdobyliśmy także wyróżnienia 
indywidualne – najlepszym ataku-
jącym uznano Michała Dynowskie-
go, a najlepszym rozgrywającym 
Grzegorza Tandeckiego. Ponadto w 
zespole grali: Piotr Sawicki, Mieszko 
Florkowski, Mateusz Florkowski, Ar-
kadiusz Skoczeń oraz Marcin Rapa. 
Zespół przywiózł okazały puchar, a 
zawodnicy srebrne medale.

Relacja Jan Tandecki.

Przerwa  
w rozgrywkach NALP

Wyniki dziewiątej kolejki II ligi :
Bosman – Nehuera Osowo                     3 : 3   ( 0 : 2 )
Mosty – BTCH                                       1 : 8   ( 1 : 3 )
Jantar – Old Punks                                  5 : 3   ( 0 : 2 )
Sikorki – Czarne Chmury                       5 : 1   ( 2 : 0 )
Pampeluna - pauza
Tabela II ligi po dziewiątej kolejce (mecze, punkty, bramki):

1. BTCH                           8        24    42 : 5      
2. Jantar                            8        16    30 : 24    
3. Czarne Chmury            8        13    19 : 18    
4. Pampeluna                    8        12    22 : 20   
5. Sikorki                          8        12    26 : 27    
6. Nehuera Osowo            8        10    22 : 27   
7. Old Punks                     8          9    26 : 24   
8. Bosman                         8         6    18 :  39   
9. Mosty                            8         3    10 :  31    

Klasyfikacja strzelców II ligi po 9 kolejce :
17   - Gruszczyński D. ( BTCH )
11   - Kawa M. ( Old Punks )
Pauzują w następnej kolejce ligowej : Andżan T. ( Mosty ), Dzioba K. 

(Mosty ), Gruszczyński Michał ( BTCH )
Wyniki dziewiątej kolejki I ligi :
Seniorzy – Czarne Koszule             1 : 1    ( 1 : 1 )
Golputz – Probud Wyszomierz       1 : 3    ( 0 : 2 )
Herosi – Parasol                              3 : 3     ( 0 : 1 )
Tubisie – Denver Miętno                2 : 3     ( 1 : 2 )
Bad Boys Juniors – Budowlani      4 : 2      ( 2 : 0 )
Tabela I ligi po dziewiątej kolejce - mecze, punkty, bramki:

1. Budowlani                 9    24     30 : 10   
2. Seniorzy                    9    19     31 :  10  
3. Bad Boys Juniors      9    18     27 :  18  

       4. Probud Wyszomierz  9    16     27 : 21  
       5. Golputz                      9    14     22 : 21  
       6. Parasol                       9    10     18 : 18     
       7. Tubisie                       9    10     22 : 29  
       8. Denver Mietno           9    10     21 : 32  

9. Herosi                        9      7     23 :  31    
10. Czarne Koszule       9      1       7 :  38  -  31    ( 11 )

Klasyfikacja strzelców  I ligi po 9 kolejce :
12    - Stachowiak M. (Denver Miętno)
10    - Pacelt K. (Probud), Grzelak D.(Budowlani)
Pauzują w następnej kolejce ligowej: Jurczyk A. (Seniorzy), Laszkiewicz 

P. (Czarne Koszule )
Opr. TS

Liga Piłki Siatkowej WKS 
Wyniki V kolejki  II edycji Ligi Piłki Siatkowej WKS
1. Węgorza  -  WKS Żabowo - 3 : 0  
2. Wena Kikorze -  Wierzbięcin - 0 : 3 
3. Wyszomierz  -  Max Żabowo - 0 : 3 
4. Czermnica  -  Kościuszki - 0 : 3 
Tabela po V kolejkach Ligi Piłki Siatkowej WKS 2009/2010
Lp. Nazwa zespołu  
1 Max Żabowo  5 12 13 : 4 
2 Jantar Kościuszki  5 12 13 : 6 
3  Czermnica  5 11 12 : 7 
4 LZS Węgorza  5 9 10 : 6 
5 WKS Żabowo  5 7 9 : 10 
6  Wierzbięcin  5 5 7 : 11 
7  WKS Wyszomierz 5 3 6 : 14  
8 Wena Kikorze  5 1 3 : 15 
Kolejne spotkanie 28.11. 2009 r.
 godz. 16.00 (2 – 5) Węgorza  - Wierzbięcin
 godz. 17.30 (4 - 6) Czermnica - Max Żabowo  
 godz. 19.00 (1 – 8) Wyszomierz - WKS Żabowo  
 godz. 20.30 (3 - 7) Kikorze  - Kościuszki
Turniej sędziują sędziowie ZZPS : Tomasz Gajda i Adrian Kouhan

Tabelę sporządził : Tomasz Gajda
NALP – w przerwie 
Puchar LIGI

Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek NLH. Najbliższe dwie niedziele 
to przerwa w rozgrywkach ligowych, jednak na boisko wybiegną zawodnicy 
najlepszych szesnastu zespołów by walczyć o Puchar Ligi.

W dniu 25 listopada, w pubie Pasadena odbyło się losowanie par 1/8 fina-
łu. Rozstawionych było osiem zespołów: Budowlani, Denver Miętno, Gol-
putz, Probud Wyszomierz, Bad Boys Juniors?94, Parasol, Tubisie i Seniorzy. 
Do tych zespołów dolosowano pozostałe ekipy. I tak w najbliższą niedzielę 
w 1/8 finału zagrają:

1. Budowlani - Herosi  g. 14.00
2. Denver Miętno - Pampeluna  g. 14.30
3. Golputz - Nehuera Osowo  g. 15.00
4. Probud Wyszomierz - BTCH  g. 15.30
5. Bad Boys Juniors - Sikorki  g. 16.00
6. Parasol - Czarne Chmury  g. 16.30
7. Tubisie - Jantar  g. 17.00
8. Seniorzy - Czarne Koszule  g. 17.30

Tomasz Szafran
Ciąg dalszy pucharu 6 grudnia.

Mikołajkowy Kolarski 
Wyścig Przełajowy i MTB 

UM w Nowogardzie i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Panorama – 

Chrabąszcze Nowogard organizują w dniu 5 grudnia 2009 (sobota) w Nowo-

gardzie na terenie Stadionu Miejskiego „POMORZANIN”  MIKOŁAJKOWY 

KOLARSKI WYŚCIG PRZEŁAJOWY

Wyścig przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz  starszych i 

sympatyków kolarstwa. Wszyscy, którzy pragną startować w wyścigu mogą 

jeszcze potrenować - w sobotę 28 listopada i w niedzielę 29 listopada pod 

okiem trenera na przygotowanej już trasie.
Organizatorzy
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

30.11.2009 r. godz. 16.30

"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203
91 392 72 68

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat

wesela komunie szkolenia
konferencje studniówki imprezy okolicznościowe

• •
• •

Zapraszamy na zabawę

ANDRZEJKOWĄ
zapewniamy smaczne jedzenie i dobrą zabawę z orkiestrą

ul. Kościuszki 16K • NOWOGARD • tel. 600 045 151

Willa
Zbyszko

Willa
Zbyszko

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl
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PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

Ulica Bema  
jak nowa

2010/2011

Szpital 
będzie 
rozbudowany

„Cenne” 
ozdoby 
Dostało się 
policji
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REKLAMA

Kronika policyjna Wypadki na przejściach  
dla pieszych!

W Goleniowie i Nowogardzie doszło do dwóch wypadków na przejściu 
dla pieszych. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Napad na stację paliw!
Zamaskowany w ‘kominiarkę’ mężczyzna sterroryzował obsługę stacji 

przedmiotem przypominającym broń. Po wydaniu mu pieniędzy zbiegł 
w nieznanym kierunku.

Do pierwszego wypadku doszło 
w piątek kilka minut przed godziną 
18-tą w Nowogardzie na ul. War-
szawskiej. Kierujący pojazdem marki 
Ford Scorpio 66-letni mężczyzna 
jadąc w kierunku Szczecina drogą 
krajową nr 6  potrącił prawą strona 
pojazdu wchodzącego na przejście 
dla pieszych 73-letniego mężczyznę. 
Doznał on obrażeń głowy. Przebywa 
na obserwacji w szpitalu.

Do drugiego wypadku doszło 
w sobotę   w Goleniowie przy ul. 
Szkolnej około godz. 16.25 . Kieru-
jący pojazdem marki Citroen Picasso 

61-letni mężczyzna, z nieustalo-
nych jak dotąd przyczyn wjechał na 
oznaczone przejście dla pieszych i 
uderzył w prawidłowo przechodzą-
ce dwie kobiety w wieku  53 i 54 .Z 
obrażeniami ciała przewieziono je 
do szpitala w Goleniowie. Kierujący  
pojazdem mężczyzna był pijany. 
Alkomat wykazał w jego organizmie 
0.54 promila alkoholu. Osadzono go 
w policyjnym areszcie. Okoliczności 
wypadków bada goleniowska policja 
pod nadzorem Prokuratury.

Nadkom. Wiesław Ziemba

Do napadu doszło w sobotę około 
godz. 2.30 na stacji paliw w miejsco-
wości Babigoszcz, przy drodze kra-
jowej nr 3  gm. Przybiernów. Zama-
skowany mężczyzna wbiegł do stacji, 
na głowie miał tzw’ kominiarkę’, w 
dłoni trzymał przedmiot przypomi-
nający broń palną i nakazał wydanie 
pieniędzy,  po czym mężczyzna zbieg 
w nieznanym kierunku.

Napastnik miał około 180 cm 
wzrostu, średniej budowy ciała, 
ubrany w bezrękawnik koloru nie-
bieskiego z ortalionu, bluza dresowa 
koloru jasnego, spodnie dresowe 

koloru siwego- szerokie, buty typu 
adidas koloru jasnego. Na dłoniach 
miał rękawiczki typu roboczego z 
materiału koloru żółtego.

Osoby, które   posiadają jakąkol-
wiek informacje mogąca przyczynić 
się do ustalenia sprawcy napadu oraz 
jego zatrzymania proszone są o pilny 
kontakt z goleniowska policja pod nr 
tel 91-4602511 lub bezpłatny numer 
alarmowy 997 i 112 z tel. komórko-
wych.

Zapewniamy całkowitą anonimo-
wość.

 Nadkom. Wiesław Ziemba

Odpust w Karsku
Sołtys i Rada Sołecka Karska zapra-

szają mieszkańców gminy do uczest-
nictwa w miejscowym odpuście. 
Uroczystość Św. Barbary – patronki 
kościoła w Karsku odbędzie się w 
piątek. Msza odpustowa rozpocznie 
się o godz. 17-tej.

man, foto Jan KornelukPolskie Stowarzyszenie Diabetyków 
– Koło w Nowogardzie

Zaprasza na 
inaugurację działalności.

Wtorek, 01 grudnia, godz. 17.00
W siedzibie Fundacji „Zdrowie”

Ul. Wojska Polskiego 7
(budynek laboratorium)

W minionym tygodniu policjanci z 
komisariatu w Nowogardzie odnoto-
wali następujące zdarzenia: 

23 listopad (poniedziałek)
- godz. 7.35 – Potrącenie pieszego na 

przejściu dla pieszych na ul. 700-lecia. 
Poszkodowany trafił do nowogardz-
kiego szpitala. Po udzieleniu pomocy 
został zwolniony. Sprawca wypadku 
ukarany mandatem 500 zł. 

- godz. 12.30 – Kradzież szlifierki z 
otwartego Golfa, zaparkowanego przy 
ul. Żeromskiego. 

- godz. 14. 10 – Pracownik ochrony 
jednego z nowogardzkich supermarke-
tów zgłosił telefonicznie ujęcie sprawcy 
kradzieży. Kobieta ukradła jednego 
pączka.

- godz. 15.45 – Kierowca PKS Gryfice 
i opiekun szkolny zgłosili niestosowne 
zachowanie ucznia. Dzielnicowy prze-
prowadził z młodocianym rozmowę 
profilaktyczno-ostrzegawczą. 

- godz. 16.45 – Kolizja drogowa 
na ul. Bankowej. Doszło do stłuczki 
między kierowcami Forda Focusa i 
Skody Felicja. 

- godz. 19.25 – Ochrona supermar-
ketu Biedronka przy ul. Warszawskiej 
zgłosiła wykrycie kradzieży sklepowej. 
Sama kradzież dokonana została 20 li-
stopada, a do jej wykrycia doszło dzięki 
zapisowi wideo.

24 listopad (wtorek)
- godz. 9.15 – Kradzież elementów 

przepompowni wody przy ul. Boha-
terów Warszawy. Skradziono żeliwne 
zasówy i rury.

- godz. 13.15 – Kradzież z włama-
niem do altanki na działkach przy ul. 
15 Lutego. Zginęła szlifierka, nożyce 
ogrodnicze, wodomierz i klucz fran-
cuski.

- godz. 13.30 - Kradzież z włamaniem 
do altanki na działkach przy ul. 15 Lute-
go. Zagarnięto kuchenkę mikrofalową 
o wartości 100 zł.

26 listopad (czwartek)
- godz. 8 – Kradzież damskiej torebki 

z otwartego samochodu zaparkowane-
go przy ul. Poniatowskiego. 

- godz. 8.05 - Kolizja drogowa na ul. 
700-lecia. Uczestniczyli w niej kierowcy 
samochodów Daewoo Tico i Volkswa-

gen T4. Sprawcą był kierowca drugiego, 
który został ukarany mandatem.

- godz. 21.20 – Kierowca Forda 
Mondeo powiadomił o kolizji z dzi-
kiem. Do wypadku doszło na drodze 
krajowej nr. 6

- godz. 22.55 – Kolizja z dzikiem na 
trasie Nowogard – Kulice.

27 listopad (piątek)
- godz. 11.10 – Z zaparkowanego 

przy ul. Osiedlowej Opla Corsy skra-
dziono tablice rejestracyjne.

- godz. 17.55 – Potrącenie pieszego 
na przejściu na ul. Warszawskiej, przy 
supermarkecie Biedronka. Kierowca 
Forda Scorpio ukarany mandatem. 
Poszkodowany przewieziony do no-
wogardzkiego szpitala. 

 
28 listopad (sobota)
- godz. 17.50 – Obywatel Danii 

zgłosił kradzież tablic rejestracyjnych z 
samochodu Mercedes zaparkowanego 
na jednym z miejskich parkingów.

29 listopad (niedziela)
- godz. 2 – Patrol policji na ul. 

Poniatowskiego zatrzymał kierowcę 
Volkswagena T5. Badanie alkomatem 
wykazało u Beaty K. 0,15 promila 
zawartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

- godz. 2.40 – Kradzież z włamaniem 
do mieszkania przy ul. 5-tego Marca. 
Zagarnięto telewizor oraz dwa aparaty 
fotograficzne. 

- godz. 11.15 – Wybicie szyby w 
księgarni Atlas. Wartość strat – 600 zł.

- godz. 14.25 – Patrol policji zatrzy-
mał nietrzeźwego kierującego Fiatem 
126p. Jarosław G. w wydychanym po-
wietrzu posiadał 2,36 promila alkoholu.

man  

KOMUNIKAT 
POLICJI   
Odnotowujemy znaczny wzrost ko-

lizji drogowych oraz zdarzeń z udzia-
łem pieszych, zarówno w mieście jak 
i na terenie wiejskim. W związku z 
powyższym apelujemy o zachowanie 
szczególnej ostrożności za względu na 
zmienną aurę oraz trudne warunki at-
mosferyczne.
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REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

„Cenne” ozdoby
Ozdabiać miasto na czas świąt czy też nie? Jeśli ozdabiać (bo chyba 

wszystkim jest przyjemniej) to za ile? Na tak postawione pytania próbowali 
odpowiedzieć radni podczas ostatniej Sesji RM. Ostatecznie zwolennicy es-
tetyki zwyciężyli. Przyznano pieniądze na … wypożyczenie oświetleniowych 
lampek i innych elementów. Oto kwoty na jakie opiewają podpisane umowy:

- umowa na zakup kurtyn świetl-
nych na iluminację świąteczną z 
firmą ENEOS ze Szczecina – 42 844, 
45 zł.

- umowa na dzierżawę elementów 
iluminacji świetlnych z firmą ENEOS 
-  18 532,16 zł.

- umowa na opracowanie doku-
mentacji budowlano-wykonawczej 
oświetlenia ratusza z firmą ENEOS 
– 5 941,40 zł.

Dużo to czy mało?
Porównajmy z innymi inwestycja-

mi oświetleniowymi.
- budowa linii oświetlenia ulicz-

nego przy ul. Bema – firma ARKA 
– 18 980 zł

- budowa linii oświetlenia uliczne-
go w Karsku – firma ARKA – 24 400 
zł.

- budowa oświetlenia ulicznego 
w Karsku (druga działka) – firma 
ARKA – 30 600 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w 
Zgorzelach  - firma ARKA – 29 402 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w 
Olchowie – firma ELWA ze Stargardu 
Szcz, - 26 632 zł

- budowa linii oświetlenia w Mięt-
nie  (dwie działki) – firma ELWA 
– 59 074 zł.

LMM
Za hotelem melina

Wieczorne imprezy młodzieży przeszkadzają mieszkańcom. 
W minioną środę, na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Stanisław Kazuba 

poruszył sprawę głośnych balang młodych. Podobno organizują oni głośne ba-
langi we „wnęce” między budynkami byłego hotelu i dawnej dyskoteki „Cisy”.

 – Poruszałem tę sprawę niejednokrotnie i nic się nie dzieje. Zachowanie 
młodych jest uciążliwe dla mieszkańców okolicznych bloków. Podejrzewam, 
że spotykają się tam, by korzystać z używek – argumentował radny i prosił 
nowogardzką policję o zwiększenie dozoru tego miejsca.

man

Pyskówki 
o remont kościoła 

Wiele kontrowersji na ostatniej sesji Rady Miasta wzbudziło przezna-
czenie finansów na remont kościoła w Trzechlu.

Radni koalicji chcieli przeznaczyć 
na ten cel 15 tys. zł. Wzbudziło to 
sprzeciw klubu radnych Lewica. Naj-
bardziej oponował radny Antoni 
Bielida: - Uważam, że jest wiele innych, 
ważniejszych potrzeb. W ciągu roku na 
remont obiektów zabytkowych, które w 
większości są kościołami przeznaczamy 
aż pół miliona zł. Gro funduszy przezna-
czamy na remont obiektów sakralnych, 
a nie remontujemy własnych. Remontu 
wymagają np. mury obronne.

Bielida zaproponował, aby środki 
z remontu kościoła przeznaczyć na 
dofinansowanie policji, poprzez zakup 
paliwa. Propozycja nie zyskała uznanie 
wśród innych radnych opozycji.

- Taką propozycję może złożyć tylko 
imbecyl budżetowy – stwierdził radny 
Rafał Szpilkowski, który akurat do-
finansowanie kościelnych remontów 
popiera.

Bielida ripostował: - Poziom debaty 
jest bardzo niski. Mój kolega radny tak 
ciężko pracował w Komisji Budżetowej 
aż został z niej odwołany.

Sfinansowania części remontu ko-
ścioła w Trzechlu bronił koalicyjny 
radny z Prawa i Sprawiedliwości Jerzy 
Majewski: - 15 tys. zł to nie są aż tak 
straszne pieniądze. Lepiej stawiać 
kryminały czy budować kościoły? Prze-
znaczyć pieniądze dla policji można, 

ale nie wiem czy byłoby ono dobrze 
wykorzystane.

W konsekwencji radni zdecydowali 
o przekazaniu finansów na remont 
trzechelskiego kościoła. 

- Najwięcej w tej dyskusji polityki i 
wzajemnej przekory. Nie mamy wielu 
zabytków w naszej gminie. Poza kościo-
łami są to Zakład Karny, którego oglądać 
nie można, mury obronne i ratusz, który 
niedawno odremontowaliśmy. Tak, więc 
kościoły to największe zabytki w naszej 
gminie – podsumował burmistrz Kazi-
mierz Ziemba.

Marcin Nieradka, fot. Jan Korneluk
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Radni przypilnują 
policjantów

Nasi policjanci zaniedbują pracę i używają służbowych pojazdów do 
prywatnych celów? - Tak uważają nowogardzcy radni. 

Ulica Bema  
jak nowa

W poniedziałek oficjalnie otwo-
rzono zmodernizowaną ul. Gen. 
Bema.

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali: burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba, starosta gole-
niowski Tomasz Stanisławski oraz 
prezes Nowogardzkiego Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych (wy-
konawca prac) Krystyna Łazarz.

Inwestycja kosztowała ponad 2 
mln. zł. Połowa środków pochodzi 
z budżetu państwa, drugą połowę 
pokryją wspólnie gmina Nowogard 
i Starostwo Powiatowe, które jest 
właścicielem drogi.

Drogę zmodernizowano dzięki 
Narodowemu Programowi Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. Połowę Wy-

remontowana ulica ma długość 811, 
5 m. W ramach modernizacji do-
konano poszerzenia jezdni, wyko-
nano brakujące odcinki chodników 
i wyremontowano istniejących. Po-

wstały także dwie zatoki autobuso-
we, parking przy ulicy oraz parking 
wydzielony. Kierowcy będą mogli 
korzystać ze 132 nowych miejsc par-
kingowych w tym pięciu dla osób 

niepełnosprawnych. Zadbano także 
o poprawę bezpieczeństwa poprzez 
budowę dwóch wyniesień.

man

Dyskusja na temat pracy miej-
scowej policji wybuchła podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta. To na niej 
radni decydowali czy dofinansować 
nasz komisariat 5 tys., które miałyby 
zostać wydane na zakup dodatkowe-
go paliwa. 

- Pięć tysięcy to nie dużo, ale czy 
w słusznej sprawie? Niejednokrotnie 
byłem świadkiem prywatnych wy-
jazdów funkcjonariuszy. Nie wiem 
tylko, w jakim celu tak często pod-
jeżdżają w pewne miejsca podczas 
godziny pracy. Mam wątpliwości czy 
paliwo jest wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem – stwierdził radny 
Andrzej Wasiak.

Wtórował mu klubowy kolega 
Krzysztof Kosiński: - Bezpańskie psy 
jak się wałęsały, tak dalej chodzą po 
mieście. Na osiedlu nie widać patroli. 
Zakupione przez gminę skutery wi-
działem chyba tylko przy poświęce-
niu. Od policji oczekujemy większej 
aktywności.

Głos zabrał także nowogardzki ko-

mendant Leszek Nowak: - Zaręczam, 
że motory są wykorzystywane. Dwa 
razy w roku musimy przygotować 
Urzędowi Gminy sprawozdanie ze 
sposobu ich wykorzystania. Jednak 
wydałem już dyspozycję, by zabez-
pieczyć motorowery na okres zimowy.

Komendant odniósł się także na 
temat wykorzystywania służbowych 
samochodów do prywatnych celów: 
- Czasami zdarzają się nadzwyczajne 
sytuacje. Jednak policjant byłby kom-
pletnym idiotą gdyby wykorzystywał 
służbowy sprzęt do prywatnych celów. 
Jestem gotów wszystko wyjaśnić.

Komendant Nowak podał radnym 
numer swojego telefonu komórko-
wego. 

- Jeśli uważają państwo, że moi 
policjanci nie realizują obowiązków, 
to proszę zadzwonić i dać znać w mo-
mencie, kiedy to się dzieje – stwierdził.

Ostatecznie Rada Miejska prze-
znaczyła pięć tys. na dofinansowanie 
zakupów paliwa dla naszej policji.

man
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Światowy Dzień  
Pluszowego Misia 

Dnia 25.11.09r. w SP 2 uroczyście 
obchodzono Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia zorganizowany przez p. 
J. Modrzejewską, p. U. Zajdę, p. M. 
Florczak. 

Z tej okazji zorganizowano wy-
stawę pluszaków, najładniejszych 
prac plastycznych,  wystawę książek, 
wierszy oraz gazetkę przedstawiają-
cą  miasta, które w herbie mają misia. 
Nasi uczniowie mieli możliwość 
zagłosowania na Misia Roku 2009.

Obchody zakończyły się uroczy-
stym apelem, na którym uczniowie 
zapoznali się z historią pluszowego 
misia oraz wysłuchali wesołych pio-
senek o misiach.

Później odbyły się różnorodne 
konkursy:

- układanie puzzli;
- jedzenie miodku na czas;
- misiowa łapka;
- wzorowe czytanie fragmentu z 

książek o misiach;
- obrazki z misiami;
- konkurs na misiowy okrzyk.
Na apelu rozstrzygnięto szkolny 

konkurs plastyczny  „Miś w oczach 
dziecka”. Następnie Miś Roku 2009 
otrzymał pamiątkowy medal, a wła-
ścicielka słodki upominek. Jako pod-
sumowanie uroczystości p. dyrektor 
L. Wiznerowicz - Gliwna wylosowała 
wśród wszystkich uczniów nazwisko 
uczennicy z klasy I „b”, która otrzy-
mała nagrodę główną -  „Pluszowego 
Misia”. 

Inf. własna

SP nr 2
Na pomoc  
kasztanowcom

Członkowie SK LOP wraz z opiekunem p. Grażyną Jackowską 24 XI 2009 
udali się rowerami do Kulic w celu zgrabiania liści kasztanowców . Był to 
dzień ogólnopolskiej akcji „Pomóżmy kasztanowcom” . Zgrabianie i nisz-
czenie liści , palenie czy zakopywanie jest jedną z form walki z bezlitosnym 
szkodnikiem , który od lat gnębi nasze piękne kasztanowce . Program „Po-
mózmy kasztanowcom” zainicjowany został w 2005 roku i wspierany przez 
Kancelarię Prezydenta RP , Fundację Nasza Ziemia oraz Lasy Państwowe . 
Dzięki uczestnictwu dzieci i młodzieży w akcjach , kasztanowce będą miały 
szansęna przeżycie kolejnej wiosny . Członkowie naszego koła LOP od kilku 
lat uczestniczą w tych akcjach i szczególną troską otoczyli piękną aleję kasz-
tanową parku w Kulicach .

Opiekun SK LOP
Grażyna Jackowska
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W obiektywie  Jana Korneluka   - Andrzejki w klubie „Hania”

Pasowanie na 
PRZEDSZKOLAKA 
w przedszkolu nr 1

W dniu 24 listopada odbyła się uroczystość PASOWANIA NA PRZED-
SZKOLAKA najmłodszych dzieci. Dzień ten był dla grupy maluszków bardzo 
ważny, gdyż mogły po raz pierwszy pokazać swoje możliwości artystyczne 
wszystkim zgromadzonym rodzicom. Dzieci przygotowane przez wychowaw-
czynię Marzenę Wiśniewską oraz Karolinę Ogiewę spisały się na medal. Pani 
dyrektor Jolanta Jackowiak po występach dzieci dokonała pasowania 3-latków 
na przedszkolaka. Dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy oraz pla-
kietki z napisem „Jestem przedszkolakiem”. Następnie odbył się poczęstunek 
po czym uroczystość  w miłej atmosferze dobiegła końca.

Tekst Marzena Wiśniewska
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Ewa Kawczyńska, Natalia Praska, Adam Kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, Alina Bej, Agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

ELOKWENTNY TECHNICZNY ABSOLWENT 
TERAZ - ETAT 

Sprawozdanie z realizacji projektu. W ramach projektu zostały zrealizowa-
ne następujące zadania:

TŻiGD niemiecki zawodowy zrealizowa-
no 8 godzin zajęć. 

Zajęcia odbywają się w każdej grupie po 
2 godz./tyg. prowadzi je 3 nauczycieli języ-
ka niemieckiego.

Zadanie 9 – zastosowanie wiedzy w 
praktyce – partner

Etap 1 - we wrześniu utworzono trzy 
główne grupy ćwiczeniowe, przydzielono 
opiekunów. Łączna ilość uczniów uczest-
niczących w zadaniu wynosi 110 osób.

We wrześniu i październiku wszyscy 
uczniowie odbyli wstępne trzygodzinne 
szkolenie 

w dziedzinie BHP (bezpieczeństwa i 
higieny pracy) oraz przeszli ogólny in-
struktaż stanowiskowy w ilości 5 godzin. 
Opracowano program zajęć praktycznych, 
który swym zakresem obejmuje:

Poznanie zasad pracy w dziedzinie ob-
sługi klientów detalicznych i hurtowych.

Zapoznanie się z procesem gospodarki 
magazynowej oraz dystrybucji towarów.

Poznanie przepływu dokumentów w 
obsłudze klienta i przy zamówieniach.

Zajęcia praktyczne podzielone są na 
etapy. Wszystkie grupy przechodzą każdy 
etap szkolenia praktycznego.

 Nad całością czuwał asystent koordyna-
tora - Wiesława Cedro.

 Na początku września zakupiono dla 
każdego ucznia dzienniczek zajęć prak-
tycznej nauki zawodu.

Zajęcia praktyczne odbywały się w Hur-
towni Materiałów Budowlanych „BUD-
MAT” 

 w następujących terminach:
Etap 2 – prowadzenie własnej działal-

ności w praktyce:
4 grupy po 10 osób z zadania 4 „warszta-

ty samozatrudnienie szansą na przyszłość” 
1 raz/miesiąc każda grupa po 5 godzin. W 
dniu 17 października każda grupa przeszła 
instruktaż stanowiskowy w ilości 5 godzin.

Etap 3 – proces sprzedaży:
2 grupy dziesięcioosobowe z zadania 

3 „bliżej zawodu warsztaty ekonomiczno 
informatyczne” 1 raz/miesiąc  każda grupa 
po 6 godzin.

24 października 2009 r. obie grupy prze-
szły instruktaż stanowiskowy pięciogo-
dzinny,

 31 października odbyły już zajęcia 
praktyczne.

Etap 4 – promocja jako narzędzie 
marketingu w praktyce:

Obejmują 5 grup po 10 osób z zdania 
2 „warsztaty zawodoznawcze miniprzed-
siębiorstwo” 1raz/miesiąc po 6 godzin. 
Wszystkie grupy w dniach 16 i 17 paź-
dziernika odbywały przeszło pięciogo-
dzinny instruktaż stanowiskowy, w kolejne 
dni 23, 30 października 2009 r. w godzi-
nach od 8.00.do 11.00 odbywali zajęcia 
praktyczne.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE…

Zadanie 1- zarządzanie projektem
Zadanie 2 - „Warsztaty zawodoznaw-

cze-miniprzedsiębiorstwo”
Etap 1- we wrześniu przeprowadzono 

rekrutację do 2 grup 25 osobowych z klas 
technikum ekonomicznego i handlowego 
oraz diagnozę wstępną.

Etap 2 – zrealizowano w całości dla obu 
grup po 12 godzin zajęć, tj. po 3 godz./tyg. 

- założenie własnej działalności, dobór 
pracowników  i biznesplan (12 godz.).

Prowadzą je 2 nauczycielki przedmio-
tów ekonomicznych i handlowych.

Zadanie 3 - „Bliżej zawodu-warsztaty 
ekonomiczno-informatyczne”

Etap 1 we wrześniu przeprowadzo-
no rekrutację dla uczniów ZSZ-13 osób  
sprzedawca i 7 osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności umysłowej (łącznie gru-
pa 20 osobowa). Także przeprowadzono 
diagnozę wstępną.

Etap 2 - zrealizowano w całości formy 
rozliczeń podatkowych – 6 godzin.

Etap 3 - zrealizowano 2 godziny z tego 
etapu dowody kasowe teoretycznie. 

Etap 6 - zrealizowano 8 godzin zajęć z 
programów pakietu Office. 

Prowadzą je nauczyciel przedsiębior-
czości i informatyk. 

Zadanie 4 - „Warsztaty samozatrud-
nienie szansą na przyszłość” 

Etap1-  przeprowadzono rekrutację 
oraz diagnozę wstępną. Stworzono 2 
grupy składające się z uczniów klas TM, 
TŻiGD i TI. W zadaniu bierze udział 40 
uczniów (2 grupy po 20 osób)

Zrealizowano częściowo etap 2 warsz-
tatów:

- działalność gospodarcza krok po kro-
ku (8 godzin).

Etap 5- zrealizowano częściowo po 4 
godziny dla grupy zajęć w pracowni infor-
matycznej z pakietu Office. 

Prowadzą je nauczyciele ekonomii, 
marketingu i informatyki.

Zadanie 5 - „Matematyka w ekono-
mii” 

Etap1- przeprowadzono rekrutację i 
stworzone zostało 6 grup ćwiczeniowych 
zgodnie 

z założeniami łącznie 78 uczniów z klas 

technicznych oraz zasadniczej szkoły za-
wodowej.

Etap 2 - zrealizowano 8 godzin zajęć dla 
każdej z 2 grup klas I i II technicznych –
działania 

na liczbach rzeczywistych. 
Etap 4 - zrealizowano 8 godzin zajęć dla 

każdej z 2 grup klas III i IV technicznych 
–ciągi liczbowe.

Etap 6 - zrealizowano częściowo po 4 
godziny zajęć dla  1 grupy 15 osobowej 
najsłabsi uczniowie II i III klas technicz-
nych – podstawy matematyki. 

Etap 7- zrealizowano częściowo 4 go-
dziny zajęć dla 15 osób z ZSZ –matematy-
ka na co dzień.

Wszystkie działania prowadzą trzy na-
uczycielki matematyki.

Zadanie 6 - Warsztaty pedagogiczne-
poznaj siebie i innych

Etap1- przeprowadzono rekrutację, 
utworzono 2 grupy łącznie 30 osób.

Etap 2- odbyły się warsztaty sposoby ra-
dzenia sobie ze stresem w ilości 4 godzin.

Etap 3-  odbyły się czterogodzinne 
warsztaty na temat nieśmiałości.

Warsztaty prowadzone są przez Peda-
goga szkolnego i opiekuna samorządu 
szkolnego.

Zadanie 7 - „Handlowy”  język angiel-
ski łącznie 38 uczniów

Etap 1- przeprowadzono rekrutację, a 
następnie diagnozę wstępną w utworzo-
nych 3 grupach.

Etap 2 -  grupy I i II 12 osobowa TE i 
TH angielski zawodowy zrealizowano po 
8 godzin zajęć. 

Etap 3 - grupa III 14 osobowa TM i 
TŻiGD angielski zawodowy zrealizowa-
no 8 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w 
każdej grupie po 2 godz./tyg. prowadzi je 
3 nauczycieli języka angielskiego.

Zadanie 8 -”Ekonomiczny” język nie-
miecki 38 uczniów podzielonych na:

Etap 1- przeprowadzono rekrutację, a 
następnie diagnozę wstępną w utworzo-
nych 3 grupach.

Etap 2 - grupy I i II 12 osobowe TE i 
TH niemiecki zawodowy zrealizowano po 
8 godzin zajęć. 

Etap 3- grupa III 14 osobowa TM i 

Konkurs artystycznego czy-
tania prozy i poezji obcoję-
zycznej

23 listopada w Technikum nr 1 w 
Zespole Szkół Zawodowych w Gole-
niowie odbył się konkurs artystyczne-
go czytania prozy i poezji obcojęzycz-
nej. W konkursie tym wzięło udział 
dwóch uczniów z naszej szkoły: Erwin 
Suszwedyk z klasy II TI – język an-
gielski i Hubert Winnicki z klasy II TI 
– język niemiecki. Hubert Winnicki 
został wyróżniony za poprawność wy-
mowy i sposób interpretacji utworu.

Konkurs „Wiedza w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w rolnictwie”

 Uczniowie ZSP w dniu 29 paź-
dziernika uczestniczyli w etapie wo-
jewódzkim konkursu „Wiedza w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie”. Konkurs przeznaczony 
był dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych województwa zachodniopo-
morskiego. Drużyna ZSP w składzie: 
Łukasz Chochliński, Jarosław Janiak i 
Radosław Cichecki z klasy II TM za-
jęła I miejsce. Natomiast Łukasz Cho-
chliński w konkursie indywidualnym 
zajął IV miejsce. Naszych uczniów do 

konkursu przygotował Pan Zdzisław 
Kostrzewski. Informacje przekazał 
Pan Zdzisław Kostrzewski.

Eliminacje szkolne  51 edy-
cji olimpiady wiedzy o polsce  
i świecie współczesnym

20 listopada uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w 51 edycji Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współcze-
snym. Organizatorem zawodów jest 
Komitet Główny OWoPiŚW z sie-
dzibą na Wydziale Dziennikarstwa i 
Nauk Politycznych w Instytucie Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Program olimpiady składał się 
z dwóch  bloków tematycznych, który 
uczestnicy określili jako trudny. Opie-
kunką i inicjatorką zawodów szkol-
nych była pani Ewa Staszak. Najlepsze 
wyniki zajęli:

Paweł Łabik , ucz. kl. IV Technikum 
Ekonomicznego,

Tomasz Olkiewicz, ucz. kl. IV Tech-
nikum Ekonomicznego,

Tomasz Kożybski, ucz. kl. II Techni-
kum Informatycznego,

3.   Przemysław Lelowski, ucz. kl. II 
Technikum Informatycznego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy.
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, II piętro w Dobrej Nowo-
gardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 
39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 047 
127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin – 
Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter, własnościowe na większe, 
może być w starym budownictwie 
lub domek do remontu. 091 39 
25 132, 0506 486 202.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam działkę budowlaną, wy-
dane warunki zabudowy. Nowogard. 
Tel. 60 66 817 04.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
częściowo umeblowane o pow. 78 
m kw, I piętro w centrum Nowo-
gardu + 2 garaże w podwórzu. Tel. 
781 668 400, 091 39 20 353.

• Sprzedam, wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe, po remoncie, z zabudową, 
atrakcyjna cena. 602 630 016.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 
55m kw, prąd, woda, wc alarm. 665 
382 216.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 68 m 
kw, wspólnota. Tel. 609 776 335.

• Zamienię mieszkanie 4 pokojowe 
własnościowe, wspólnota, na dwie 
kawalerki. 791 525 411.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościelnej 
1. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie M-5 na parte-
rze, ul. 15 Lutego. 886 839 549.

• Mieszkanie 50 m, 3 pokoje w cen-
trum sprzedam. Tel. 725 353 977.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
własnościowe, 57,80 m kw, parter, 
140 tys. w tym garaż + ogród 5 arów. 
Dębice k. Maszewa. 604 189 118.

• Sprzedam działki pod zabudowę 
18 zł/ m kw. Dębice k. Maszewa. 
604 189 118.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie 
sprzedam. 791 516 309.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, parter, nieumeblowane. Tel. 
601 300 448, 661 393 987.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Nowogard – sprzedam mieszkanie, 
ładne, o podwyższonym standardzie, 
3 pokoje, pow. 70 m kw, III p., cena 
2700/ m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe ul. Wiejska po remoncie. 
693 850 197.

• Sprzedam działki 30, 36 arów z wa-
runkami, ogrodzone. 728 323 434.

• Sprzedam działkę w mieście 27 arów 
w atrakcyjnej cenie. Tel. 794 063 102.

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej, 
blaszak. 505 277 850.

• Posiadam 2 pokojowe mieszkanie 
do wynajęcia. Tel. 604 439 602.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 
diesel, 2000 r. lub zamienię na 
busa. Tel. 503 045 960.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALO-
WE DO SAMOCHODU RO-
VER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• Sprzedam Skoda Favorit, 1991 r., 1,4 + 
gaz, 1200. 781 864 879.

• Sprzedam przyczepę 3,5 t, wywrotka, 
stan dobry. Wiśniewski, Dąbrowa. Tel. 
091 39 26 189.

• Sprzedam Mercedes 207 D, rok prod. 
1987, cena 2000 zł. Tel. 609 632 284.

• Citroen Jumpy, 2 l HDi, 12.2007 r., 
51 000 km, pierwszy właściciel, 3 oso-
bowy, dostawczy, elek. szyby, komp. 
pokładowy, wspomaganie, airbag, 
cd, podgrzewane lusterka, sensor na 
deszcz i światła, paka hydrauliczna, 
park distanz, srebrny metalik. Cena 
51 000 zł. 886 260 058.

• Sprzedam daewoo Tico, 2000 r., na 
części. 664 698 244.

• Sprzedam skuter Spino, 2007 r. Tel. 
691 438 365.

• SPRZEDAM OPONY ZIMOWE 4 SZTU-
KI 185 65 R15, TEL. 605 522 340.

ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

• Sprzedam dwa kucyki, ułożone pod 
siodło. 091 39 25 147.

• Sprzedam ciągnik ogrodo-
wy własnej konstrukcji, diesel. 
661 933 969.

• Sprzedam słomę żytnią w małych 
belkach. Tel. 782 036 086.

• Sprzedam tuczniki. 91 39 26 793.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAM 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Remonty. 508 920 135.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawianie klinkie-
ru, naprawa dachów. 794 398 610.

• Usługi ogólnobudowlane, dociepla-
nie budynków, malowanie, glazura i 
terakota, hydraulika, regipsy i podło-
gi. Tel. 0600 626 268.

• Korepetycje z języka angiel-
skiego, nauka od podstaw. Tel. 
605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Usługi budowlane – wykończenia 
wnętrz, regipsy, tynki, szpachle wy-
kończeniowe i ozdobne, malowanie, 
glazura, terakota. Tel. 605 168 658.

• Artystyczne zdobienie wnętrz, 

malowanie pokoi dziecięcych. 
694 161 129.

• Transport, przeprowadzki – kraj, 
zagranica, wnosimy - znosimy. 
696 138 406, 696 854 591.

• Usługi informatyczne, naprawa kom-
puterów, monitoring, simloki. Tel 788 
150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

• DUR – DACH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 
15 Lutego 17. 669 053 722.

• Instalacje elektryczne. Tanio, solid-
nie. 606 490 456.

• Remonty – malowanie, regipsy, 
panele podłogowe. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

• Depilacja woskiem. Tanio. Tel. 
666 817 597.

• Wykonam remont. 091 39 20  002, 
600 302 217.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• Regipsy, malowanie, szpachle, pane-
le ścienne, podłogowe. 514 659 452, 
514 659 382.

• HARRY – MED masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkuren-
cyjne ceny. Tel. 880 690 659.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Dom Weselny Elit zatrudni kelnerki 
na noc sylwestrową, tel. 510 244 073, 
503 045 960.

• Firma kosmetyczna Oriflame zatrudni 
konsultantów. 604 189 118.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub po-
mocnika. Tel. 603 366 286.

• Pracownik ogólnobudowlany ze sta-
żem i doświadczeniem podejmie się 
wszelkiej pracy. Telefon 79692921

INNE
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZAR-
NOZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM 
DO KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁUGO-
ŁĘKA. TEL. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 
2850. Przekrój 15 cm, wysokość 120. 
Sprawna nieużywana – nowa. Tel. 091 
39 20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) 
lexmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 
- 522 - 340.

• Podgrzewacz wody – bojler gazo-
wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, z Niemiec firmy Vail-
lant do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort cie-
płej wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, tylko ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 
woda (dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazien-
ki, kuchni, warsztatu, baru, pubu, 
cena od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 150 zł, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stoją-
cy, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem c.o. gazowym 
lub węglowym, firmy Vaillant z Nie-
miec, typ 120 lub 150 litrowy, cena 
850 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICSSON K 
810 i, GWARANCJA, ETUI, CENA 360 ZŁ; 
LAPTOPA LENOVO IDEA PAD Z OPRO-
GRAMOWANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ONKYO (AMPLITU-
NER, DVD, 5 KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 522 340.

• Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy, kanapotapczan + 2 fotele. 
510 243 843.

• Wypożyczę rusztowanie elewacyjne, 
100 m kw. 600 626 268.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 783-
222-238.

• Sprzedam labradory. 506 971 681.

• Sprzedam Yorki 7 tygodniowe. Tel. 
0606 457 102.

• Tłumaczenia prac i dokumentów z ję-
zyka rosyjskiego. Redagowanie pism 
w języku rosyjskim. Telefon – 784 129 
259

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Tanio sprzedam pralkę automatyczną 
w dobrym stanie. 78 10 12 602.

• Sprzedam skrzynkę budowlaną elek-
tryczną. 606 490 456.

• Tanio sprzedam akordeon 120, pral-
kę Whirlpool - otwierana od góry. 
608 293 777.

• Sprzedam pieski Yorki 1200 zł. 
509 389 669, 509 389 624.

• Sprzedam kontener na targowisku 
miejskim. 509 389 669, 509 389 624.

• Sprzedam Yorka, szczeniak, sucz-
ka 8 tyg., zaszczepiony, książeczka 
zdrowia, mama – 1,8 kg srebrna, 
tata 2 kg srebrny z rodowodem. Tel. 
513 157 299.

• Sprzedam lady sklepowe w do-
brym stanie. 693 850 197.

• Sprzedam karpia handlowego z do-
stawą do domu. Tel. 091 39 20 106 po 
godz. 18.00.

• Drewno tartaczne na opał do piecy 
kaflowych, piecy CO, itp. Przyczepa 
pociętego w klocki 300 zł. Przyczepa 
w całości do pocięcia 200 zł. Trans-
port gratis na terenie gminy Nowo-
gard. Tel. 514 740 538.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

KUPIĘ DREWNO 
NA PALETY

TEL. 500 149 905

REKLAMA

SZOZ PRAXIS 
ZATRUDNI 
pielęgniarkę. 
Wysokie wynagrodzenie.  

Tel. 091 39 272 72

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, lampy, 
materac zdrowotny, świecowanie uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 – obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

Śmieciogard

Samo centrum miasta - patrz s. 3 „Melina za hotelem”
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazdz
DworcaPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 17.30, 20.25 (odjazd
ul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat- 091 392 62 65
 kierownik-091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCK - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;Fkursujeodponiedziałkudopiątku;7kursu
jeodponiedziałkudoniedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
Fkursujeodpon.pt.;Lkursujecałytydziń;L1niekursujewnd.;L2kursuje
tylkownd.;L3kursujewt.,śr.,czw.,sob.,nd.Pniekursuje24,25.12iWielkanoc

OFERTY PRACY PUP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

Nowogard 16.11.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Kucharz, pomoc kuchenna.
2. Pielęgniarka
3.  Diagnosta samochodowy
4.  Robotnik budowlany
5.    Murarz
6.   Brukarz.
7. Monter izolacji cieplnej budynków.
8. Elektromonter.
9. Nauczyciel przyrody

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Mobilny doradca klienta  (Byd-
goszcz)
2. Lektor j. niemieckiego (Szczecin)
3. Asystent  sędziego (Goleniów)
4. Pracownik gospodarstwa rolnego 
(Pucice)

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty
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Mikołajkowy Kolarski  
Wyścig Przełajowy i MTB 

UM w Nowogardzie i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Panorama – 
Chrabąszcze Nowogard organizują w dniu 5 grudnia 2009 (sobota) w No-
wogardzie na terenie Stadionu 

W wyścigu mogą startować zawodniczki i zawodnicy w kategorii: ŻAK, 
MŁODZIK, JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR (z aktualnymi książeczkami 
zdrowia) i starsi oraz zawodnicy Domu Pomocy Społecznej. Zawodników 
obowiązują sztywne kaski kolarskie.

Start I grupy godz. 11.00.
Odprawa techniczna godz..10.45
Wyścig będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami sportowymi P. Z. 

Kol.:
- godz. 11.00 – kat. MŁODZIK (rocznik 1996 i 1997) i JUNIORKA 

MŁODSZA (rocznik 1994 i 1995) – 20 min.
- godz. 11.30 – kat. JUNIOR MŁODSZY (rocznik 1994 i 1995) i JUNIOR-

KA (rocznik 1992 i 1993) - 30 min.
- godz. 12.15 – kat. OPEN (rocznik 1993 i starsi) – 40 min.
- kat. ŻAK (rocznik 1998 i młodsi) na zmienionej trasie
- kat. zawodnicy DPS
Czas i trasa do zatwierdzenia na odprawie technicznej g. 10.45
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną odznaczeni pucharami, me-

dalami i nagrodami.
Ilość i rodzaj nagród oraz wykaz fundatorów pucharów będą podane bez-

pośrednio przed wyścigiem.
Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczą w zawodach na koszt własny.
Opłata startowa zgodnie z przepisami P. Z. Kol.
Skład Komisji Sędziowskiej zostanie wyznaczony przez Kolegium Sę-

dziowskie Z. Z. Kol. W Szczecinie. 
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane pisemnie za pośrednictwem 

poczty oraz Internetu (lszychowska@nowogard.pl) i bezpośrednio 
przed wyścigiem od g.8.30 – 10.45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim 
w Nowogardzie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczące w wyścigu na własną od-

powiedzialność 
  powinny mieć ubezpieczenie OC i NM.
- Odpowiedzialni za przeprowadzenie wyścigu:
- Ryszard Posacki (605 686 547)
- Henry Sawicki (tel. 792 093 127)
- Dariusz Kurkowski (tel. 604 205 251)
- Liliana Szychowska (tel. 605 548 739)
ORGANIZATOR WYŚCIGU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZA RZECZY ZAGINIONE I USZKODZONE W CZASIE TRWANIA 
WYŚCIGU.

Organizatorzy

UKS „TRÓJKA” 

Zwycięstwo z Koszalinem
Bardzo emocjonujący mecz obejrzeli kibice w rozegranej w weekend ko-

lejnej kolejce Zachodniopomorskiej Ligi Koszykówki Kadetek. Po zaciętej 
końcówce UKS „TRÓJKA” Nowogard pokonała Szesnastkę Koszalin 68 : 65 
( 12:10, 18:15, 14:22, 24:18 ).

TRÓJKA Nowogard : Końka Kasia, Korpa Justyna, Ostaszewska Nicol, Pa-
bisiak Agnieszka, Lelowska Justyna, Langner Sylwia, Korpa Karolina.

W całym meczu żadnej z drużyn nie udało się odskoczyć na więcej niż 10 
pkt. 

Na 90 sekund przed końcem meczu goście z Koszalina prowadzili 63 : 
60. Końcówkę meczu lepiej wytrzymały zawodniczki TRÓJKI, które dobrze 
wykonywały rzuty wolne i mocno broniły. 40 sekund przed końcem meczu 
wyszły na prowadzenie 64 : 63 i dowiozły zwycięstwo do końca.

Wyniki V kolejki:.  
Herkules Białogard – Kusy Szczecin    przełożony 15.12            
Mini Gier Radowo Małe – Olimpijczyk Drawsko   38:61
pauza – Kotwica 50 Kołobrzeg
Zaległy:
7. Kotwica 50 Kołobrzeg – Olimpijczyk Drawsko    

45:52
Tabela
1 Olimpijczyk Drawsko 4 3 1 7 231 231    
2 Szesnastka Koszalin 5 2 3 7 309 327    
3 Kusy Szczecin 3 3 0 6 285 140    
4 Trójka Nowogard 3 3 0 6 189 132    
5 Kotwica 50 Kołobrzeg 4 1 3 5 211 252    
6 Mini Gier Radowo Małe 3 1 2 4 171 184    
7 Herkules Białogard 4 0 4 4 164 294  
W następnej kolejce nasz zespół wyjeżdża do Drawska na mecz z Olimpij-

czykiem (Niedziela godz. 12 00)
Kapsii

SZACHY 

II Memoriał  
Janusza Kaweckiego

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS oraz Paweł Taberski zapraszają na II 
Memoriał Janusza Kaweckiego. Turniej rozpocznie się w niedzielę 6 grudnia 
2009 roku o godz. 10.00 i rozegrany zostanie w pomieszczeniach gościnnej 
świetlicy „Promyk” przy placu Szarych Szeregów.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:
695 020 959 i 609 307 315

Organizatorzy
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(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

7.12.2009r.godz.16.30

REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA

L

Nauka Jazdy

ABD

tel. 607890510

Zaprasza na kurs kat. B

Rozpoczęcie 15.10.2009
Godz. 17 ul. Woj. Polskiego 3 pok. 103

Cena 1100 zł
4 godz. jazdy gratis

Testy gratis

RATY

Rozpoczęcie 3.12.2009 r.
Rozpoczęcie 7 grudnia 2009 godz. 16.00

Czytanie umów na wykonanie dokumentacji roz-
budowy szpitala - przed podpisaniem
Od lewej
 Andrzej Zimnicki- członek Zarządu,
 Paweł Zimnicki - Prezes Zarządu firmy Pracownia Projektowa 
ATRIUM Sp.z o.o. ul. Szafera 196F, 71-250 Szczecin
 Jan Słaby Przewodniczący Komisji Przetargowej (z-ca dyr ds adm-
tech Szpitala w Nowogardzie)
 Kazimierz Ziemba - Burmistrz Nowogardu
 Kazimierz Lembas - Dyrektor Szpitala w Nowogardzie

Wręczanie podpisanych umów
Od lewej
  Paweł Zimnicki - Prezes Zarządu firmy Pracownia Projektowa 
ATRIUM Sp.z o.o. ul. Szafera 196F, 71-250 Szczecin
  Kazimierz Ziemba - Burmistrz Nowogardu
  Kazimierz Lembas - Dyrektor Szpitala w Nowogardzie

Szpital będzie rozbudowany
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Czytaj s. 4
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STUDIO FRYZJERSKIE
„TYNA”

Nowo otwarty gabinet kosmetyczny
Najnowsze trendy stylizacji i koloryzacji

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15
Tel. 91 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

2010/2011

REKLAMA

Sklep MOCHINO KIDS 
           przeniesiony z ul. Kościelnej 1a 

           do Pasażu MAX przy ul. 15 Lutego 9c 
            serdecznie zaprasza od 5 GRUDNIA

           - 30% na cały asortyment 

Tel.

kom.

91 392 14 67
695 264 677

Poradnia Stomatologiczna

Nowogard, ul. 3 MAJA 48
www.nowodental.com

Pełen zakres usług dla dorosłych i dzieci
(kosmetyka, periodontologia, ortodoncja, chirurgia i protetyka)

NOWOŚĆ !
• BEZBOLESNE znieczulenia mikroprocesorowe
•

Wójcik

Zatrudnię 
magazyniera 

– studenta
Tel. 91 579 02 63

W następnym tygodniu 
ukaże się dodatek 

o funduszach unijnych 
- 15 sposobów 

na dotacje 
dla każdego.

Ogląda 
to cały 

kraj!
Szuwary Nowogardzkie. A przy tym wysypisko śmieci. W odległości ok. 100 m 
od Urzędu Miasta i Gminy w Nowogardzie...Fot. Piotr Wierzbicki
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REKLAMA

Salon Pielęgnacji  

Zwierząt

FUTRZAK 
- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele
- czesanie
- obcinanie pazurów

ul. Boh. Warszawy 82/1
tel. 721 264 357

REKLAMAREKLAMA

Kto ważniejszy 
na drodze !!!

Komisariat Policji w Nowogardzie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo  pie-
szych oraz rowerzystów poruszających się na terenie miasta przypomina, co 
na ten temat mówią przepisy ruchu drogowego (Ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908):

Art. 33.1.
· Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla  

rowerów i pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność wobec pieszego  

idącego taką drogą i ustępować mu pierwszeństwa,
2.

· Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone 
na rowerze pod warunkiem, że jest ono  

umieszczone na dodatkowym siodełku 
zapewniającym bezpieczną jazdę,

3.
· Kierującemu rowerem lub motorowerem  
zabrania się jazdy po jezdni obok innego  

uczestnika ruchu, jazdy bez trzymania co najmniej 
jednej ręki na kierownicy oraz nóg na  

pedałach lub podnóżkach, czepiania się 
pojazdów,

4.
· Na przejeździe dla rowerzystów kierującemu 

rowerem zabrania się: wjeżdżania bezpośrednio 
przed jadący pojazd, zwalniania  

lub zatrzymywania się bez uzasadnionej  
przyczyny,

5. 
· Korzystanie z chodnika przez kierującego  

rowerem jest dozwolone jedynie w razie braku drogi 
dla rowerów i niemożności korzystania z jezdni,

Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad prawidłowego poruszania się 
po drogach. Policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie dbając o bez-
pieczeństwo na ulicach miasta będą bacznie przyglądać się użytkownikom 
dróg, zarówno rowerzystom jak i pieszym. Konsekwencją naruszania tych 
zasad będą pouczenia lub kary przewidziane w Kodeksie Wykroczeń.  

st.insp. Referatu Prewencji, Klaudia Gieryń 

KOMUNIKAT POLICJI   
Odnotowujemy znaczny wzrost kolizji drogowych oraz zdarzeń z udzia-

łem pieszych, zarówno w mieście jak i na terenie wiejskim. W związku z 
powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności za względu na 
zmienną aurę oraz trudne warunki atmosferyczne.

Świąteczna 
Zbiórka Żywności 

„Po raz trzynasty rusza Świąteczna Zbiórka Żywności. Od 4 do 6 grud-
nia 2009 roku w ponad 2300 sklepach na terenie całej Polski konsumenci 
będą mieli okazję podzielić się zakupioną żywnością z ubogimi. Do zbiórki 
można przyłączyć się również poprzez zakupy w internecie oraz w ramach 
akcji wysyłania charytatywnych sms-ów”

W Nowogardzie zbiórka żywności prowadzona będzie w piątek  i sobotę 
4-go i 5-go grudnia w godzinach 8:00-20:00 w Netto , które po raz kolejny 
włączyło się w akcję. Akcja prowadzona jest przez wolontariuszy Chrześci-
jańskiego Centrum Pomocy Agendę Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan 
. Zebrane produkty zostaną przekazane w formie paczek dla kilkudziesię-
ciu rodzin wielodzietnych oraz osób samotnych . W akcji 2008 zebraliśmy 
ok 600 kg produktów, które pozwoliły ponad 30 rodzinom godnie spędzić 
Święta Bożego Narodzenia Zapraszam wszystkich mieszkańców Nowogar-
du i okolic do wsparcia akcji.

pastor Cezary Komisarz
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 091 39 22 329 • kom. 0601 150 620

OPAŁ
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Kochanym rodzicom 

Leokadii i Mikołajowi Tracz 
z okazji imienin 

moc najserdeczniejszych życzeń, 
zdrowia, szczęścia, spokoju oraz 

zadowolenia i uśmiechu na co dzień 
składają 

synowie, synowe i córki z rodzinami

ŻYCZENIA

W internecie funkcjonuje portal społecznościowy Wiadomości 24.pl. 
Można tam znaleźć bardzo dużo materiałów pisanych przez ludzi, którym 
nieobojętne są sprawy lokalne. Od pewnego czasu bardzo aktywnym jest 
mieszkaniec Nowogardu, nasz stały Czytelnik pan Piotr Wierzbicki. Od 
dawna przesyła nam zdjęcia, które umieszczamy w rubryce „Nowogard czy 
Śmieciogard”. W ocenie pana Piotra nasza akcja jest nieskuteczna i zaczął 
szukać sprzymierzeńców w całej Polsce zamieszczając artykuły w Wiado-
mościach 24.pl. Przyznaję, że reakcja mieszkańców była natychmiastowa – 
nie poparli pana Piotra twierdząc, że „brudy pierze się w domu”. Pan Piotr 
uważa inaczej – postanowił walczyć z wysypiskami angażując najwyższe 
autorytety. Napisał list do Prezydenta RP przekazując jednocześnie jego 
treść wszystkim klubom poselskim w Sejmie.

Jeden z jego artykułów i treść listu publikujemy poniżej. W redakcyjnej 
dyskusji dochodzimy jednak do odmiennych od pana Piotra wniosków.Nie 
pomoże nam „nawet święty Boże”(a tym bardziej Prezydent RP) jeśli nie 
pomożemy sobie sami. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Dzikich wysypisk 
przybywa – twierdzi pan Piotr. Prawda! Zapytajmy dlaczego? Może to dla-
tego, że wysypisko w Słajsinie zamknięte? Może sam odbiór śmieci w gmi-
nie nie jest właściwie zorganizowany? Może wreszcie trzeba zmienić prawo 
na szczeblu ustawy sejmowej skoro uchwalony przez Radę Miejską „Regu-
lamin utrzymania czystości w Gminie”zakwestionował wojewoda?

Redakcja zamierza problem przedstawić wszechstronnie. Jesteśmy już 
umówieni z  kierownikiem ZUK, który przedstawi swoją wersję problemu i 
odpowie na stawiane przez mieszkańców pytania i zarzuty…

Jednocześnie pytamy Czytelników co sądzą o działaniach pana Piotra. 
Listy opublikujemy.

Lesław M. Marek

Wiadomości 24.pl
Szuwary Nowogardzkie - rezerwat czy wysypisko śmieci
2009-11-30 19:41, aktualizacja: 2009-11-30 19:41:11 
Czasami człowiek wybiera trasę nie wiedząc dokładnie co chce zoba-

czyć. 29 listopada, podczas takiej wyprawy, zobaczyliśmy obrazy, które 
przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. 

Ogląda 
to cały kraj!

Szanowny Pan Prezydent Lech Kaczyński 
Gazeta regionalna Gminy Nowogard „ Dziennik Nowogardzki „ pro-

wadzi akcję związaną z powstawaniem dzikich wysypisk śmieci. Jak do tej 
pory bez żadnego skutku . Zjawisko powstawania dzikich wysypisk śmie-
ci na terenie tej gminy rozprzestrzenia się w ostatnich miesiącach lawino-
wo. Nie znam się na tym, ale musi być jakaś konkretna przyczyna, nie li-
cząc poziomu wychowania znacznej części społeczeństwa, bo albo wysy-
pują albo nie reagują, a jak reagują to po to żeby kogoś tam niepotrzeb-
nego wykończyć, bo jest obcokrajowcem z Norwegii i choć ma atest eu-
ropejski na recykling samochodów, dość dobrze przygotowany zakład, to 
nie pasował do „ towarzystwa „. Takie haniebne zachowania powinny od-
bić się natychmiastową reakcją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ! 
Bo to jest zamach na wolność i demokrację! Molestować na każdym kro-
ku widokiem śmieci ?! Tolerować postawy „ lepszych „ i „ lepsiejszych „ ?!  
Załączam materiały, które same mówią za siebie: 

„http://www.wiadomosci24.pl/artykul/recykling_po_nowogardz-
ku_116854.html”, „http://www.wiadomosci24.pl/artykul/niebezpieczne_spa-
lanie_plastiku_116173.html”

„http://www.wiadomosci24.pl/artykul/cmentarz_zydowski_116137.
html” „http://www.wiadomosci24.pl/artykul/dzikie_wysypiska_w_gminie_
nowogard_pokaz_jak_jest_u_ciebie_114182.html” „http://www.wiadomo-
sci24.pl/artykul/smieci_zasypuja_gmine_nowogard_116863.html”

„http://www.wiadomosci24.pl/artykul/szuwary_nowogardzkie_rezer-
wat_czy_wysypisko_smieci_117636.html”  
Adres e-mail do redakcji gazety lokalnej „Dziennik Nowogardzki”  
 poligraf@post.pl . 

Dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej tego listu nie wysyłam, bo zapew-
ne mają i tak nadmiar pracy. No a zagadnienia tego typu nie mogą i tak za 
długo leżeć. Po drugie może okazać się że Prezydent będzie skuteczniejszy ?  
Przesyłam serdeczne pozdrowienia. 

Piotr Wierzbicki

Szuwary Nowogardzkie. Pod ścisłą ochroną z uwagi na siedlisko rzadkich pta-
ków i walory krajobrazowe. Fot. Piotr Wierzbicki

Zapraszamy na koncert
Martyny Jakubowicz z zespołem, 

12 grudnia 2009r  (sobota)  
w Nowogardzie o godz. 17.00, 

w Sali kinowej NDK. Patronem medialnym koncertu jest Dziennik No-
wogardzki.

Bilety do nabycia w: sklepie  Biurex (ul. 700-lecia 13), Zakła-
dzie  Fryzjerskim M. Morawski (ul. Rzeszowskiego 1,  redak-
cji DN (ul. Boh. Warszawy 7a), bezpośrednio u organizatora Tel. 
509 23 94 96 lub na pół godziny przed koncertem przed wejściem 
do sali kinowej NDK. Bilety grupowe/zakładowe - możliwe rabaty.  
Organizatorem koncertu jest firma EWM Marcin Simiński. 

Serdecznie Zapraszamy!!!
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AUTORYZOWANI DILERZY
NOWOGARD • ul. Warszawska 5 • tel. 91 392 68 57
RESKO • ul. Wojska Polskiego 68 • tel. 91 395 10 87

ŁOBEZ • ul. Rapackiego 22 • tel. 91 397 68 29

Rozpoczęcie 7 grudnia 2009 godz. 16.00
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
II Niedziela Adwentu – Łk 3,1-6      

Wezwanie do nawrócenia i dobra…
Mamy już drugą niedzielę Adwentu, a jednocześnie szó-

sty dzień grud nia. Patronują nam dzisiaj dwaj wielcy święci: w 
Ewangelii - Jan Chrzciciel, a w kalendarzu liturgicznym - św. Mikołaj. Może 
na początek patron dnia: św. Mikołaj - święty umiłowany przez dzieci i koja-
rzony wyłącznie z prezentami. Zresztą, nie tylko przez dzieci, także przez doro-
słych. Nie posiadamy wielu danych hi storycznych na temat patrona dnia dzisiej-
szego, a informacje, które zostały nam przekazane, w wielu wypadkach spląta-
ne są z legendami. Pewne jest to, że był to biskup czuły na potrzeby bliźnich, 
troszczący się o zachowanie ortodoksji, a jako jeden z ojców Soboru Nicej-
skiego - gorliwy w zwalczaniu herezji arianizmu. O tym się jednak niewie-
le mówi, natomiast we współczesnych przedstawieniach św. Mikołaj przybiera 
postać przerośniętego krasnoludka, zazwyczaj wykorzystywanego w reklamach 
komercyjnych. Pozbawiony insygniów władzy biskupiej, zesłany do domu za ko-
łem podbiegunowym, oderwany od realiów historii - staje się fikcyjnym bohate-
rem podań na pograniczu ludowej pobożności, mitu i magii. Uczy on nas dzi-
siaj otwartości, obrony wiary, promocji dobra, które z niej wypływa i szcze-
gólnej miłości bliźniego.

Drugą postacią dnia jest Jan Chrzciciel, wielki prorok znad Jordanu, do któ-
rego ciągnęły tłumy. Ludzie mieli do Jana jedno pytanie, które jak refren powta-
rza się w dzisiejszej Ewangelii: Cóż mamy czynić? Wspólną cechą ludzi, którzy 
stawiają Janowi to proste pytanie, jest pokora. Człowiek pyszny nie szuka praw-
dy, jest pewien, że wszyst ko wie. Czuje się samowystarczalny, a ponadto pogar-
dziłby radą dziwacznego pustelnika, który nie bywa na salonach i jest niedzi-
siejszy.

Tłumy ciągnęły nad Jordan, by zobaczyć i usłyszeć świadka prawdy, który 
nie szuka poklasku opinii publicznej i ma jedno tylko pragnie nie wyrażone w 
słowach: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina 
niech będzie wypełniona, każda góra i pa górek zrównane, drogi kręte niech się 
staną prostymi, a wyboiste dro gami gładkimi! (Łk 3,4-5). Na to adwentowe we-
zwanie Jana ludzie tłumnie odpowiadają.

Adwent ma być czasem przekazu wartości, nieraz zapomnianych w dzisiej-
szym głośnym świecie, promocji dobra, nawrócenia, słuchania i bycia dla in-
nych. Największy skarb, który przekazujemy rodzinie i w rodzinie, to skarb 
wiary. To w niej przygotowuje się drogę dla przychodzącego Boga.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego:
Rozpoczął się okres Adwentu, czas radosnego przygotowania na przyj-

ście Zbawiciela. Zapraszamy dzieci, młodzież, oraz dorosłych codziennie na 
Roraty o godz. 17.00 – w poniedziałki, środy, piątki; o godz. 6.30 – w 
wtorki i czwartki; i o godz. 9.00 w soboty. Dzieci w czasie rorat będą do-
stawać specjalne obrazki do wyklejanki adwentowej związanej z naszą droga 
do nieba oraz św. Janem Vianeyem – patronem obecnego roku kapłańskiego. 
Dzieci i młodzież niech przynoszą ze sobą adwentowe lampiony.

W najbliższych dniach roznoszone będą poświęcone opłatki na stół wi-
gilijny. Roznosić je będą  osoby ze wspólnot naszej parafii, które mają spe-
cjalne identyfikatory stwierdzające tożsamość. Prosimy uważać na oszustów, 
podszywających się za osoby z parafii.

Został wydany specjalny kalendarz parafialny oraz kartki świąteczne ze 
zdjęciami naszej świątyni i kościołów filialnych. Można go nabyć w kościele.

W sobotę 5 grudnia odwiedzimy w domach z posługą sakramentalną 
chorych naszej parafii. Zapraszamy, aby szczególnie teraz przed świętami 
zgłosić osoby, które nie mogą uczestniczyć w coniedzielnej Mszy św. oraz nie 
mogą przystąpić do sakramentów.

Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 
dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w Poznaniu. Spotkania w każdy ponie-
działek  o godz. 19.00 w ramach spotkań grupy „Pokolenie JP2”. Kontakt 
i zapisy: Ks. Tomasz Tylutki, GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; www.rafalkali-
nowski.republika.pl )

Zapraszamy na spotkania „Rodziny Radia Maryja”, które odbywają się w 
każdy wtorek o godz. 19.00.

x.TT

Zapraszamy wszystkich grających na gitarach (bas, elektryk, klasyk) 
oraz bębny na specjalne Warsztaty Muzyczne, które odbędą się w sobo-
tę 5 grudnia o godz. 10.00 w salce pod plebanią naszej parafii. Warsztaty 
poprowadzi znany goleniowski zespół „Jesienni Przyjaciele”. 

x.TT

DZIEŃ FATIMSKI w Nowogardzie – 
5 grudnia (sobota)

Już 5 grudnia 2009 r. ( w pierwszą sobotę miesiąca) w parafii pw. Matki 
Bożej Fatimskiej na Osiedlu Bema w Nowogardzie  odbędzie się Nabo-
żeństwo Fatimskie w ramach rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Fatimskiej 
przygotowującej nas do 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 2017 r. 

Nasza Diecezja włącza się w te światowe przygotowania. Mamy tylko dwie 
parafie pod tym wezwaniem w naszym rejonie: w Nowogardzie i w Dębnie 
oraz jedno Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. 

Dzień Fatimski będzie uroczystością cykliczną w naszym mieście i będzie 
odbywał się w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca.

Program uroczystości:
GODZ. 12.00 – Rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański, okazja do spowiedzi 

świętej; Uroczysta Msza Św. Fatimska; Wystawienie i Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; Różaniec Fatimski; Błogosławieństwo; Apel Maryjny na za-
kończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Parafian, Mieszkańców Nowogar-
du oraz okolicznych Parafii.

    Ks. mgr Ireneusz Kamionka
     Proboszcz Parafii pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie

Szkolne Mikołajki w rytmie HipHop…
Już 7 grudnia 2009, w poniedziałek, na szkolnym forum ZSO Nowogard 

wystąpi znany zespół hiphopowy „Full Power Spirit” z Białegostoku, czyli 
„dobry bit + dobry przekaz”. Koncert zespołu odbędzie się w ramach pod-
sumowania i finału szkolnego konkursu „Mam Talent” oraz walki z nałoga-
mi i marazmem wśród młodzieży, poprzez promocję talentów i zdolności, 
z którymi możemy dzielić się z innymi: „I Ty możesz być Św. Mikołajem 
przez swoje talenty dla innych…”. Serdecznie zapraszamy młodzież ZSO 
Nowogard.

x.TT

Sejm obronił krzyże…
Sejm w uchwale w sprawie ochrony wolności wyznania i promocji wartości bę-

dących wspólnym dziedzictwem narodów Europy ocenił krytycznie wyrok Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka zakazujący obecności krzyży w kla-
sach szkolnych we Włoszech. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w czwar-
tek 357 posłów, przeciw było 40, od głosu wstrzymało się 5.

W uchwale podkreślono, że „znak krzyża jest nie tylko symbolem religijnym 
i znakiem miłości Boga do ludzi, ale w sferze publicznej przypomina o goto-
wości do poświęcenia dla drugiego człowieka” i wyraża wartości budujące sza-
cunek dla godności każdego człowieka i jego praw. Dodano również, że krzyż 
nawiązuje do tradycji wolnościowej I Rzeczypospolitej, która była w ówcze-
snej Europie wzorem tolerancji w sferze narodowościowej i religijnej. 

Przypomniano także, że w przeszłości „szczególnie w okresie dyktatury nazi-
stowskiej i komunistycznej, akty wrogości wobec religii połączone były z maso-
wym łamaniem praw człowieka i prowadziły do dyskryminacji.

W ostatnich dniach Trybunał Konstytucyjny potwierdził także słuszność ocen 
z religii na świadectwie i ich wliczanie się do średniej. 

Opr. x.TT
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 Witamy wśród nas...  Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Dawid syn Anety Sydor 
ur. 26.11.09 
ze Szczecina

Marcel syn Bernadety 
Misiurka ur. 29.11.09 
z Bielic

Alan syn Agnieszki i 
Mariusza Zając 
ur. 27.11.09 
z Nowogardu

Gabrysia córka Moniki 
Cejman ur. 2.12.09 
ze Świerczewa

Wiktoria córka Darii 
Błaszczyk 
ur. 26.11.09 
z Redostowa

Adrian syn Justyny 
Król ur. 30.11.09 
z Dębic

Natalia córka Agaty 
Kraft ur. 28.11.09 
z Nowogardu

Julia córka Agnieszki 
Krystosiak 
ur. 3.12.09
 ze Złocieńca

Kaja córka Marleny 
Lisowskiej 
ur. 26.11.09 z Osowa

Paweł syn Anety 
Kułak ur. 1.12.09 
z Dobrej

W obiektywie  Jana Korneluka   - Miasto jak choinka
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu 

i łączą się w przeogromnym, szczerym bólu i żalu 
po stracie naszych kochanych bliskich 

Haliny i Mariusza  
Gasieckich 

serdeczne podziękowania 
składają córka i siostra Elwira, 

wnusia i siostrzenica Kornesia, zięć i szwagier Przemek

Nikt nie jest przygotowany na smutek, 
lecz świadomość, że w pobliżu są ludzie 

gotowi nieść pomoc pomaga…
Dziękuję rodzinie, przyjaciołom, znajomym, 

koleżankom i kolegom z pracy za okazaną pomoc 
i wsparcie w tak trudnych dla nas chwilach oraz 

wszystkim, którzy 26 listopada uczestniczyli 
w ostatniej drodze mojego 
ukochanego męża 

Mariusza oraz teściowej 
za okazaną pomoc i godne pożegnanie. 

Dziękuję. Edyta z Igorem

Serdeczne podziękowania 
dla Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz 

Naczelnika, policjantów Ogniwa Konwojowego 
w Szczecinie, Nowogardzie i Goleniowie, 

pracowników cywilnych 
i kierownictwa Komendy Policji w Goleniowie oraz 

wszystkich policjantów w Nowogardzie 
za organizację i uczestnictwo w pogrzebie 

śp. Mariusza Gasieckiego 
składa żona z rodziną

Podziękowania Sebastianowi F. oraz 
pracownikom Zakładu Pogrzebowego 

Jerzy Furmańczyk 
za zorganizowanie ceremonii pogrzebowej 

składa Edyta z rodziną

Serdeczne podziękowania 
dla dr Marzeny Drobińskiej 
i dr Doroty Tomasiak oraz 

pań pielęgniarek Elizy Felskiej 
i Iwony Kociuban 

za opiekę 
i ogromne poświęcenie 

przy leczeniu 

śp. Józefy 
Milewskiej 
składa Rodzina

Serdeczne podziękowania 
ks. Jackowi Czekańskiemu, 

firmie „Credo” oraz 
wszystkim, którzy 

uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Józefy 
Milewskiej 

składa Rodzina

Ks. Kazimierzowi Łukjaniukowi oraz Wszystkim, 
którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych 

śp. Zdzisława Bondy
podziękowania składa Rodzina

PODZIĘKOWANIA

Sygnały Czytelników
Po opublikowaniu artykułu „Radni przyjrzą się policjantom” otrzymali-

śmy wiele sygnałów od Czytelników. Wszystkie z poparciem dla radnych, 
którzy mieli wątpliwości czy pieniądze przydzielać. W swoich listach Czy-
telnicy podają liczne przykłady wykorzystywania radiowozów do celów pry-
watnych. Wymieniają przypadki podwożenia żony do pracy, dzieci do szkoły 
i przedszkola, podwożenia zakupów itp. Nie podoba się Czytelników eskorta 
policji podczas różnych imprez i „prowadzenia na kogucie” kawalkady sa-
mochodów weselnych. Dają przykłady zakupu alkoholu przez umunduro-
wanych funkcjonariuszy patrolu. Czytelnicy domagają się wręcz aby komen-
dant podał numer swojej komórki do wiadomości publicznej mieszkańców, 
a nie tylko radnych.

LMM

Ale są też tacy Czytelnicy, którzy wspierają dotacje do paliwa i  wskazują 
także na inne aspekty sprawy:

Po przeczytaniu artykułu w „Dzienniku Nowogardzkim” jestem przekonany, 
że radni podjęli właściwą uchwałę. Wystarczy poczytać „kronikę policyjną” aby 
się przekonać jak wiele pracy mają nasi policjanci i zadania przed nimi stoją-
ce wykonują rzetelnie.

Po moich osobistych doświadczeniach mogę stwierdzić jedno – należy 
oszczędzać na nieuzasadnionych wyjazdach na sygnały mieszkańców. Tak jest 
w innych miastach – za nieuzasadnione wezwanie policji lub straży miejskiej 
trzeba płacić!

Wcale się nie dziwię, że brakuje paliwa skoro patrol policji przyjeżdża kilka 
razy dziennie na wezwanie mojej sąsiadki. Patrol wzywany jest do spraw , któ-
re w ogóle nie miały miejsca – najlepszy dowód, że sąd uniewinnił mnie od za-
rzutów zakłócania porządku

Może by tak wzorem chociażby Szczecina policja nie reagowała na sygna-
ły osób, które znane są z niezwykłej, ale niestety nieuzasadnionej faktami ak-
tywności.

Ryszard Horniak

 W kinie „Orzeł” 

FAME  (SŁAWA)
Musical, USA, 2009, 107 min, 12 zł, od lat 15
11.12.2009 godz. 19.00, 12.12.2009 godz. 19.00, 13.12.2009 godz. 19.00
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Budżet 
– rozwój czy improwizacja ?

dyrekcji, pieniędzy w projekcie budże-
tu nie było. Dopiero zdecydowana re-
akcja mieszkańców, rady rodziców i 
osiedla wyostrzyła na chwilę wyobraź-
nię burmistrza, który bardzo szybko 
znalazł potrzebną kwotę na budowę 
nowej szkoły. Remont SP nr 2 również 
staje się koniecznością, której bur-
mistrz nie chce dostrzec.

Droga w Karsku potocznie nazwana 
„sołtysówką” również okazała się waż-
niejsza od chociażby budowy kom-
pleksu sportowego Orlik 2012. Uza-
sadnione jest wydanie 600 tys. złotych 
na kawałek drogi do sołtysa, który 
przecież nie będzie chodził w gumow-
cach 

( nieważne, że jest 100 innych dróg 
w gminie w znacznie gorszym sta-
nie). Drugorzędną kwestią jest tu na-
wet dysproporcja w ilości ludzi korzy-
stających z danej inwestycji. Kilka ro-
dzin w Karsku czy 2500 mieszkańców 
na Bema. 

Wniosek o zabezpieczenie pienię-
dzy na budowę Orlika podpisało w 
ciągu 2 godzin prawie 500 osób. Po-
mimo tego, że moglibyśmy jako gmi-
na zrealizować inwestycję, wydając 
tylko połowę pieniędzy z własnego 
budżetu, nie znalazła ona uznania w 

oczach burmistrza. Różnica polega na 
tym, że inaczej postrzega on funkcjo-
nowanie gminy jak i rolę władzy w jej 
ramach. 

Dlatego dla burmistrza wydanie pie-
niędzy na budowę kompleksu sporto-
wego to strata własnych środków. Każ-
dy sprawny manager powiedziałby, że 
zyskujemy 660 tys. złotych a inwesty-
cje realizujemy za połowę tego, co mu-
sielibyśmy wydać.

A może nie będzie Orlika na Bema, 
ponieważ pomysł zaproponowali rad-
ni opozycji, więc nie powinien zostać 
wprowadzony w życie, przez co miesz-
kańcy pozbawieni będą, wbrew swojej 
woli, kolejnej pożytecznej inwestycji. 
Wystarczyłoby nie umorzyć podatków 
tylko dwóm panom: Bondzie i Sma-
lowi i byłby Orlik. Co z umorzenia 
ogromnych pieniędzy ma Nowogard 
i jego mieszkańcy?

Za kilkanaście dni zwołana zostanie 
sesja poświęcona dalszej dyskusji nad 
kształtem przyszłorocznego budżetu. 
Będzie to dobry moment, żeby zasta-
nowić się nad wprowadzeniem wie-
lu ważnych zadań do budżetu, biorąc 
pod uwagę głos społeczeństwa.

Radny
Tomasz Szafran

Za nami pierwsze czytanie budże-
tu, a więc i pierwsze refleksje z tym 
związane. Wniosków do budżetu jak 
co roku wpłynęło bardzo dużo, ogól-
na kwota kilkakrotnie przewyższa 
możliwości gminy. Powstaje więc py-
tanie, który wniosek jest ważniejszy. 
Jakie zadania są dla gminy prioryte-
tem, bezwzględną koniecznością, któ-
re są co najwyżej ważne. Są również i 
te, mające na celu spłatę zobowiązań 
przedwyborczych i możliwość uzy-
skania większości podczas absoluto-
rium burmistrza.

Czytając projekt budżetu przygo-
towany przez burmistrza Ziembę, nie 
sposób nie zauważyć, że wraz z przy-
gotowaniem budżetu na rok wybor-
czy, intensywnie przygotowuje się do 
kolejnej ( o zgrozo! ) kampanii wy-
borczej. W projekcie budżetu aż roi 
się od zadań, które mają być realizo-
wane na terenach wiejskich. Osobi-
ście cieszę się z takiego scenariusza, 
ponieważ partie rządzące zbyt długo 
zaniedbywały tereny wiejskie. Nie-
uniknione jednak, że ta strategia od-
bije się na realizacji zadań inwesty-
cyjnych w mieście. Tok rozumowania 
burmistrza Ziemby jest jednak pro-
sty, można go podsumować cytatem 
z wypowiedzi, jakiej udzielił podczas 
poprzednich wyborów: „PSL nastawi 
się na tereny wiejskie, gdzie jest z tym 
znacznie lepiej ( czytaj: poparciem ). 
W mieście jest inaczej, ludzie chcą 
argumentów a nie obiecanek”.

Ostatnie zdanie mówi wszystko i 
nie wymaga zbytniego komentarza. 
Podsumowując można stwierdzić, że 
jak się nie ma argumentów w posta-
ci umiejętności zarządzania gminą ( 
nie mylić z manipulacją i konfabu-
lacją ) to pozostaje próba omamienia 
tymi samymi obietnicami, w większo-
ści wciąż niezrealizowanymi, elekto-
rat wiejski. Wydaje się, że sprawdzona 
taktyka polegająca na „łatwiej i taniej” 
w dalszym ciągu jest stosowana. Może 
się jednak okazać, że nawet toleran-
cyjni mieszkańcy wsi, na których tak 
bardzo liczą peeselowscy działacze, 
mogą mieć dość ciągłych kłamstw, 
nieudolności i bajek zaczynających się 
od: Chłopy, wszystko zrobimy ….

Wracając do kwestii budżetowych, 
to idąc za słowami radnego Kazuby: 
„krawiec kraje jak mu materiału sta-
je”, powinniśmy z troską i zrozumie-
niem przyjąć fakt, że burmistrz więcej 
nie może. W ten sposób każda ofiara 
losu mogłaby mieć wymówkę, dlacze-
go jest nieudolna. Nieszczęściem na-

szej gminy są właśnie ludzie nieudol-
nie nią zarządzający, którzy powodu-
ją jej niewydolność. Ten tok rozumo-
wania tłumaczy, dlaczego dochody 
własne gminy są niskie i praktycznie 
nie wzrastają a na pewno niewspół-
miernie do wydatków. Dochód wła-
sny gminy to źródło, które pozwa-
la na rozwój i zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców. Żeby uzyskać dochody, 
i „żeby starczyło owego materiału” to 
trzeba wziąć się do sumiennej pracy i 
przestać improwizować.

Dla kogo więc improwizuje bur-
mistrz, który jest autorem projektu 
przyszłorocznego budżetu, skoro naj-
ważniejsze sprawy związane ze szpi-
talem, oświatą, kanalizacją …. nie są 
ujęte w budżecie lub są jedynie pozo-
rowane. Każde z tych zadań powinno 
być priorytetem, każde jest kosztow-
ne i nieuniknione. Żeby można było je 
realizować systematycznie, w sposób 
ciągły, gmina musi się rozwijać i przy-
nosić dochody.

Nie sposób nie zgodzić się, że każ-
dy wniosek i zadanie są ważne, skoro 
wnioskują o nie mieszkańcy lub repre-
zentujący ich radni. Z realizacji zadań 
musi wypływać jednak jakaś logika 
pozwalająca spojrzeć strategicznie na 
rozwój gminy. W zamian za to mamy 
forsowany zakład utylizacji padliny, 
wysypisko dla 28 gmin czy też bez-
podstawne umorzenia idące w setki 
tysięcy złotych rocznie.

Bagatelizuje się oczekiwania i po-
trzeby mieszkańców, omijając najpil-
niejsze zadania lub po prostu kłamiąc, 
że będą realizowane, chociaż w wielu 
przypadkach nie są nawet wpisane do 
budżetu.

I tak, rozwalająca się Szkoła Pod-
stawowa nr 2, nie znalazła uznania 
w oczach burmistrza Ziemby, który 
uznał, że ścieżka rowerowa do Olcho-
wa jest ważniejsza. Koszt inwestycji 
to ponad pół miliona złotych w przy-
szłym roku, docelowo – 1,5 – 2 mln zł.

Na Ziembie i jego radnych nie robi 
wrażenia to, że do szkoły uczęszcza 
kilkaset dzieci ( ponad 300 ) dzien-
nie, w budynku nie ma ciepłej wody 
a zalecenia sanepidu dotyczą już każ-
dego jej zakątka. Szkoła przypomina 
inną epokę, której burmistrz Kazi-
mierz „oświata jest moim oczkiem w 
głowie” Ziemba zdaje się nie dostrze-
gać. Z podobną sytuacją zetknęliśmy 
się w zeszłym roku na osiedlu Bema. 
Wtedy również nikogo nie porusza-
ło, że szkoła może zawalić się w każ-
dej chwili. Pomimo apeli i wniosków 

Potęga prasy
Nawet nie wiedziałem jaką potęgą jest prasa!!!
Myślałem, że moje interpelacje z poprzedniej sesji rozejdą się jak to zwy-

czaj bywało po kościach. A tu niespodzianka. Droga za Wierzbięcinem zro-
biona. Pieniądze na ulicę Światowida i Racibora przeznaczone w budżecie 
na rok 2010. A wiele pozostałych jest w trakcie realizacji. A więc jednak coś 
można!

Rada - Nierada
Ostania sesja pokazała wyraźnie 

jak radni koalicji kochają naszych 
emerytów i rencistów. To że jest 
groźna grypa wszyscy wiemy. To że 
jesteśmy biedną gminą też. 

Dlatego dziwi mnie, że Koalicjan-
ci jak jeden mąż przegłosowali po-
moc dla Ukrainy ( 10 000 złotych ), a 
nie poparli mojego wniosku o prze-
znaczenie chociażby takiej samej 
kwoty na szczepionki dla najuboż-
szych naszych emerytów i rencistów.

Bajdurzenie radnego P. z PIS o 
tych tysiącach emerytów to po pro-
stu kłamstwo. Osób starszych po 65 
roku życia w gminie jest parę setek. 
Biedniutka gmina Osina zaszczepiła 
swoich starszych mieszkańców. Ale 
radni osińscy kierują się innymi za-
sadami. 

Natomiast gratuluję burmistrzowi 
w jaki sposób dyscyplinuje swoich 

wasali z Koalicji Rządzącej. Wystar-
czy powiedzieć przerwa!

 Owieczki potulnie opuszcza-
ją salę za swoim Wodzem i po po-
wrocie jak jeden mąż głosują jak 
im nakazano. To jest ta piękna DE-
MOKRACJA NOWOGARDZKA. 
Cieszę się, że już nie jestem w PSL 
i nie muszę jak za Gomułki trzymać 
się linii jednego słusznego TOWA-
RZYSZA. 

Strach przed utratą stanowiska 
małżonki pracującej w urzędzie, 
strach przed utratą profitów z urzę-
du, strach przed utratą intratnej pra-
cy w gminie itp. tłumi sumienie i sa-
modzielne myślenie. I tak trzymać 
panowie radni. Tylko nie zapomi-
najcie, że niebawem wybory, a eme-
ryci i renciści są pamiętliwi.

Radny Niezależny
Krzysztof Kosiński  ps. Bełkotliwy
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ul.  3 MAJA 26 , 72-200 NOWOGARD • ZAKŁAD BIOPALIW • Tel. 91 3925990
Ogłasza nabór nowych pracowników na stanowisko:

Specjalisty ds. Handlu
Opis Stanowiska pracy:
•	 Uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji strategii sprzedaży firmy,
•	 Odpowiedzialność za wyniki sprzedaży,
•	 Prowadzenie dokumentacji sprzedaży i nadzór nad wysyłką wyrobów do odbiorców
•	 Nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z kontrahentami spółki
•	 Uczestnictwo w budowaniu programów marketingowych spółki
•	 Prowadzenie negocjacji handlowych i załatwianie formalności na dostawę wyrobów 

dla odbiorców krajowych i zagranicznych
•	 Rozpoznawanie potrzeb rynkowych w powiązaniu z możliwościami produkcyjnymi 

spółki,
•	 Sporządzanie raportów sprzedaży
•	 Opracowywanie wstępnych kalkulacji cenowych, kształtowanie polityki cenowej,
•	 Nadzór na spływem należności

Wymagania:
•	 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki :zarządzanie i marketing  względnie eko-

nomia ,
•	 co najmniej  kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku ,
•	 bardzo dobra znajomość jeżyka angielskiego/mile widziana dobra znajomość języka 

niemieckiego ,
•	 doświadczenie w  prowadzeniu negocjacji handlowych,
•	 umiejętność aktywnego pozyskiwania nowych kontrahentów,
•	 znajomość pakietu MS Office
•	 zdolności organizacyjne
•	 komunikatywność
•	 zaangażowanie
•	 samodzielna organizacja pracy
•	 terminowość
Zainteresowane osoby prosimy do składania dokumentów(CV i list motywacyjny)w 
sekretariacie spółki lub przesłanie pocztą z dopiskiem : SPECJALISTA DS. HAN-
DLU na adres spółki w terminie do 18 grudnia 2009 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z 
Ustawą  z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych( Dz. U. NR 113, POZ. 883).
Dziękujemy za nadesłanie aplikacji i informujemy, że skontaktujemy się jedynie 
z wybranymi osobami.

ul.  3 MAJA 26 , 72-200 NOWOGARD • ZAKŁAD BIOPALIW
Tel. 091 3925990

Ogłasza nabór nowych pracowników na stanowisko:
Specjalisty ds. surowcowych

Opis Stanowiska pracy:
•	 Zarządzanie i nadzór pracy w pionie skupu,
•	 Organizacja bazy surowcowej na terenie województw: zachodniopomorskie-

go, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego,
•	 Utrzymywanie stałych kontaktów z producentami rzepaku,
•	 Opracowywanie harmonogramu dostaw rzepaku,
•	 Przygotowywanie umów skupu i składowania rzepaku.

Wymagania:
•	 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki : rolnicze  względnie ekonomia ,
•	 co najmniej  kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku ,
•	 dobra znajomość jeżyka angielskiego/mile widziana dobra znajomość języka 

niemieckiego ,
•	 doświadczenie w  prowadzeniu negocjacji handlowych,
•	 umiejętność aktywnego pozyskiwania nowych kontrahentów ,
•	 znajomość pakietu MS Office
•	 zdolności organizacyjne
•	 komunikatywność
•	 zaangażowanie
•	 samodzielna organizacja pracy
•	 terminowość

Zainteresowane osoby prosimy do składania dokumentów(CV i list motywacyjny)
w sekretariacie spółki lub przesłanie pocztą z dopiskiem : SPECJALISTA DS. SU-
ROWCWYCH na adres spółki w terminie do 18  grudnia 2009 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z 
Ustawą  z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych( Dz. U. NR 113, POZ. 883).
Dziękujemy za nadesłanie aplikacji i informujemy, że skontaktujemy się jedynie 
z wybranymi osobami.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz 
Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14 września  2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 14 września  2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki  
zabudowanej lokalem użytkowym wraz z udziałem 1112/10000 

w częściach wspólnych nieruchomości, położonej  w obrębie nr 3 m. 
Nowogard, Plac Wolności 2.  

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy o pow. użytkowej 173,68 
m2. Lokal składa się z : sali sprzedaży, czterech magazynów, dwóch po-
mieszczeń socjalnych, destylatorni, laboratorium, dwóch wc, dwóch ko-
rytarzy, pomieszczenia przyjęć towarów i pomieszczenia biurowego) wraz 
z udziałem 1112/10000  w częściach wspólnych budynku, urządzeniach i 
działce nr 248/10 o pow.405 m2 , położony w obrębie nr 3 m. Nowogard, 
Plac Wolności 2. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 15003 w Sądzie 
Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczo-
wymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg  odbędzie się w dniu 8.01.2010r. o godz.1050 w sali obrad /I 
piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego
wraz z udziałem 1112/10000 w częściach       -   537.887,00 zł 
wspólnych  budynku, urządzeniach i gruncie                                                    
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 5.380,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Nieruchomość uzbrojona jest  w instalację sanitarną, wodną, energe-

tyczną, telefoniczną i gazową. 
Budynek posiada atrakcyjną lokalizację – strefa centralna miasta. 

Bliskość obiektów administracyjnych, handlu i usług. Położenie atrak-
cyjne – w ciągu handlowym.

Nieruchomość można oglądać w dniach 7,8,14,15,21,22,28,29 grud-
nia 2009r. w godzinach od 1200 do 1300.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży w wysokości : za wycenę działki oraz lokalu użyt-
kowego – 280,00 zł. (aktualizacja wyceny).

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia  20 
lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyso-
kości 10% wartości  nieruchomości  tj. 53.790,00 zł. najpóźniej  do dnia 
5.01.2010r. na konto: Grupa PEKAO  S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 
1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji 
przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cu-
dzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określo-
nym terminie i miejscu. 

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet 
nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłaco-
ne w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarial-
nej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie po-
wiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu za-
warcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej 
wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac 
Wolności 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226. 

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 55 
m kw, II piętro w Dobrej Nowogardzkiej, 
ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE UZBRO-
JONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ ZA 1 METR 
KW NETTO TEL: 608 047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw pod 
usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamowych 
przy drodze, na budynkach (Nowogard 
– Goleniów – Szczecin – Świnoujście). 
Tel. 605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, parter, 
własnościowe na większe, może być w sta-
rym budownictwie lub domek do remon-
tu. 091 39 25 132, 0506 486 202.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na ul. 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam działkę budowlaną, wydane wa-
runki zabudowy. Nowogard. Tel. 60 66 817 04.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposażeniem, 
możliwość przekształcenia na dom. Tel. 
788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, częścio-
wo umeblowane o pow. 78 m kw, I piętro w 
centrum Nowogardu + 2 garaże w podwó-
rzu. Tel. 781 668 400, 091 39 20 353.

• Sprzedam, wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe, po remoncie, z zabudową, atrak-
cyjna cena. 602 630 016.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 55m kw, 
prąd, woda, wc alarm. 665 382 216.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 68 m kw, 
wspólnota. Tel. 609 776 335.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościelnej 1. 
504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie M-5 na parterze, ul. 
15 Lutego. 886 839 549.

• Mieszkanie 50 m, 3 pokoje w centrum 
sprzedam. Tel. 725 353 977.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe własno-
ściowe, 57,80 m kw, parter, 140 tys. w tym 
garaż + ogród 5 arów. Dębice k. Maszewa. 
604 189 118.

• Sprzedam działki pod zabudowę 18 zł/ m 
kw. Dębice k. Maszewa. 604 189 118.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszkanie, I pię-
tro, słoneczne, centrum, ale spokojna lo-
kalizacja sprzedam. Pomoc w uzyskaniu 
kredytu. 791 516 309, 606 616 309.

• Nowogard – sprzedam mieszkanie, ładne, 
o podwyższonym standardzie, 3 pokoje, 
pow. 70 m kw, III p., cena 2700/ m kw. Tel. 
91 39 20 136.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Wiejska po remoncie. 693 850 197.

• Sprzedam działki 30, 36 arów z warunkami, 
ogrodzone. 728 323 434.

• Sprzedam działkę w mieście 27 arów w 
atrakcyjnej cenie. Tel. 794 063 102.

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej, blaszak. 
505 277 850.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 67 m 
kw, IV piętro. Tel. 605 946 809.

• Garaż murowany z prądem do wynajęcia 
przy ul. Zamkowej. Tel. 506 999 932.

• Garaż do wynajęcia na os. Gryfitów. 
662 037 225.

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie 1,14 
ha z pozwoleniem na budowę (wykona-
ne fundamenty). Tel. 66 77 88 125.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I piętro, 
80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 700 Lecia 20B. 
Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w 
centrum miasta, I piętro, 2 pokoje. Tel. 
608 633 831, 604 148 735.

• Do wynajęcia garaż murowany ul. Zamko-
wa. 693 70 00 73.

• Wynajmę pokój na ul. Warszawskiej. 
609 004 967.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
603 219 478.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 die-
sel, 2000 r. lub zamienię na busa. Tel. 
503 045 960.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALOWE DO SAMO-
CHODU ROVER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• Sprzedam przyczepę 3,5 t, wywrotka, stan 
dobry. Wiśniewski, Dąbrowa. Tel. 091 39 
26 189.

• Sprzedam Mercedes 207 D, rok prod. 1987, 
cena 2000 zł. Tel. 609 632 284.

• Citroen Jumpy, 2 l HDi, 12.2007 r., 51 000 
km, pierwszy właściciel, 3 osobowy, do-
stawczy, elek. szyby, komp. pokładowy, 
wspomaganie, airbag, cd, podgrzewane 
lusterka, sensor na deszcz i światła, paka 
hydrauliczna, park distanz, srebrny meta-
lik. Cena 51 000 zł. 886 260 058.

• Sprzedam Daewoo Tico, 2000 r., na części. 
664 698 244.

• Sprzedam skuter Spino, 2007 r. Tel. 691 438 365.

• SPRZEDAM OPONY ZIMOWE 4 SZTUKI 185 
65 R15, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Volkswagen Golf IV, 1998 r., poj. 
1,9 TDI, cena 13 500 zł do uzgodnienia. Tel. 
886 709 231.

• Sprzedam VW Passat B3, rok 1990. Tel. 
602 598 403.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 1998, 2,0, 
16V, cena 11  500 do uzgodnienia. Tel. 
609 307 351.

ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

• Sprzedam dwa kucyki, ułożone pod siodło. 
091 39 25 147.

• Sprzedam tuczniki. 91 39 26 793.

• Sprzedam prosięta. Korytowo. Tel. 
665 602 571.

• Sprzedam źrebaka klaczkę, karą, 7 mie-
sięczną. Tel. 889 35 40 58.

• Kupię silosy do paszy. Tel. 502 56 23 78, 91 
39 103 15.

• Sprzedam ziemniaki, pszenżyto, pszenicę 
oraz buraczki i marchew. Tel. 502 853 573.

• Sprzedam maciorę. Tel. 502 853 573.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przeprowadz-
ki – wnosimy – znosimy. 0601 493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 39 20 
714.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAM – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608  582  168, 
605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 091 
39 20 737.

• Remonty. 508 920 135.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawianie klinkieru, na-
prawa dachów. 794 398 610.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie, glazura i terako-
ta, hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Korepetycje z języka angielskiego, na-
uka od podstaw. Tel. 605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Usługi budowlane – wykończenia wnętrz, 
regipsy, tynki, szpachle wykończeniowe i 
ozdobne, malowanie, glazura, terakota. Tel. 
605 168 658.

• Artystyczne zdobienie wnętrz, malowanie 
pokoi dziecięcych. 694 161 129.

• Transport, przeprowadzki – kraj, zagra-
nica, wnosimy - znosimy. 696  138  406, 
696 854 591.

• Usługi informatyczne, naprawa kom-
puterów, monitoring, simloki. Tel 788 
150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć naj-
bliższych, uszczerbek na zdrowiu, kolizja 
drogowa. 503 617 739.

• DUR – DACH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 15 Lu-
tego 17. 669 053 722.

• Instalacje elektryczne. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• Remonty – malowanie, regipsy, panele 
podłogowe. Tanio, solidnie. 606 490 456.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, do-
cieplenia. 507 951 320.

• Depilacja woskiem. Tanio. Tel. 666 817 597.

• Wykonam remont. 091 39 20  002, 
600 302 217.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• Regipsy, malowanie, szpachle, pane-
le ścienne, podłogowe. 514  659  452, 
514 659 382.

• HARRY – MED masaż i rehabilitacja u pa-
cjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkurencyjne 
ceny. Tel. 880 690 659.

• Sprzedam kuchenki mikrofalowe, odkurza-
cze – tanio. Tel. 601 409 611.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

• Remonty mieszkań i wykończenia 
wnętrz. 662 125 370.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 668 17 12 12.

• Geografia – przygotowanie do matury. 668 
17 12 12.



 
 

 

      POLECAMY MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
 

   NOWOGARD                                                 NOWOGARD 

  Cena: 192 000 zł       3 pokoje,  III p          Cena: 240 000 zł             3 pokoje,  I p 
 
  NOWOGARD                                                  NOWOGARD  

 Cena: 150 000 zł          2 pokoje, I p           Cena: 165 000 zł             3 pokoje,  II p  
 
 PŁOTY                                                              MECHOWO 

Cena: 65  000 zł       KAWALERKA ,  I p       Cena: 100 000 zł             4 pokoje, II p    
 
PŁOTY – OKOLICA                                          RADOWO MAŁE 

 Cena: 49 000 zł       2 pokoje, parter         Cena: 125 000 zł             4 pokoje, III p 
                                            

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

1320-23.11.2009 r. 

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

POLECAMY DOMY POD GOLENIOWEM

ZapraSZaMy do NaSZych biur:

 Cena: 85 000 zł  Cena: 269 000 zł

 Cena: 40 000 zł  Cena: 329 000 zł

 Cena: 155 000 zł          Cena: 155 000 zł

Nowogard, ul. 3 Maja 13
tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6
tel. 91 407 33 77

POLECAMY MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

• Remonty, budowy kompleksowo. 
727 303 097.

• Opieka nad dzieckiem na telefon. Chcesz 
wyjść na imprezę, spotkać się z przyjaciół-
mi, zrobić zakupy i nie masz z kim zostawić 
dziecka? Zadzwoń do doświadczonej niani. 
Tel. 783 54 86 73.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Ekskluzywne wykończenia wnętrz oraz fa-
chowe usługi elektryczne. Tel. 792 344 885. 
Więcej info na: www.studio-projekt.info

• Dachy kompleksowo. 727 303 097.

• Transport – 7 ton. 727 303 097.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA, 
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OBSŁUGA 
LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na ad-
res Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samochodo-
wego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny Elit zatrudni kelnerki na 
noc sylwestrową, tel. 510 244 073, 503 
045 960.

• Firma kosmetyczna Oriflame zatrudni kon-
sultantów. 604 189 118.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomocnika. 
Tel. 603 366 286.

• Emeryt, 63 lata podejmie pracę. 091 39 
22 988.

• Firma Budowlana zatrudni doświadczo-
nych w zawodzie murarzy. Informacje tele-
fon 784 542 371 po godz. 16.00.

• Kobieta, lat 30 podejmie każdą pracę. 601 
79 10 12.

• SZOZ Praxis zatrudni pracownika do salonu 
optycznego oraz kadrową na 1/ 4 etatu. Tel. 
91 392 72 72.

• Zaopiekuję się starsza osobą. 601 79 10 12.

• Pracownik ogólnobudowlany ze stażem i 
doświadczeniem podejmie się wszelkiej 
pracy. Tel. 796 929 321.

INNE

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZARNO-
ZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM DO 
KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA. 
TEL. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz kominko-
we. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. Wy-
dajność 100 l na minutę. Obroty 2850. Prze-
krój 15 cm, wysokość 120. Sprawna nieuży-
wana – nowa. Tel. 091 39 20 714, Nowogard 
ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne (dru-
karka, fax, skaner, kopiarka) lexmark X5470, 
cena 270 zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Podgrzewacz wody – bojler gazowy sto-
jący, zasobnik typ 130, 160, 190 litrowy, 
z Niemiec firmy Vaillant do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia to kom-
fort ciepłej wody, koszt 40 zł miesięcz-
nie, cena 1000 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, tylko ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  mieszka-
nie, domek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• Elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kw, z Niemiec, ekonomiczne, 
idealne do łazienki, kuchni, warsztatu, 
baru, pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
wiszący do mieszkania, domku, firmy 
Vaillant z Niemiec, mało używany, cena 
150 zł, gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stojący, za-
sobnik z wężownicą do podłączenia go 
z piecem c.o. gazowym lub węglowym, 
firmy Vaillant z Niemiec, typ 120 lub 150 
litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICSSON K 
810 i, GWARANCJA, ETUI, CENA 360 ZŁ; 
LAPTOPA LENOVO IDEA PAD Z OPRO-
GRAMOWANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ONKYO (AMPLITU-
NER, DVD, 5 KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 
522 340.

• Sprzedam komplet wypoczynkowy, kana-
potapczan + 2 fotele. 510 243 843.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 783-222-
238.

• Sprzedaż drewna opałowego i kominko-
wego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam skrzynkę budowlaną elektrycz-
ną. 606 490 456.

• Sprzedam lady sklepowe w dobrym sta-
nie. 693 850 197.

• Sprzedam karpia handlowego z dostawą 
do domu. Tel. 091 39 20 106 po godz. 18.00.

• Drewno tartaczne na opał do piecy kaflo-
wych, piecy CO, itp. Przyczepa pociętego w 
klocki 300 zł. Przyczepa w całości do pocię-
cia 200 zł. Transport gratis na terenie gminy 
Nowogard. Tel. 514 740 538.

• Drzewo na opał, liściaste, pocięte w klocki, 
brzoza. 886 709 231.

• Sprzedam wózek dziecięcy głęboki ze spa-
cerówką firmy Espiro. Tel. 664 996 984.

• Oddam szczeniaczki kundelki 8 tyg. – małe. 
Tel. 781 785 779.

• Sprzedam drewno opałowe z dowozem. 
Tel. 889 35 40 58.

• Sprzedam meble młodzieżowe – segment 
+ tapczan 2 osobowy – tanio. 664 594 593.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazdz
DworcaPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 17.30, 20.25 (odjazd
ul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat- 091 392 62 65
 kierownik-091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCK - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;F-kursujeodponiedziałkudopiątku;7-kursu-
jeodponiedziałkudoniedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F-kursujeodpon.-pt.;L-kursujecałytydziń;L1-niekursujewnd.;L2-kursuje
tylkownd.;L3-kursuje-wt.,śr.,czw.,sob.,nd.P-niekursuje24,25.12iWielkanoc

OFERTY PRACY PUP

GDZIE MOŻNA 
ZACZIPOWAĆ 
PSA?

Można to zrobić w każdym 
gabinecie weterynaryjnym na 
terenie miasta/gminy Nowogard. 
Należy tylko wziąć ze sobą doku-
ment stwierdzający tożsamość 
właściciela psa oraz książeczką 
szczepień zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Da-
nuta Czerwińska

ul. Wybickiego 2
tel. 0913923786

Gabinet Weterynaryjny Zdzi-
sław Truszyński

ul. Kościuszki 21
tel. 091 3921801

Gabinet Weterynaryjny Mi-
rosław Berezowski

ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814

Gabinet Weterynaryjny Tade-
usz Soroka

ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484

Przychodnia Weterynaryjna 
„Sikorka”

Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695
W przypadku szczegółowych 

pytań można uzyskać odpo-
wiedzi w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska Plac 
Wolności 5 pok. 207 tel. 091 39 
26 239

Nowogard 26.11.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Malarz
2. Robotnik budowlany
3. Elektromonter
4. Dekarz
5. Stolarz                                 

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Mobilny doradca klienta (Byd-
goszcz)
2. Lektor j. niemieckiego (Szczecin)
3. Asystent  sędziego (Goleniów)
4. Pracownik gospodarstwa rolnego-
(Pucice)
5.Referent do spraw kosztorysowania - 
doradca techniczno-handlowy (Szcze-
cin}

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty
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WĘGIEL ORZECH

KOKS, MIAŁ

WĘGIEL KOSTKA

EKOGROSZEK

ATRAKCYJNA CENA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Nowogard,

ul. Boh. Warszawy 34

tel. 091 39 20 821

Brykiet do pieców

i kominków

firmy

Heizprofi

AUTO-TOP
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

KUPIĘ DREWNO 
NA PALETY

TEL. 500 149 905

SALON GLAZURY  
I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
PANELE  PODŁOGOWE
DESKA  BARLINECKA

DomHandlowy„VELES”(zaNetto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, ma-
kijaże, mikrodermabrazja, peeling kawita-
cyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 – obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 • Czynne od 11.00 do 19.00
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

APTEKA APTEKA
Jantar NOWOGARDul. 700-lecia 15

(przed torami)

Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

OmegaVit2x60tabl.

MultivitaminaSCOOBY

19,20 zł
14,95 zł

8,25 zł

12,92 zł
8,00 zł

14,95 zł11,85 zł

5,15 zł

MagnefarB6100tabl.

Flegaminasyrop120ml

Plusssz
dladzieciJunior

26,00 zł
34,80 zł

9,20 zł
6,50 zł

24,95 zł
16,90 zł

Ibum60kaps.
IbumForte36kaps.
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OŚRODEK 
„SARNI LAS” 
W NOWOGARDZIE 

zaprasza na 

BAL 
SYLWESTROWY

- smaczna kuchnia domowa
- wszelkie napoje
- muzyka na żywo

tel. 503 150 300
Zapraszamy!

KOMINKI – SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

PROMOCJA na WKŁADY firmy JOTUL! 
OFERUJEMY: 
−  wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym firm polskich oraz wszystkich europejskich
− piecyki i piece ogrzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
− wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane indywidualnie
− system kominowy „MARYWIL”
− wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej dobrane do kształtu przewodu wraz z montażem
− materiały montażowe do kominków i zabudów, przeglądy i remonty kominków, wymiana szyb i uszczelek

Sprzedaż ratalna. Sprzedaż kominków z płaszczem wodnym do układu zamkniętego (UZ) 
firmy Lechma Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm „JOTUL”, „LECHMA”, 
„MCZ”, „PAMA”. Oferta specjalna przy zakupie pieców – transport oraz podłączenie do 
przewodu kominkowego na terenie województwa bezpłatnie. 

Kontakt: e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl, www.kominki.nowo.pl
tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205, Sklep z kominkami – otwarty pn – pt 

9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 
informuje, że z dniem 01.01.2010 r. 

zmienia się wysokość stawki 
za wywóz nieczystości stałych 

z kwoty 59,26 zł/ m3 na kwotę 66,77 zł/ m3.
Stawki cenowe ustalone są na podstawie Obwieszczenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska na rok 1010 M.P. z dnia 8 września 2009 r., 
oraz Uchwały IV/05/09 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI 
z siedzibą w Nowogardzie z dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat netto za składowanie odpadów na składowiskach. W/w 
stawki nie zawierają podatku VAT. Wysokość stawek zatwierdzona przez 
Radę Miejską w Nowogardzie Uchwała nr XXXIV/279/09 z dnia 28 paź-
dziernika 2009 r.

Wynajmę mieszkanie 
od zaraz, 

4 pokoje, centrum. 
Opłaty – 500 zł + wynajem 500 zł.

Tel. 668 452 615

SZOZ PRAXIS 
ZATRUDNI 
pielęgniarkę. 
Wysokie wynagrodzenie.  

Tel. 091 39 272 72

WIELKA WYPRZEDAŻ 
OBUWIA  ROBOCZEGO

pochodzącego z końcówek 
serii produkcyjnych

CENY OBUWIA JUŻ 
OD 5 ZŁOTYCH ZA PARĘ      

Oferta ważna do wyczerpania zapasów
Sprzedaż obuwia w sklepie zakładowym

Przedsiębiorstwo Państwowe 
GARDIA

ul. Zamkowa 7b , 
72-200 NOWOGARD

t e l .  9 1 / 3 9  2 1   0 7 5 , 
9 1 / 3 9  2 0  0 5 6
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Humor 
Henia Szczupaka

Krzyżówkapanoramiczna
NR4.12

O MIKOŁAJACH – tych Świętych...
Tak jednakże coś mi się zdaje,
Że przyjemnie wierzyć w Mikołajów.
Świat się nimi, co roku zaludnia.
O północy dnia szóstego grudnia.
Nie wiadomo dotychczas dokładnie
Gdzie Mikołaj przez cały rok żyje,
Chyba w szafach, w komodach, gdzieś na dnie
Przed ludzkimi oczami się kryje.
Kto ma szczęście, ten na dnie komody
Ujrzy czasem strzępek siwej brody.
Bo tak samo dziś, jak i przed laty,
Utrzymuje się w modzie ta moda,
Że Mikołaj być musi – brodaty
I że biała być musi ta broda.
Białe brody nie lecą im z nieba, 
Dużo waty na brody potrzeba.
Co do worka natomiast, to worek,
W którym wszystkie się mieszczą podarki,
Jak powiadał Mikołaj Gaworek – 
Najprzedniejszej powinny być marki.
A znów według Mikołaja Trepszy,
Taki worek im większy, tym lepszy.
W waszych oczach pytanie się czai:
Co to znowu za dziwne nazwiska?
Otóż z różnych słynnych Mikołai
Tych dwóch znałem, że tak powiem, z bliska.
Odwiedzali mnie w dzieciństwie stale, 
Co do dzisiaj jeszcze sobie chwalę.
Pozostałaby nam na ostatek
Jeszcze sprawa tych rózeg... tych witek...
Ale mam nadzieję, proszę dziatek,
Że w tym roku nie będą użyte.
Zresztą, po co tu o tym gadamy,
To zależy przecież od was samych.
Na, a kiedy odejdzie Mikołaj,
Ten pan z brodą, ta figura z bajek,
To nie wzywaj go, nie płacz, nie wołaj,
Daj powrócić mu do Mikołajek...
Bo najlepiej jest im w Mikołajkach,
Chociaż może to też tylko bajka.

DO MIKOŁAJA
Przybądź do na Mikołaju,
Bo Barbórki już czekają.

Rozwiązania krzyżówki nr 27.11 – ANDRZEJKI 
– nadesłali: Krystyna Tretiak z Maszkowa, Bogu-
miła Urtnowska z Kulic, Agnieszka Skowrońska 
ze Strzelewa,Jadwiga Wdowczyk z Karska, Józef 
Dobrowolski z Dąbrowy, Agata Kochelska z Błot-
na, Maria Gortat z Czermnicy, Teresa Mlynarska 
ze Słajsina, Regina Czarnowska z Osowa oraz z 
Nowogardu: Wiesław Borowik, Patryk Skowron, 
Teresa Januszonek, Halina Szwal (także poprzed-
nie), Bogdan Baran, Krystyna Zawidzka, Marzena 
Ustyjanczuk, Beata Ławniczak, Alicja Wypych, 

Katarzyna Frąckowiak, Urszula Skowron, Krzysz-
tof Kępa, Natalia Chruściel, Szczepan Falacinski, 
Krystyna Porada, Renata Dumańska, Pelagia 
Feliksiak, Andrzej Leszczyński, Teresa Powalska, 
Władysław Kubisz.

Prenumeraty „DN” na styczeń 2010 wylosowali:
- Krystyna Zawadzka z Nowogardu,
- Teresa Młynarska ze Słajsina    
- Patryk Skowron z Nowogardu.

Gratulujemy!
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Klub otwarty  
na wszystkich

Kilka tygodni temu piłkarze 
Olimpii zakończyli rundę jesienną 
sezonu 2009/10. Czas na małe pod-
sumowanie.

Zacznę od klubowego obiektu, 
bo obok piłkarzy to najważniejsza 
część bez, której klub piłkarski nie 
funkcjonuje. Pamiętam pierwsze 
dni pracy nad budynkiem i śmiech 
co niektórych, twierdzących, że nic 
się nie uda, żaden klub nigdy tu nie 
powstanie. Rzeczywistość okazała się 
inna i  budynku przypominającego 
bunkier przynajmniej wewnątrz 
udało się zrobić salon. Szczerze – dziś 
sam się dziwie, że udało się aż tak 
wiele. Pamiętam zaangażowaną dzieci 
i młodzież skuwającą tynki, czysz-
czącą zgniłe ściany, wynoszącą gruz. 
Pomogli także sponsorzy, których 
wymieniania zaniecham, bo kartki 
by zabrakło. Nie brakowało natomiast 
pomagających pozytywnie zakrę-
conych dorosłych, którzy chcieli, by 
w ich wiosce coś się wydarzyło. I się 
wydarzyło. Kiedyś zgrzybiałe ściany, 
dziś świecą kafelkami. W łazienkach 
zamiast dziur prysznice, toalety, 
umywalki i ciepła woda. W szatniach 
ławki, skrzynie na piłki i terakota.  

Dzięki masie różnych zabiegów 
łącznie ponad setka młodzieży z tere-
nów wiejskich może systematycznie 
(dwa, a czasem nawet i trzy razy w ty-
godniu) uprawiać piłkę nożną i miło 
spędzać czas pod opieką dorosłych. 
Nie zagwarantuje im tego szkolny 
turniej, czy jednodniowa spartakia-
da. W Olimpii grają młodzież i dzieci 
z większości wiosek położonych na 
wschód od Nowogardu, a i samego 
miasta. Dorośli też mają frajdę, bo 
mogą kibicować młodszym znajo-
mym.  W Wierzbięcinie, w weekend 
mecz przebija jedynie niedzielna 
msza święta. Zawsze można przyjść 
pooglądać trening, porozmawiać 
z ludźmi na stadionie. Dobrze, że 
społeczeństwo wiejskie mające ogra-
niczony dostęp pewnego rodzaju 
dóbr może korzystać z klubu. Dzia-
łania Olimpii zostały wsparte przez 
władze, która z czasem remont bu-
dynku wsparła finansowo. Pomagali 
burmistrz Kazimierz Ziemba, Prze-
wodniczący RM Marek Krzywania, 
radni koalicji: Mieczysław Laskowski, 
Krystyna Wysoszyńska, ale również 
i opozycji: Jan Mularczyk, Andrzej 
Wasiak i Antoni Bielida. Okazało się, 
że sport może jednoczyć. W imieniu 
korzystającego ze stadionu społe-
czeństwa dziękujemy i czekamy na 
większą ilość zwolenników. 

Nie zmarnować włożonej pracy – 
klub 12 h na dobę

Przez dwa lata w Wierzbięcinie 
zostało zrobione bardzo dużo. Jest 
jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, 
o którą władze klubu chcą zabiegać. 
Mianowicie, chodzi o ogrzewanie 
wyremontowanego budynku. Nie 
ukrywam, że liczymy na wykonanie 
tego zadania w ramach przyszło-
rocznego budżetu. Dziś z mrozem i 
wilgocią radzimy sobie ogrzewając 
prowizoryczną dmuchawą i grzej-
nikami, co dla klubu jest bardzo 
kosztowne. Nie wiadomo ile jednak 
taka prowizorka będzie w stanie 
funkcjonować. Szkoda, by pięknie 
odnowiony budynek, w który zostało 
włożone tak dużo pracy i finansów z 
biegiem czasu powrócił do dawnych 
czasów nieświetności. 

Zamontowanie stałego ogrzewa-
nia pozwoliłoby na rozszerzenie 
działalności Olimpii. Wierzbięcin 
marzy o swojej świetlicy, ale szybko 
się jej raczej nie doczeka. Ogrzewany 
klubowy budynek mógłby przejąć jej 
rolę. Nie chodzi o świetlicę, w której 
dorośli przychodzą by wypić piwo 
nie narażając się na mandat. Dzieci i 
młodzież w klubie mogłyby obejrzeć 
TV, pograć na komputerze, a także 
w inne gry. Czy największa wieś w 
gminie, a także jej klub pójdzie takim 
tropem? To zależy już tylko od władz 
gminy. Władze klubu przez ostatnie 
pół roku postarały się o budowę 
drugiego boiska, która zostanie sfi-
nalizowana na wiosnę.

Systematyczny rozwój
Mijający, drugi rok istnienia był 

dla klubu bardzo ważny także pod 
kątem sportowym. Nie obyło się bez 
niespodziewanych zwrotów akcji. 
Najważniejszym był sam awans do 
A-klasy, który pozwolił na nowo 
scementować ekipę. Przerwa letnia 
nie była spokojna, bo konkurencja 
co niektórych piłkarzy kusiła. Tym 
bardziej większy szacunek dla nich, 
że pozostali odporni na jej argumen-
ty, lub ich brak. 

Przygotowania do rundy były bar-
dzo nerwowe. Przez klub przewinęło 
się aż trzech trenerów. Żaden nie 
został zwolniony, czy „zmieniony” 
(tak jak niektórzy wówczas próbowali 
sugerować), a rozstania odbywały 
się w przyzwoity sposób. Na miesiąc 
przed startem rundy jesiennej pracę 
z zespołem rozpoczął Marcin Miklas. 
Mimo, debiutujący szkoleniowiec 
miał niewiele czasu na przygotowanie 
zespołu nie miał, to i tak zaskoczył 
bardzo pozytywną pracą i zdrowym 
podejściem do piłki. Pokazuje, że i 
w naszym mieście są młodzi ludzie, 
którzy potrafią znaleźć wspólny ję-

zyk w piłkarzami. Wkład piłkarzy i 
trenera dała naszemu beniaminkowi 
7 miejsce w tabeli, 10 punktów straty 
do liderującej Regi II Trzebiatów. 

Jak na uczącego się beniaminka to 
dobry wynik. Niektórzy, mieli więk-
sze apetyty. Strata do czołówki nie 
jest jednak tak wielka, by nie można 
było jej zniwelować. Praca, solidne 
przygotowania i wzmocnienia to 
najprostsza recepta na dobry zespół. 
Jakim będą seniorzy Olimpii wiosną? 
Na pewno lepszym niż jesienią. Ile to 
da, to już pokaże boisko. 

Cele na najbliższy czas. Starania by 

skład zespołu nie uległ zmianie, ale 
i wzmocnienia. Trwają rozmowy z 
kilkoma innymi zawodnikami, którzy 
mogliby dołączyć do zespołu. Cel na 
rundę wiosenną? Nawiązać walkę ze 
ścisłą czołówką tabeli.   

Wybrany w maju zarząd postawił 
sobie za cel awans do kl. Okręgowej w 
przeciągu dwóch lat i zrobi wszystko, 
by tak się stało. 

Póki co serdeczne podziękowania 
dla trenerów, piłkarzy i kibiców, 
których w Wierzbięcinie pojawia się 
coraz więcej.

Marcin Nieradka 

SZACHY 

II Memoriał  
Janusza Kaweckiego

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS oraz Paweł Taberski zapraszają na II 
Memoriał Janusza Kaweckiego. Turniej rozpocznie się w niedzielę 6 grudnia 
2009 roku o godz. 10.00 i rozegrany zostanie w pomieszczeniach gościnnej 
świetlicy „Promyk” przy placu Szarych Szeregów.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:
695 020 959 i 609 307 315

Organizatorzy
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1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

GODZINY OTWARCIA PON. - 10.00 - 18.00

W SOBOTY 10.00 - 14.00

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

7.12.2009r.godz.16.30

"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203
91 392 72 68

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat

NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•

• materiały szkoleniowe GRATIS!

• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. B 7.12.br.g.16.00
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  foto Jan Korneluk
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foto s. 16

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 

ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

Koło Diabetyków 
oficjalnie otwarte

Zatrudnię 
magazyniera 

– studenta
Tel. 91 579 02 63

Kazimierz 
Ziemba 
ponownie  
kandyduje
Sukces  
Kapeli Rycha
Surma: 
„Krzyży ze 
ścian szkoły 
nie zdejmę”
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REKLAMA

Kronika policyjna 
W minionym tygodniu nowogardzka 

komenda policji odnotowała następujące 
zdarzenia:

30 listopada (poniedziałek)
- godz. 8.25 – Kolizja drogowa na 

drodze krajowej nr. 6 przy zjeździe do 
Czerminicy. Kierujący samochodem nie-
ustalonej marki zajechał drogę kierowcy 
Subaru i zmusił do zjazdu w rów. Sprawca 
oddalił się z miejsca zdarzenia. 

- godz. 12.15 – Kolizja na drodze kra-
jowej nr. 6, na zjeździe do miejscowości 
Bodzęcin. Pieszy wbiegł na jezdnię i 
został potrącony przez kierowcę Nissana 
doznając obrażeń głowy. Przewieziono 
go do goleniowskiego szpitala. Kierujący 
autem był trzeźwy.

- godz. 14.30 – Nietrzeźwy rowerzysta 
w Kikorzach. Badanie alkomatem w 
wydychanym powietrzu Władysława N. 
wykazało 1,6 promila.

- godz. 15.25 – Kolizja na drodze 
Sąpolnica – Nowogard. W wypadku 
uczestniczyły: TIR, autobus i samochód 
osobowy. Kierowca TIR-a oddalił się z 
miejsca zdarzenia.

1 grudnia (wtorek)
- godz. 8.25 – Kradzież z włamaniem 

do budowanego domu w Karsku. Zagar-
nięto sprzęt elektroniczny i narzędzia o 
wartości 1200 zł.

- godz. 11.25 – Kolizja drogowa na ul. 
3 Maja. Kierowca Opla nie dostosował 
prędkości do panujących warunków 
i wjechał na schody budynku Opieki 
Społecznej. 

2 grudnia (środa)
- godz. 8.25 – Kolizja drogowa na ul. 

Armii Krajowej, przy stacji paliw HL. 
Kierujący Volkswagenem Caddy zderzył 
się z Alfa Romeo.

- godz. 15.40 – Kradzież rejestracji 

z samochodu marki Renault Kangoo 
zaparkowanym przy ul Bohaterów 
Warszawy. 

3 grudnia (czwartek)
- godz. 7.20 – Kolizja na drodze Kulice 

– Jarchlino. Samochód marki Cinqecento 
najechał na drzewo.

- godz. 14.15 – Kolizja drogowa na 
ul 700-lecia. Zderzenie Citroena ZX z 
Hondą Civic.

- godz. 14.35 – Ochrona marketu Lidl 
powiadomiła policje o kradzieży paczki 
papierosów.

- godz. 18.55 – Ochrona marketu Lidl 
powiadomiła o dokonaniu kradzieży 
przez nieletnich. Młodocianych złodziei 
przekazano rodzicom. 

- godz. 19 – Patrol policji zatrzymał 
nietrzeźwego rowerzystę zmierzającego 
w kierunku Ostrzycy. Badanie alko-
matem u Krzysztofa P. w wydychanym 
powietrzu wykazało 3,68 promila.

5 grudnia (sobota)
- godz. 2.17 – Wybicie szyby i kradzież 

w sklepie przy ul 3-go Maja.
- godz. 11.35 – Uszkodzenie drzwi wej-

ściowych do sklepu przy ul. 15-Lutego.
- godz. 15.25 – Uszkodzenie drzwi do 

altanki na ogródkach działkowych przy 
ul. 15-tego Lutego.

6 grudnia (niedziela) 
- godz. 1.50 – Nietrzeźwy kierowca 

Opla Kadeta na ul. Sienkiewicza. Badanie 
alkomatem u Adama Z. wykazało 0,77 
promila w wydychanym powietrzu. Kie-
rowca posiadał także zakaz prowadzenia 
pojazdów. 

- godz. 10.40 – Pracownik stacji paliw 
„Orlen” zgłosił kradzież paliwa o wartości 
150 zł. Kierowca Audi 80 po zatankowa-
niu oddalił się z miejsca zdarzenia. 

Opr. man

Napad z bronią  
na sklep monopolowy!

Zamaskowany i z pistoletem w reku napadł na sklep monopolowy w 
Goleniowie. Został zatrzymany po niecałej dobie. Osadzono go w poli-
cyjnym areszcie.

Do napadu doszło w środę o go-
dzinie 20-tej w Goleniowie przy ul. 
Lipowej. Do sklepu monopolowego  
wtargnął mężczyzna. Na głowie 
miał założoną kominiarkę, a w ręku 
trzymał pistolet skierowany w stronę 
ekspedientki.. Zażądał wydania pie-
niędzy, a kiedy sprzedawczyni mu je 
wydała wybiegł ze sklepu.

Komendant Powiatowy Policji w 
Goleniowie insp. Leszek Skotnicki do 
wykrycia sprawcy napadu skierował  
kilkunastu policjantów. Po niecałej 
dobie, po wykonaniu żmudnych i 
drobiazgowych czynności policjanci 
zatrzymali i osadzili w areszcie po-

dejrzanego o dokonanie tego napadu 
18-letniego mieszkańca Goleniowa. 
Policjanci odzyskali większość  skra-
dzionych pieniędzy. Zabezpieczono 
również użytą do napadu kominiar-
kę, a także pistolet , który okazał się 
pistoletem pneumatycznym, łudząco 
podobnym do broni palnej.

W trakcie przesłuchania 18-latek 
przyznał się do dokonania napadu. 
Był wcześniej karany jako nieletni za 
popełnione przestępstwa.

Grozi mu kara pozbawienia wol-
ności do lat 12.

nadkom. Wiesław Ziemba

Wydział Komunikacji przypomina !
W dniu 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie zakaz stosowania w pojaz-

dach świateł pozycyjnych przednich, drogowych i mijania barwy żółtej.
Właściciele pojazdów mieli ponad pół roku czasu (od 20 maja 2010 r. 

kiedy zakaz ogłoszono w Dz.U. Nr 75) 
na bardzo prostą operację wymiany klo-
szy (światła pozycyjne przednie, przede 
wszystkim pojazdy produkcji amerykań-
skiej) i żarówek (światła drogowe i mija-
nia, najczęściej pojazdy importowane z 
Francji).

Diagnosta wykonujący badanie tech-
niczne po dniu 31 grudnia 2009 r. w razie 
stwierdzenia w pojeździe nieprzebudowa-
nych świateł wyda zaświadczenie o nega-
tywnym wyniku badania.

Policjant, który stwierdzi uczestnictwo 
takiego pojazdu w ruchu drogowym po 
dniu 31 grudnia 2009 r., zatrzyma dowód 
rejestracyjny i nałoży mandat karny w 
wysokości do 200 zł.
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REKLAMA

OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,
 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Sklep MOCHINO KIDS 
           przeniesiony z ul. Kościelnej 1a 

           do Pasażu MAX przy ul. 15 Lutego 9c 
            serdecznie zaprasza od 5 GRUDNIA

            - 40% -15% -20% na cały asortyment 

WYDZIERŻAWIĘ 

SKLEP
 w centrum miasta 

ul. 700 Lecia
50 m kw, wszystkie media, 

wysoki standard

Tel. 693 021 093

                                           „nie ważne,czy jesteś młody czy stary,
                                               jakiej jesteś rasy i wyznania
                                              na jakim mieszkasz kontynencie
                                                -cukrzyca nie zna granic”

Koło Diabetyków 
oficjalnie otwarte

We wtorek 01.grudnia w Siedzibie 
Fundacji Opieki Medycznej „Zdro-
wie”miała miejsce uroczysta inau-
guracja funkcjonowania Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków - Koło 
w Nowogardzie. Na uroczystości 
spotkali się członkowie klubu oraz 
zaproszeni goście. Były przemowy 
zaproszonych gości, burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby, 
przedstawicieli Wojewódzkiego Sto-
warzyszenia Diabetyków, pań prezes 
ze Stowarzyszenia Diabetyków z 
Kołobrzegu i Łobza oraz prezes Fun-
dacji „Zdrowie” Lidii Bogus, która 
powiedziała tak:”z cukrzycą trzeba 
nauczyć się żyć, trzeba traktować ją 
jak najlepszego przyjaciela, trzeba 
działać mądrze - aby działać mą-
drze, trzeba mieć wiedzę, niekoniecz-
nie naukową, może to być wiedza 
praktyczna, ale musi być poprawna 
i pewna”

Do Koła Diabetyków należy obec-
nie 60-ciu chorych na cukrzycę, a 
niemal w każdy wtorek przychodzą 
chętni aby zapisać się do Koła. Ce-
lem działania Koła Diabetyków jest 
opieka i pomoc dla ludzi chorych na 
cukrzycę, reprezentowanie i ochrona 
interesów członków Stowarzyszenia, 
prowadzenie działań profilaktycz-
nych w różnych środowiskach, oraz 
organizowanie edukacji diabetolo-
gicznej dla chorych i społeczeństwa.

Wszyscy członkowie koła diabety-
ków spotykają się w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca od godz. 15.00

W pozostałe wtorki miesiąca są peł-
nione dyżury przez członków Zarządu 
Koła Nowogard  od godz. 15.00- 17.00.

Spotkania odbywają się w siedzibie 
Fundacji „Zdrowie”(budynek labora-
torium szpitala) tel.500553190 oraz 
606457102.

red. – foto Jan Korneluk

Pierwszy kandydat 
na burmistrza już znany!

Kazimierz Ziemba zapowiedział, że w najbliższych wyborach będzie 
kandydował na burmistrza naszego miasta.   W sobotę 28 listopada w Go-
leniowie obradowało Prezydium i Zarząd Wojewódzki PSL województwa 
zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone głównie przygotowaniom 
Stronnictwa do zbliżających się wyborów samorządowych prowadził prezes 
zachodniopomorskich Ludowców Kazimierz Ziemba..

Naszym strategicznym celem jest wygranie pięciu mandatów w wyborach 
do sejmiku województwa, co by znacząco umocniło naszą pozycję. Aby to zre-
alizować, musimy pozyskać więcej elektoratu miejskiego niż dotąd. I stąd na-
sza akcja -spotkania w miastach i takie działania będziemy prowadzić ciągle. 
Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiać będzie swoich kandydatów na funk-
cje Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów we wszystkich Gminach. Kazimierz 
Ziemba przewiduje, że po wyborach zostanie utrzymana dotychczasowa ko-
alicja z Platformą Obywatelską, a współpracę z koalicjantem ocenia pozytyw-
nie. (fragment przemówienia za stroną internetową PSL)

Członkowie obrad potwierdzili nam – Kazimierz Ziemba oficjalnie po-
twierdził, że  będzie się ubiegał kolejny raz o stanowisko burmistrza Nowo-
gardu. Kto następny?

LMM

I N F O R M A C J A
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Nowogardzie 

Informuje podopiecznych, że  z  uwagi na koniec 
roku i rozliczenia wydawanie żywności z magazynu 

odbędzie się  tylko w dniach :
11 i  14 grudnia 2009 od godziny 9-tej

Jadwiga  Cichecka Wiceprezes Zarządu

Uwolnić szuwary od działkowców!

Działka za działkę..
Od Pana Jana Mazurka z Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

otrzymaliśmy e-mail w którym informuje nas (a my zainteresowanych i Bur-
mistrza) o stosunkowo prostym rozwiązaniu problemu działek usytuowanych 
na użytku ekologicznym: 

„Istnieje częściowo bezbolesny sposób 
„wyprowadzenia” niektórych dzikich 
gospodarzy terenów i  obiektów na szu-
warach nowogardzkich poprzez zapro-
ponowanie zagospodarowania działek 
ogrodowych przy ulicy Zamkowej i 3 
Maja (za Rozdzielnią Energetyczną) 
w Nowogardzie. Aktualnie Rodzinny 
Ogród Działkowy w Nowogardzie ma 
do przekazania w użytkowanie około 
80 wolnych działek. 

W interesie całego miasta należało-
by rozważyć możliwość, aby rodzinom 
uboższym zafundować z budżetu 
gminnego częściowy zwrot kosztów na 
przyjęcie i zagospodarowanie wspo-
mnianych działek”.

Pomysł zapewne godny rozważe-
nia, bo obrazki prezentowane na zdję-
ciach chluby nam nie przynoszą…

LMM
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Surma: „Krzyży ze ścian szkoły 
nie zdejmę”

Rozmowa z Kariną Surmą, dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego nr. 
I w Nowogardzie.

Karina Surma – nauczyciel mate-
matyki od piętnastu lat. Od września 
obecnego roku pełni funkcję dyrek-
tora nowogardzkiego LO I.

 
Marcin Nieradka: Od czterech 

miesięcy jest pani dyrektorem szko-
ły. Spodziewała się pani, że będzie 
łatwiej?

Karina Surma: Myślałam, że będzie 
łatwiej. Ludziom, którzy nie znają 
specyfiki tej pracy wydaje się, że zza 
biurka wszystko wygląda bardzo łatwo 
i zarządzający ma wiele wolnego cza-
su. Na nudę nie mogę jednak narzekać. 
Nie dość, że muszę wypełnić obowiązki 
dyrektora, to jeszcze prowadzić lekcje 
matematyki. Do tego dochodzi jeszcze 
kontakt z uczniami i ich rodzicami. 
Kontakty ze Starostwem Powiato-
wym i Kuratorium także wymagają 
pewnego nakładu pracy. Przed de-
cyzją o ubieganie się o to stanowisko 
zdawałam sobie sprawę, że będzie to 
zupełnie inne doświadczenie niż bycie 
nauczycielką. Na dyrektora spadają 
zupełnie inne obowiązki. Kierowanie 
nauczycielami, administracją i obsłu-
gą nie jest łatwe. Wymaga to mojej 
ciągłej obecności. Dyrektorowanie nie 
jest łatwe, ale za to wyzywające. 

Długo trzeba było panią nama-
wiać do ubiegania się o te stano-
wisko?

- Nigdy wcześniej nie myślałam, że 
zostanę dyrektorem. Zawsze chciałam 
być nauczycielką matematyki, bo 
lubię młodzież. Do ubiegania się o 
stanowisko dyrektora zmotywowała 
mnie potrzeba zmian w szkole. Przed 

podjęciem decyzji rozmawiałam z 
wieloma osobami, którzy mnie na-
mawiali i zaręczali o swojej pomocy. 
Dałam się skusić.

Jest pani absolwentką tej szkoły. 
Od czasu jej ukończenia dużo się 
zmieniło?

- Sam budynek zmienił się niewiele. 
Co prawda wygląda bardziej este-
tycznie, wymieniono dach i meble w 
klasach. Jeśli chodzi o funkcjonowanie 
to zmieniło się dużo. Kiedyś w Nowo-
gardzie mieliśmy tylko jedno liceum. 
Istniały rozwinięte szkoły zawodowe, 
co powodowało, iż do liceum trafiała 
jednak mniejszość młodzieży. Zmieni-
ła się także forma matury - nie ma już 
egzaminu wewnętrznego. Zmieniła się 
także kadra nauczycielska. Problemy 
w pracy z młodymi pozostały jednak 
te same. Pedagodzy, którzy uczyli mnie 
dziś są już emerytami, ale pracuje ich 
jeszcze kilku w nasze szkole. 

Ceni pani bardziej nauczycieli 
doświadczonych, czy chce pani 
stawiać na młodość?

- Uważam, że w każdym dobrym 
zespole powinni pracować jedni i 
drudzy. Doświadczeni motywują do 
pracy młodych i potrafią im wskazać 
kierunki rozwoju. Młodzi wnoszą no-
wego ducha, nowe metody i chętnie się 
kształcą. Dziś nauczanie nastawione 
jest na kształcenie umiejętności prak-
tycznych i w tym świetnie radzą sobie 
młodzi pedagodzy.

Dyrektorzy wielu szkół skarżą się, 
że za bardzo muszą poświęcać się 
pracy biurowej. Odciąga ich to od 
kontaktów z kadra szkoły, ucznia-
mi, rodzicami.

- To prawda. Jesteśmy obłożeni 
pracą biurową. Ciągle musimy prze-
strzegać terminów do wypełnienia 
formalności. Pochłaniają nas także 

sprawozdania. Przyznam, że wolała-
bym bardziej skupić się na sprawach 
wewnętrznych. Niestety papiery to 
przynajmniej połowa mojego czasu 
pracy. Np. w ostatnim czasie, co czwar-
tek musimy wysyłać sprawozdania na 
temat frekwencji uczniów do Inspek-
toratu Sanitarnego. Jest to związane 
z zagrożeniem epidemiologicznym 
AH1N1.

Jak ocenia pani reformę oświaty 
z 1997 r.?

- Osobiście uważam, że poprzedni 
system był lepszy. Błędem było skróce-
nie liceum do trzech lat. W obecnym 
systemie dzieci, tak na prawdę do 
szkoły chodzą jedynie dwa i pół roku. 
Przez pierwszy rok przyzwyczajają się 
do nowych nauczycieli, podręczników, 
metod nauczania. W drugiej klasie, 
można od nich wymagać już więcej. 
W trzeciej klasie nauczania zostaj 
tylko pół roku. W pewnym momencie 
młodzi zaczynają żyć już studniówką, 
a później koncentrują się jedynie na 
maturze. Kontakt ze szkołą jest po 
prostu za krótki. Uważam, że liceum 
powinno trwać cztery lata.

Nauczyciele w dalszym ciągu 
mają problem, by zrealizować 
program? 

- Z powodu skrócenia liceum jest on 
nawet jeszcze większy. Ilość materiału 
do przerobienia nie została jednak 
zmniejszona. Kiedyś w liceum naucza-
no jedynie podstawowych przedmio-
tów. W ostatnich latach podochodziły 
przecież: informatyka, ekonomia, 
przedsiębiorczość, wiedza o kulturze, 
czy wychowanie do życia w rodzinie. 
To powoduje, iż uczniowie muszą się 
zmagać z nawałem materiału, a czasu 
nie mają przecież wiele.

Kiedyś LO I cieszyło się wśród 
mieszkańców miasta, uczniów 
większym prestiżem.

- Były czasy, kiedy byliśmy jedynym 
liceum w mieście. Z czasem powstało 
jednak LO II, a wraz z nim konkuren-
cja. LO II jest w lepszej sytuacji niż 
nasze, bo wchodzi w skład Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. W jednym 
budynku funkcjonuje szkoła podsta-
wowa, gimnazjum i szkoła średnia. 
Dzieci z tamtejszych podstawówki i 
gimnazjum, osiągające dobre wyniki, 
znające nauczycieli, budynek nie 
są skłonna do zmiany szkoły. Nasi 
nauczyciele nie pracują jednocześnie 

w gimnazjum. Dawałby to efekty na 
przyszłość, bo uczniowie z pedagogami 
mogliby się wzajemnie poznawać. Mu-
simy konkurować, walczyć o ucznia. 
Mamy przecież osiągnięcia, młodzież 
bierze udział w konkursach. Stara-
my się być na nią otwarci, pomagać 
w rozwoju, organizować wyjazdy i 
różne akcje. Myślę, że zdecydowana 
większość naszych uczniów jest zado-
wolona z naszej szkoły.

Jakie cele stawia pani sobie na 
dalszą część kadencji?

- Nie chcę oglądać się w przeszłość, 
a iść do przodu. Nie mam zamiaru 
przeprowadzać też rewolucji. Chcę, po 
prostu by do naszej szkoły trafiała jak 
najlepsza młodzież i osiągała sukcesy. 
Takimi będą zdanie matury i dostanie 
się na studia. Chcę, by młodzi mieli 
dobre zdanie o naszej szkole i zrobię 
wszystko by tak było. Mam wspania-
łych pracowników i jestem pewna, że 
mi w tym pomogą. Inne rzeczy scho-
dzą na drugi plan.

Główne problemy pracy z mło-
dzieżą?

- Pracujemy z liczbą ponad 200 
osób i nie mamy większych problemów 
wychowawczych. Nie ma rozbojów, nie 
natknęłam się także na problem zwią-
zany z narkotykami. Przeprowadzamy 
akcję profilaktyczne i ankiety. Jak w 
każdym środowisku są młodzi, którzy 
twierdzą, że kontakt z narkotykami 
mieli i wiedzą, gdzie można takie 
rzeczy nabyć. Konkretów jednak brak.

Korzystacie z monitoringu. Fajnie 
podgląda się uczniów?

- Dzięki kuratorowi Arturowi Gałę-
skiemu i staraniom Starostwa Powia-
towego mamy taki komfort. Chodzi 
o dwie kamery przed głównymi 
wejściami. Uczniów nie podglądamy, 
a monitorujemy, czy do budynku nie 
wchodzą obce osoby. Przed zamonto-
waniem kamer, na ławkach zbierała 
się różna młodzież i np. piła piwo. 
Myślę, że młodzież też jest zadowolona 
z kamer. Monitoringiem przydałoby 
się objąć także szkolny plac i boiska. 
W weekendy zbiera się na nich różny 
element i np. dewastuje ławki.

Co pani zrobi, jak każą zdjąć 
krzyże w klasach?

- Była kiedyś piosenka ze słowami 
„nie zdejmę krzyża z mojej ściany”. 
Nic nie zrobię i zwyczajnie nie zdejmę.

Rozmawiał Marcin Nieradka 

Karina Surma: 

„Krzyży ze ścian 
szkoły nie zdejmę”

  W kinie „Orzeł” 

FAME  (SŁAWA)
 
Musical, USA, 2009, 107 min, 12 zł, od lat 15
11.12.2009 godz. 19.00
12.12.2009 godz. 19.00
13.12.2009 godz. 19.00
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Zapraszamy na koncert
Martyny Jakubowicz z zespołem, 

który odbędzie się
12 grudnia 2009r  (sobota) w Nowogardzie o godz. 17.00,  

w Sali kinowej NDK. 
Patronem medialnym koncertu jest Dziennik Nowogardzki.

Martyna Jakubowicz jedyna w swoim rodzaju wykonawczyni ballad, będących mieszaniną 
folk i blues, a także najlepszego klasycznego rocka. Szerszej publiczności znana z utworu „W 
domach z betonu nie ma wolnej miłości”.  Sama pisze i komponuje większość swoich utwo-
rów, jej liryki są ciepłe, delikatne i refleksyjne. Jej poezja oparta jest na kobiecych emocjach, 
uczuciach i potrzebach. Słowa jej piosenek mówią o samotności, miłości, nadziei, szukaniu 
prawdziwej więzi. Wyraża nasze myśli w niezwykle bluesowy sposób. Dzięki tym fascynacjom 
muzycznym oraz świetnym tekstom jej utwory podobają się zarówno ludziom młodym jak i 
tym którzy poszukują spokoju i możliwości rozmowy z rówieśnikami.

Koncerty Martyny Jakubowicz to klimatyczne spotkania muzyczne. Można  tu znaleźć 
zadumane nastroje jak i ogniste rytmy. 
               Projekty sceniczne Martyny Jakubowicz  ewoluują w zależności od kolejnych pomy-
słów  muzycznych. Podstawowy skład zespołu to kwartet , w którym pojawili się trzej młodzi 
instrumentaliści  wnosząc dodatkowe emocje do dobrze znanych utworów Martyny. W czasie 
koncertu wykonywane są m.in. z płyty „Tylko Dylan”-  Knockin’ on Heaven’s door- ,  z wcześniej-
szych płyt -„Gdyby nie nasz fart, Ardżuna i Kriszna, Rosa taka sama od lat, Żagle tuż nad ziemią, 
Karczma na moście i wiele, wiele innych dobrze znanych utworów. W 2008 roku ukazała się jej 
11 płyta Te 30urodziny „na której jej utwory śpiewają m.in. Krzysztof Kiljański, Indios Bravos, 
Pogodno, Ewa Bem, Bracia i inni.
W 2010 ukaże ł się jej nowa autorska płyta.

Skład zespołu :
Martyna Jakubowicz- gitara,wokal 
Dariusz Bafeltowski-  gitary, 
Paweł Mikosz-bas, 
Łukasz Matuszyk-akordeon, 
Przemek Pacan-perkusja, Bajon

www.martynajakubowicz.com
my space/martyna-jakubowicz

Bilety do nabycia w: sklepie  Biurex (ul. 700-lecia 13), Zakładzie  Fryzjerskim M. 
Morawski (ul. Rzeszowskiego 1,  redakcji DN (ul. Boh. Warszawy 7a), bezpośred-
nio u organizatora Tel. 509 23 94 96 lub na pół godziny przed koncertem przed 
wejściem do sali kinowej NDK. Bilety grupowe/zakładowe - możliwe rabaty.  
Organizatorem koncertu jest firma EWM Marcin Simiński. 

Serdecznie Zapraszamy!!!

„Prymus – wysokie wyniki 
to lepsza przyszłość”. 

gard, a grupę docelową stanowią 
uczniowie dwóch gminnych gim-
nazjów: Publicznego Gimnazjum 
nr 1 i Gimnazjum nr 3. W prze-
ciągu dwóch lat wsparciem obję-
tych zostanie łącznie 331 uczniów.  
Uczniowie skorzystają z zajęć po-
zalekcyjnych współfinansowanych 
przez Unię Europejską w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania skierowane są zarówno do 
uczniów mających trudności w nauce 
i utrudniony dostęp do edukacji oraz 
do uczniów uzdolnionych wiążących 
swoją przyszłość z nauką w prestiżo-
wych liceach i na dobrych uczelniach.

LMM

27 listopada br., w Gimnazjum 
nr 3 w Nowogardzie odbyła się 
konferencja  inaugurująca  projekt 
„Prymus – wysokie wyniki to lepsza 
przyszłość”. Projekt realizowany jest 
w ramach priorytetu IX Programu 

Operacyjnego  „Kapitał Ludzki”, 
działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty. 

Projektodawcą jest gmina Nowo-
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Rozpoczęła się realizacja projektu 
WENI 2 SPG  

w Nowogardzie i Goleniowie
W dniu 24 listopada 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gole-

niowie odbyła się Konferencja Inauguracyjna projektu Powiatu Goleniow-
skiego pt. WENI 2 SPG (Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Inte-
lektualnie 2 Szkoły Powiatu Goleniowskiego). Na konferencję zaproszeni 
zostali przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Powiatu Gole-
niowskiego, Gminy Nowogard, Miasta Goleniów, dyrektorzy i nauczyciele 
szkół nowogardzkich i goleniowskich, rodzice uczniów ZSS i SOSW. 

Nowinki ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego

W andrzejkowym nastroju
W ostatni czwartek listopada nasi uczniowie mieli zabawę andrzejkową. 

Przygotowali ją nauczyciele razem z uczniami. I tak też się bawili. Dobra 
muzyka zachęciła wszystkich do tańców. Bo jak nie tańczyć, kiedy tak świet-
nie śpiewają… Tańce tańcami, a co z wróżbami? Były i wróżby – takie praw-
dziwe, andrzejkowe. Ciekawość została zaspokojona, bo już wiadomo: jaki 
mąż i czyj, jaka żona i czyja, kiedy ślub, a nawet, ile dzieci. Teraz trzeba 
czekać, bo podobno wróżby andrzejkowe spełniają się. Miejmy nadzieję, że 
nie tak szybko. Wszystko odbywało się w atmosferze radości, ze szczyptą 
szczerości, z wypiekami na twarzy i z nadzieją, że coś się miłego wydarzy.

W świecie ortografii
Ortografia, to poważna sprawa, bo pismo oficjalne, które zawiera błędy 

ortograficzne nie świadczy dobrze o ich autorze. A takich pism piszemy wie-
le – podania, listy motywacyjne, oświadczenia, życiorysy, etc., Dlatego też 
powinniśmy zwracać uwagę na to, co piszemy i jak piszemy. Dbałość o język, 
to nasz obowiązek. 

W dniu 27 listopada w naszej szkole odbył się SZKOLNY KONKURS OR-
TOGRAFICZNY. Składał się z trzech części: dla uczniów klas I-III i zespo-
łów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów klas IV-VI oraz dla uczniów 
klas gimnazjalnych. Każda grupa miała inne zadania, dostosowane do wie-
dzy i umiejętności uczniów. Były krzyżówki, łamigłówki ortograficzne, roz-
sypanki, rebusy, no i oczywiście, dyktando. Uczniowie byli bardzo zaangażo-
wani i przejęci. Każdy chciał zostać mistrzem ortografii i otrzymać nagrodę. 
Komisja, po dokładnym sprawdzeniu zadań, wyłoniła trzech mistrzów, czyli 
z każdej grupy jedną osobę. Są to: Mateusz Bartosiński, Norbert Kowalski i 
Ewelinka Sufleta. Uczniowie, którzy nie brali udziału w konkursie byli ob-
serwatorami, co sprawiło, że niektórzy z nich już wyrazili chęć udziału w 
następnej edycji.

M.

Konferencję otworzył Starosta, 
pan Tomasz Stanisławski. Wyraził 
zadowolenie z możliwości realizacji 
projektu, za którym kryją się istotne 
pieniądze w kwocie 1 041 223, 00zł. 
Dzięki nim nauczyciele będą mogli 
wykazać się swoją kreatywnością i 
pomysłowością, a uczniowie spędzą 
czas wolny od nauki w sposób ak-
tywny i ciekawy. Przewidziane zaję-
cia, to przede wszystkim rozwijanie 
zainteresowań, poznawanie nowych 
możliwości twórczego działania 
oraz przygotowywanie się do do-
rosłego życia. Nie zapomniano też 
o oddziaływaniach edukacyjnych. 
Przygotowując projekt, nauczyciele 
wzięli pod uwagę materiały i sprzęt, 
które umożliwią pracę na wysokim 
poziomie. 

Głównym celem konferencji była 
prezentacja, której dokonała koor-
dynatorka projektu, pani Elżbieta 
Ceranka. Przedstawiła i szczegóło-
wo omówiła cele oraz zadania, za-
sygnalizowała, na co należy zwracać 
szczególną uwagę podczas reali-
zacji, a także zapoznała zebranych 
z pozyskaną sumą pieniędzy. Pro-
jekt pozwoli na uzupełnienie bazy 
placówek o nowe środki, pomoce i 
materiały dydaktyczne, ćwiczenia i 
podręczniki, sprzęt audiowizualny, 
sportowy i muzyczny oraz umożliwi 
uczniom uczestniczenie w różnych 
formach artystycznych i kultural-

nych. Dzięki temu, że wszystkie za-
jęcia już się odbywają, mogła udo-
kumentować działania zdjęciami.

Realizacja zadań projektowych 
rozpoczęła się z dniem 01 paździer-
nika2009r. Wynika ona z założeń 
projektu pt. „WENI 2 SPG (Wspar-
cie Edukacyjne Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 2 Szkoły Powiatu Go-
leniowskiego). Priorytet IX PO KL, 
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, 
współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  Zadaniami 
projektowymi objęci zostali ucznio-
wie dwóch placówek powiatowych, 
tj. Zespołu Szkół Specjalnych w 
Goleniowie i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Nowo-
gardzie.  Projekt stanowi rozszerzoną 
wersję projektu pn. „Wsparcie Edu-
kacyjne Niepełnosprawnych Intelek-
tualnie WENI” realizowanego w roku 
szkolnym 2008/2009 w SOSW w No-
wogardzie. Projektodawcą projektu 
pn. WENI 2 SPG jest Powiat Gole-
niowski. Projekt będzie realizowany 
przez okres dwóch lat szkolnych, tj. 
od 01.10.2009r. do 30.06.2011r. Dzia-
łaniami objętych zostanie łącznie 189 
beneficjentów ostatecznych.

Projekt ma na celu komplekso-
we oddziaływanie edukacyjne na 
uczniów niepełnosprawnych ze 
szkół specjalnych powiatu gole-
niowskiego podnoszące poziom 

predyspozycji do zdobycia zawodu 
i podjęcia pracy. Ponadto celami 
szczegółowymi projektu są:

- osiągnięcie lepszych ocen przez 
uczniów objętych wsparciem

- osiągnięcie wyższych wyników 
na sprawdzianach i egzaminach

- podjęcie nauki w szkołach zawo-
dowych

- podjęcie w przyszłości pracy za-
wodowej

Ponadto uczestnictwo w zajęciach 
pozalekcyjnych (projektowych) 
pozwala uczniom na rozwój wła-
snych zainteresowań, na podniesie-
nie samooceny i wiary we własne 
możliwości, umożliwia korzystanie 
z pozyskanych pomocy i środków 
dydaktycznych, rozwija społecznie, 
usprawnia manualnie, graficznie, fi-
zycznie i umysłowo.

W projekcie jest 14 zadań bezpo-
średnio skierowanych do uczniów, 
w tym:

5 zadań – specjalistyczne,
2 zadania - opieka psychologiczno 

- pedagogiczna, 
6 zadań – rozwój kompetencji klu-

czowych, 
1 zadanie – doradztwo zawodowe.
Projekt przez cały okres realiza-

cji będzie promowany na stronach 
internetowych szkół specjalnych 
powiatu goleniowskiego, na stronie 
internetowej powiatu goleniowskie-
go, w prasie lokalnej Nowogardu i 
Goleniowa, poprzez plakaty, ulotki 
oraz na konferencji inauguracyjnej i 
podsumowującej.  

Inf.własna
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Kapela Rycha w Debrznie

Fajnie śpiewali...
28 i 29 listopada 2009 odbywał się w Debrznie VI Pomorski Przegląd 

Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. 
Świętego Andrzeja 

W PIERWSZYM DNIU odbył się 
przegląd zespołów folklorystycz-
nych, w którym brali udział także 
Nowogardzianie. Formuła imprezy 
zaskoczyła wielu uczestników. Duże 
zespoły śpiewacze – chóry (były 
praktikable), zespoły pieśni i tańca, 
zespoły śpiewacze z akompania-
mentem z komputera lub z keyboar-
d-a (śpiew z półplaybacku w wyko-
naniu zespołów ludowych?), zespoły 
śpiewacze z akompaniamentem ka-
pel ludowych i niektóre kapele ludo-
we jako zespoły śpiewacze w jednej 
wielkiej grupie. Zespoły śpiewacze 
ukraińskie, zespoły pieśni i tańca 
oraz śpiewacze – kaszubskie, ko-
ciewskie, z Pomorza, Śląska, Wiel-
kopolski i Pomorza Zachodniego!

W takim zestawie zespołów wy-
stępować i być ocenianym to wielki 
zaszczyt. Różnorodność zespołów, 
dziecięce (czy młodzieżowe) zespo-
ły z dorosłymi. Może to jest jakaś 
poprawność płynąca z programów 

telewizyjnych typu „mam talent”czy 
„jak oni śpiewają”?

Pomimo wszystko, była to „fajna 
impreza”, bo przerwy między wy-
stępami zespołów były wypełnione 
śpiewem publiczności „fajnie śpie-
wali, tra la la...”, zagrzewanej przez 
prowadzące i zapowiadające dwie 
panie. Nie brakowało też podczas 
śpiewania tego tekstu i mocniej-
szych akcentów biesiadnych.

Drobne nieporozumienia, czy np. 
zamiast oceniającego 3-osobowego 
zespołu ekspertów było mocno eks-
ponowane Jury 13-osobowe(!) nie 
dla wszystkich były zrozumiałe. 

Nowogardzka „KAPELA RYCHA” 
(funkcjonująca przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica), wystąpiła w 7-osobo-
wym składzie - licząc w porywach 
4 członków śpiewających - wypadła 
bardzo dobrze w tej konfrontacji 
i została wyróżniona. Jako zespół 
śpiewaczy! (red.)

IDĄ ŚWIĘTA  
- HEJ NAM, HEJ!

Zacznę od zacytowania tekstu śpiewki ludowej z Rzeszowskiego, na którą po-
nownie natknąłem się podczas przeglądania używanych niegdyś przeze mnie 
podręczników do muzyki (V klasa). Tekst śpiewki dotyka tematyki zbliżających się 
świąt bożonarodzeniowych:

„Hej nam, hej, prosto okieneczka stoi jabłoneczka, hej nam, hej! ..., 
na tej jabłoneczce złoty ptaszek siada,... ..., 
siada ptaszek siada, skrzydełka rozkłada,... ..., 
co skrzydełkiem wiunie, to jabłuszko runie,... ..., 
a dziewczyna zbiera, sadeniek ubiera, hej nam, hej!”

Znaczącym jest, że śpiewnik ów wydany został w 1982 roku, kiedy to jeszcze 
trudno było doszu kać się w nim kolęd, ale już pojawiały się inne pieśni o tematyce 
świątecznej. Znalazł się również komentarz odnośnie „sadeńka”, którym była gałąź 
sosny lub jodły zawieszonej u pułapu izby. „Dziewczęta ozdabiały ją kolorowymi 
papierkami strzyżonymi w kształcie ptaszków, wieszano też małe czerwone jabłka, 
które według starodawnego wierzenia miały zapewnić zdrowie i urodzaj.”

Kiedy dziś - któryś już raz przygotowuję w Nowogardzkim Domu Kultury kon-
cert kolęd i pasto rałek - zastanawiam się nad ogromem zmian, jakie nastąpiły 
ostatnio w naszej rzeczywistości, to nachodzi mnie tylko ta smutna myśl, że gene-
ralnie jesteśmy tym wszystkim zdegustowani! Skąd to się bierze?

Pytanie, że...ho, ho! Można by je skwitować krótko: „Niedomówień sens ukry-
ty”. Można, bo przecież wielu z nas tak je właśnie kwituje, tylko co z tego wynika? 
Zatem co dalej? Może jednak warto zastanowić się i dopowiedzieć coś do kilku 
zapytań.

Dlaczego kioskarkę już teraz denerwuje, że zbliżają się ŚWIĘTA? Ponieważ 
zmuszona przesie dzieć w kiosku ponad dwanaście godzin (na dobę), nie ma już 
sił na to, by z radością zabrać się do przygotowywania „tradycją uświęconych” 
wiktuałów. Tym bardziej, że dawniej „jadło” było tylko (?) dodatkiem do zade-
monstrowania przywiązania do określonych wartości (niekoniecznie katolickich), 
dziś bardzo często sprowadza się tylko do „wielkiego żarcia”, oczywiście dla tych, 
których na to stać.

Dlaczego nie potrafi z radością oczekiwać Bożego Narodzenia matka kilkorga 
dzieci, która od jednej z nowogardzkich firm otrzymała czterokrotnie wyższy ra-
chunek (niż sprzed roku) do zapłacenia za podobną usługę? To pytanie pozostawię 
bez próby odpowiedzi.

Jeśli powyższe przykłady można by potraktować jako indywidualne, to należy 
zapytać, dlaczego tak wielu mieszkańców naszej gminy (ale nie tylko) nie potrafi 
okazać swej radości z obecnej rzeczywistości? Tutaj odpowiedź musi być złożona, 
jednak należałoby zwrócić uwagę na degra dację naszej kultury narodowej, wyni-
kającej z braku tolerancji.

Coraz bardziej hermetyczne kluby partyjne rozgrywają kolejne partie „swego 
pokera”, nie licząc się z innymi. Podobna atmosfera udzieliła się także innym krę-
gom Polaków, dzieląc ich pod wieloma względami, również religijnymi. Taka sytu-
acja niemal wszystkim odbiera możliwość radowania się.

Atakujący cierpią, bo nie odczuwają satysfakcji z bezwarunkowej kapitulacji ata-
kowanych. Atakowani czują się osaczeni, zatem... Pozostali stracili poczucie tożsa-
mości i pozostało im tylko „szpanować”, że wszystko „olewają”. Do tych ostatnich 
nie potrafią dotrzeć (albo nie chcą) zarówno ci „okopani” z prawa jak i z lewa.

Dlaczego niektórzy z  radnych sprzeciwiali się zbyt wysokim (ich zdaniem) kosz-
tom przeznacza nym na przedświąteczne udekorowanie naszego miasta? Zapewne 
wychodzą z założenia, że tym sposobem więcej radości w serca nowogardzian nie 
„wleją”.

A może...
Lech Jurek.
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Pora rozpocząć wytyczenie trasy  
i dokumentację południowej  
obwodnicy Nowogardu!

Czym prędzej ten proces rozpocz-
nie się, tym prędzej Nowogard będzie 
miał obwodnicę. W tym celu nasze 
Stowarzyszenie wniosło istotne uwa-
gi do zmiany w przestrzennym zago-
spodarowaniu gminy dla rejonu ul. 
Poniatowskiego przy wylocie na Star-
gard Szczeciński. Między ostatnimi 
budynkami a lasem planuje się wybu-
dowanie osiedla domków jedno i wie-
lorodzinnych. Zawnioskowaliśmy by 
wydzielić południowy pas obwodnicy 
tak by przyszłe osiedle nie wchodziło 
z nią w konflikt. Nabywcy tych działek 
też o tym fakcie powinni wiedzieć, by 
mieć świadomość że nabywając dział-
ki budowlane będą mieć jej uciążli-
wość. Za południową obwodnicą poza 
zdecydowaną większością mieszkań-
ców Nowogardu są wszyscy przedsię-
biorcy, duże hurtownie przemysłowe i 
budowlane dla których ułatwiony był-
by dojazd . To rozwojowa przyszłość 
dla rozbudowy całej infrastruktury 
Nowogardu i jedyne rozwiązanie by 
rozładować przejazd przez miasto po-
jazdów z kierunku centrum kraju. 

Obwodnica północna nie może po-
wstać!

Prawo Ochrony Środowiska nie po-
zwala lokalizować żadnej infrastruk-
tury która mogła by zagrozić ujęciom 
wód, a podziemne jej zasoby są pod 
szczególną ochroną! Planowana ob-
wodnica jest inwestycją szczególnie 
uciążliwą dla której sporządzony jest 
raport. Nie powinna ona nawet swoim 
fragmentem naruszać stref ochron-
nych ujęć wody pitnej dla Nowogar-
du. Narusza ją i o zgrozo narusza też 
strefy ochronne innego rezerwowego 
ujęcia wody pitnej dla Nowogardu w 

miejscowości Karsk. Jej strefy sięga-
ją aż za jezioro w Karsku i szerokim 
kołem wchodzą aż po Warnkowo po-
chłaniając na dużym odcinku plano-
waną obwodnicę i cały węzeł drogowy 
Warnkowo! Tego faktu nie ma nawet 
odnotowanego w raporcie a taka loka-
lizacja obwodnicy jest niedopuszczal-
na. Więc pytamy, czy może być ważna 
decyzja wojewody skoro On podpi-
sując ją nie wiedział o tej strefie? W 
myśl KPA decyzja taka jest wzruszal-
na i kwalifikuje się do unieważnienia. 
Obecnie prowadzimy procedurę wy-
jaśniające dlaczego do takiego niedo-
ciągnięcia administracyjnego doszło! 
Nastąpiło globalne ocieplenie i wody 
pitnej na całym świecie jest coraz 
mniej. Możemy o tym przekonać się 
już obecnie w Nowogardzie, choćby 
po fakcie że ujęcie wody na ul. Wojska 
Polskiego jest obiektem strategicznym 
i pod stałym monitoringiem by jego 
zasoby nie zostały przypadkiem zatru-
te. To pytanie – czy świadomie mamy 
pozwolić na trucie jego podziemnych 
zasobów między Karskiem a Warnko-
wem przez wybudowanie obwodni-
cy?  To że jest już decyzja Wojewody 
dot. Jej budowy to nic nie znaczy. W 
Rospudzie już rozpoczęto budowę ob-
wodnicy i Unia ją zablokowała a woda 
pitna chyba jest ważniejsza od żabek? 
Nawet jeśli ruszyła by jej budowa to 
organa unijne i tak ją zablokują. Tyl-
ko nikt nie wróci straconego czasu i 
wydanych pieniędzy. Czy właśnie nie 
przyszła najwyższa pora by realnie po-
myśleć o budowie obwodnicy Nowo-
gardu – południowej?!
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska:
Eugeniusz Korneluk i Edward Ułanowski

Ulica Bema jak nowa
Pod takim tytułem informowaliśmy w DN z dnia 1 grudnia o odbiorze 

prac związanych z przebudową odcinka ulicy Gen. Bema Dzisiaj więcej 
szczegółów.

W ramach zakończonej i odebranej 
inwestycji przebudowano odcinek ul. 
Bema o długości 811,50 m z wyko-
naniem kanalizacji deszczowej, par-
kingów dla samochodów osobowych 
i elementów spowolnienia ruchu. 
Projekt dofinansowany jest z budżetu 
państwa w ramach Programu Wie-
loletniego pod nazwą „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008 -2011” oraz współfinan-
sowany przez Gminę Nowogard i 
Starostwo Powiatowe w Goleniowie 
w ramach umowy partnerskiej. 
Wartość wykonanych robót wy-
niosła 2.010.890,42 zł. Powyższą 
kwotę sfinansowano w: 50% z bu-
dżetu państwa, 25% z budżetu Gminy 
Nowogard, 25% z budżetu Staro-

stwa Powiatowego w Goleniowie. 
W ramach projektu wykonano:

- kanalizację deszczową na całym 
przebudowanym odcinku, 

- dwa wyniesione skrzyżowania, 
- 163 miejsca postojowe dla samo-

chodów osobowych, 
- 4.708 m2 nowej nawierzchni 

mineralno-bitumicznej, 
- wybudowano chodnik po stronie 

lewej ulicy oraz przebudowano chod-
nik po stronie prawej. 

Wykonawcą przebudowy chodni-
ków, wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego, było PRD POL 
DRÓG NOWOGARD S.A. z Nowo-
gardu, które złożyło najtańszą a tym 
samym najkorzystniejszą ofertę.

LMM

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych (emerytów i rencistów) 

do udziału w konkursie na:

„STROIK ŚWIĄTECZNY”
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto na adres Nowogardzkiego 

Domu Kultury (pracownia plastyczna gabinet nr 20), Plac Wolności 7, do-
starczy do dnia 16 grudnia 2009 r. stroik świąteczny wykonany z materiałów 
różnych, dowolną techniką.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac biorąc pod 
uwagę względy estetyczne, artystyczne i wykończenie techniczne prac.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I – dzieci do lat 12, II – młodzież do lat 19, III – dorośli
Każda praca winna być opatrzona kartką z imieniem i nazwiskiem, wie-

kiem i adresem autora.
Wyklucza się prace zbiorowe!
Wystawa prac od 17 grudnia 2009 roku w Nowogardzkim Domu Kultury
Wyniki Konkursu ogłoszone będą na naszej stronie internetowej Nowo-

gardzkiego Domu Kultury: www.ndk.pl oraz w prasie lokalnej w miesiącu 
styczniu 2010 r. Nagrodzone osoby zapraszamy do odbioru nagród w gabi-
necie plastycznym (sala nr 20) w Nowogardzkim Domu Kultury.

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs!
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• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
55 m kw, II piętro w Dobrej Nowo-
gardzkiej, ul. Traugutta 3 a. Tel. 091 
39 25 087.

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ 
ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605  522 
340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamowych 
przy drodze, na budynkach (Nowo-
gard – Goleniów – Szczecin – Świnouj-
ście). Tel. 605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, par-
ter, własnościowe na większe, może być 
w starym budownictwie lub domek do 
remontu. 091 39 25 132, 0506 486 202.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na ul. 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposażeniem, 
możliwość przekształcenia na dom. Tel. 
788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, czę-
ściowo umeblowane o pow. 78 m kw, I 
piętro w centrum Nowogardu + 2 gara-
że w podwórzu. Tel. 781 668 400, 091 39 
20 353.

• Sprzedam, wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe, po remoncie, z zabudową, 
atrakcyjna cena. 602 630 016.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 55 m 
kw, prąd, woda, wc alarm. 665 382 216.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościelnej 1. 
504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie M-5 na parterze, 
ul. 15 Lutego. 886 839 549.

• Mieszkanie 50 m, 3 pokoje w centrum 
sprzedam. Tel. 725 353 977.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe wła-
snościowe, 57,80 m kw, parter, 140 tys. 
w tym garaż + ogród 5 arów. Dębice k. 
Maszewa. 604 189 118.

• Sprzedam działki pod zabudowę 18 zł/ 
m kw. Dębice k. Maszewa. 604 189 118.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszka-
nie, I piętro, słoneczne, centrum, 
ale spokojna lokalizacja sprze-
dam. Pomoc w uzyskaniu kredytu. 
791 516 309, 606 616 309.

• Nowogard – sprzedam mieszkanie, ład-
ne, o podwyższonym standardzie, 3 po-
koje, pow. 70 m kw, III p., cena 2700/ m 
kw. Tel. 91 39 20 136.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Wiejska po remoncie. 693 850 197.

• Sprzedam działki 30, 36 arów z warunka-
mi, ogrodzone. 728 323 434.

• Sprzedam działkę w mieście 27 arów w 
atrakcyjnej cenie. Tel. 794 063 102.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 67 m 
kw, IV piętro. Tel. 605 946 809.

• Garaż murowany z prądem do wynajęcia 
przy ul. Zamkowej. Tel. 506 999 932.

• Garaż do wynajęcia na os. Gryfitów. 
662 037 225.

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie 
1,14 ha z pozwoleniem na budowę 
(wykonane fundamenty). Tel. 66 77 
88 125.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I pię-
tro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 700 Lecia 
20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w 
centrum miasta, I piętro, 2 pokoje. Tel. 
608 633 831, 604 148 735.

• Do wynajęcia garaż murowany ul. Zam-
kowa. 693 70 00 73.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
603 219 478.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe na 
ul. Zamkowej, nowe budownictwo, nie-
umeblowane. Tel. 667 09 40 79.

• Sprzedam ziemię 6,40 ha, 13 tys./ ha w 
Krasnołęce. Tel. 722 337 069.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, I pię-
tro. Tel. 664 726 394, 091 39 23 400 wie-
czorem.

• Młode małżeństwo z dzieckiem poszu-
kuje mieszkania do wynajęcia 1 lub 2 
pokojowego w Nowogardzie. Tel. 79 199 
80 85.

• Mieszkanie 2 pokojowe (bezczynszowe) 
do wynajęcia. Tel. 091 39 23 701, 600 47 
37 37.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum, nieumeblowane, parter. 850 zł 
+ media. Tel. 601 300 448, 661 393 987.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725  590  955 
po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 m 
kw, wspólnota. 609 776 335.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 33 m 
kw, po remoncie w centrum, I piętro, 99 
tys. Tel. 790 60 15 89.

• Pokój do wynajęcia. 725  590  955 po 
20.00.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 die-
sel, 2000 r. lub zamienię na busa. Tel. 
503 045 960.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALOWE DO SAMO-
CHODU ROVER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• Citroen Jumpy, 2 l HDi, 12.2007 r., 51 000 
km, pierwszy właściciel, 3 osobowy, do-
stawczy, elek. szyby, komp. pokładowy, 
wspomaganie, airbag, cd, podgrzewane 
lusterka, sensor na deszcz i światła, paka 
hydrauliczna, park distanz, srebrny me-
talik. Cena 51 000 zł. 886 260 058.

• Sprzedam Daewoo Tico, 2000 r., na czę-
ści. 664 698 244.

• SPRZEDAM OPONY ZIMOWE 4 SZTUKI 
185 65 R15, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam VW Passat B3, rok 1990. Tel. 
602 598 403.

ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

• Sprzedam tuczniki. 91 39 26 793.

• Sprzedam prosięta. Korytowo. Tel. 
665 602 571.

• Sprzedam źrebaka klaczkę, karą, 7 mie-
sięczną. Tel. 889 35 40 58.

• Kupię silosy do paszy. Tel. 502 56 23 78, 
91 39 103 15.

• Sprzedam ziemniaki, pszenżyto, psze-
nicę oraz buraczki i marchew. Tel. 
502 853 573.

• Sprzedam maciorę. Tel. 502 853 573.

• Sprzedam prosięta. 88 59 74 930.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAM – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Remonty. 508 920 135.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Remonty mieszkań, stawianie klinkieru, 
naprawa dachów. 794 398 610.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie, glazura i tera-
kota, hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 
0600 626 268.

• Korepetycje z języka angielskiego, 
nauka od podstaw. Tel. 605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Usługi budowlane – wykończenia 
wnętrz, regipsy, tynki, szpachle wykoń-
czeniowe i ozdobne, malowanie, glazu-
ra, terakota. Tel. 605 168 658.

• Artystyczne zdobienie wnętrz, malowa-
nie pokoi dziecięcych. 694 161 129.

• Transport, przeprowadzki – kraj, zagra-
nica, wnosimy - znosimy. 696  138  406, 
696 854 591.

• Usługi informatyczne, naprawa kom-
puterów, monitoring, simloki. Tel 788 
150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, ko-
lizja drogowa. 503 617 739.

• DUR – DACH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 15 
Lutego 17. 669 053 722.

• Instalacje elektryczne. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• Remonty – malowanie, regipsy, panele 
podłogowe. Tanio, solidnie. 606 490 456.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, 
docieplenia. 507 951 320.

• Depilacja woskiem. Tanio. Tel. 
666 817 597.

• Wykonam remont. 091 39 20  002, 
600 302 217.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• HARRY – MED masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkurencyj-
ne ceny. Tel. 880 690 659.

• Sprzedam kuchenki mikrofalowe, odku-
rzacze – tanio. Tel. 601 409 611.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

• Remonty mieszkań i wykończenia 
wnętrz. 662 125 370.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 668 17 
12 12.

• Geografia – przygotowanie do matury. 
668 17 12 12.

• Remonty, budowy kompleksowo. 
727 303 097.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Dachy kompleksowo. 727 303 097.

• Magister inżynier chemii – korepetycje 
z chemii, nauka z podstaw obsługi kom-
putera, Internetu. Dużo cierpliwości 
dla starszych. TANIO. 721 027 457.

• Transport – 7 ton. 727 303 097.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA, 
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OBSŁU-
GA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika z doświadcze-
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Projekt Powiatu Goleniowskiego 
 pn. „WENI 2 SPG”

(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 
Szkoły Powiatu Goleniowskiego) 

realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych  w Goleniowie 

i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowogardzie 

w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r.

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic  
w jakości usług edukacyjnych. 

Wynajmę mieszkanie 
od zaraz, 

4 pokoje, centrum. 
Opłaty – 500 zł + wynajem 500 zł.

Tel. 668 452 615

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność

PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9
Tel. 607 704 926, 691 632 354

Powyżej 2 ton dowóz gratis!

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samocho-
dowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 20 303.

• Dom Weselny Elit zatrudni kelnerki na 
noc sylwestrową, tel. 510 244 073, 503 
045 960.

• Firma kosmetyczna Oriflame zatrudni 
konsultantów. 604 189 118.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomocni-
ka. Tel. 603 366 286.

• Kobieta, lat 30 podejmie każdą pracę. 
601 79 10 12.

• SZOZ Praxis zatrudni pracownika do sa-
lonu optycznego. Tel. 91 392 72 72.

• Zaopiekuję się starsza osobą. 601 79 10 
12.

• SZOZ Praxis zatrudni księgową na 1/ 4 
etatu. Tel. 91 392 72 72.

• Pracownik ogólnobudowlany ze stażem 
i doświadczeniem podejmie się wszel-
kiej pracy. Tel. 796 929 321.

• Zakład Elektroinstalacyjny zatrudni 
kierowcę z własnym pojazdem dostaw-
czym. Warunki do uzgodnienia. Tel. 0696 
757 393 po 18.00.

• Przyjmę ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego. Praca na 2 zmiany. Nowo-
gard, ul. Kościuszki. Tel. 602 474 266.

INNE

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZARNO-
ZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM DO 
KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA. 
TEL. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 
2850. Przekrój 15 cm, wysokość 120. 
Sprawna nieużywana – nowa. Tel. 091 39 
20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) lexmark 
X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 - 340.

• Podgrzewacz wody – bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 
litrowy, z Niemiec firmy Vaillant do 
domku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody, 
koszt 40 zł miesięcznie, cena 1000 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, tylko ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 

(dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  miesz-
kanie, domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, eko-
nomiczne, idealne do łazienki, kuch-
ni, warsztatu, baru, pubu, cena od 150 
zł. Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
wiszący do mieszkania, domku, fir-
my Vaillant z Niemiec, mało używany, 
cena 150 zł, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem c.o. gazowym lub węglo-
wym, firmy Vaillant z Niemiec, typ 120 
lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICSSON K 
810 i, GWARANCJA, ETUI, CENA 360 ZŁ; 
LAPTOPA LENOVO IDEA PAD Z OPRO-
GRAMOWANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ONKYO (AMPLITU-
NER, DVD, 5 KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 522 340.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 783-
222-238.

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. Tel. 691 466 441.

• Sprzedam lady sklepowe w dobrym 
stanie. 693 850 197.

• Drewno tartaczne na opał do piecy ka-
flowych, piecy CO, itp. Przyczepa pocię-
tego w klocki 300 zł. Przyczepa w całości 
do pocięcia 200 zł. Transport gratis na te-
renie gminy Nowogard. Tel. 514 740 538.

• Sprzedam wózek dziecięcy głębo-
ki ze spacerówką firmy Espiro. Tel. 
664 996 984.

• Oddam szczeniaczki kundelki 8 tyg. – 
małe. Tel. 781 785 779.

• Sprzedam drewno opałowe z dowozem. 
Tel. 889 35 40 58.

• Sprzedam meble młodzieżowe – seg-
ment + tapczan 2 osobowy – tanio. 
664 594 593.
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Wy daw ca, skład i druk  „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna
TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazdPKSstanowiskonr11) 17.30, 20.25 (odjazdul.św.Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazdz
DworcaPKSwSzczeciniestanowisko11)16.35, 17.30, 20.25 (odjazd
ul.św.Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 
91 39-21-887 lub 91 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat- 091 392 62 65
 kierownik-091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCK - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursująodponiedziałkudosoboty;F-kursujeodponiedziałkudopiątku;7-kursu-
jeodponiedziałkudoniedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F-kursujeodpon.-pt.;L-kursujecałytydziń;L1-niekursujewnd.;L2-kursuje
tylkownd.;L3-kursuje-wt.,śr.,czw.,sob.,nd.P-niekursuje24,25.12iWielkanoc

OFERTY PRACY PUP

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busykursująodponiedziałkudosoboty

          Nowogard 07.12.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW,  
FILIA NOWOGARD

1. Malarz
2. Robotnik budowlany
3. Elektromonter
4. Dekarz
5. Stolarz                                  
6. Doradca klienta

OFERTY  PRACY Z REJONU
1. Referent do spraw kosztoryso-
wania (Szczecin)
2. Mobilny doradca klienta (Byd-
goszcz)
3. Lektor Języka Niemieckiego 
(Szczecin)
4. Asystent Sędziego (Goleniów)
5. Fileciarz/Fileciarka (Banino)
6.Wykrawacz-Rozbieracz, ubojo-
wiec, pakowacz, pracownik maga-
zynowy                                                                                
            

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Ewa Kawczyńska, Natalia Praska, Adam Kawczyński, Da-
wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, Alina Bej, Agnieszka Synowiec, Łukasz 
Szkutnik.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

I ty możesz zostać Świętym Mikołajem
   05.12.2009 r. młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunami wzięła udział w 

akcji I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM na rzecz dzieci z Wie-
lofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Mostach (Dom Dziec-
ka). Spotkania są już tradycją, ponieważ odbywają się od wielu lat i cieszą się 
niesłabnącą popularnością.  

Przed wyjazdem przeprowadzona była akcja PODARÓJ DZIECIOM 
UŚMIECH, dzięki której zebrane zostały fundusze na upominki, głównie plu-
szaki.  W tym roku młodzież ZSP przygotowała 75 paczek dla podopiecznych 
(w których znajdowały się maskotki i słodycze), a także upiekła wiele pysznych 
ciast (aż 40!). 

Po przyjeździe młodzież z naszej szkoły wraz z dziećmi zajęła się przygotowa-
niem stroików i dekoracji świątecznych, po czym wszyscy zasiedli do uroczystej 
kolacji.  Obecnym bardzo podobały się występy artystyczne przygotowane przez 
podopiecznych. Euforię wywołały małe tańczące krasnoludki, które wprowa-
dziły wszystkich w nastrój oczekiwania na Świętego Mikołaja. I wtedy właśnie 
pojawił się on! Dzieci zaprowadziły go do środka, gdzie kontynuowano występy 
artystyczne, wielkie wrażenie zrobił na wszystkich pan, który wcielił się w rolę 
zabawnego cyrkowca. Bardzo ważnym czasem było także wspólne kolędowanie. 
Dużą popularnością cieszyła się dyskoteka (mało kto podpierał ściany!), na któ-
rej wszyscy doskonale się wybawili. Uwieńczeniem naszego pobytu był pokaz 
teatru ognia, przygotowany przez Grześka Nowakowskiego, Maćka Paradow-
skiego, Kubę Pleszka i Tomka Sobiechowicza. Jesteśmy szczęśliwi, ze dzięki nam 
pojawił się uśmiech na twarzach wielu dzieci, które bardzo tego potrzebują i 
z wielką chęcią pojedziemy w to miejsce także za rok. Zachęcamy wszystkich 
uczniów naszej szkoły i - nie tylko - do uczestniczenia w akcjach takich jak ta, 
ponieważ to właśnie my możemy podarować dzieciom uśmiech. 

Impreza nie udałaby się gdyby nie wielkie zaangażowanie opiekunów – Pani 
Anny Zamary i Pani Ewy Reginy Krzak. Wyjazd naszych uczniów do Mostów 
został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zdjęcia

Przygotowanie paczek dla dzieci

Przygotowanie poczęstunku 

Młodzież z ZSP z opiekunami 

Urocze krasnale

Występy artystyczne 

Zabawny cyrkowiec w akcji 

Szaleństwa dyskotekowe
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OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW,  
FILIA NOWOGARD

1. Malarz
2. Robotnik budowlany
3. Elektromonter
4. Dekarz
5. Stolarz                                  
6. Doradca klienta

OFERTY  PRACY Z REJONU
1. Referent do spraw kosztorysowania 
(Szczecin)
2. Mobilny doradca klienta (Bydgoszcz)
3. Lektor Języka Niemieckiego (Szcze-
cin)
4. Asystent Sędziego (Goleniów)
5. Fileciarz/Fileciarka (Banino)
6.Wykrawacz-Rozbieracz, ubojowiec, 
pakowacz, pracownik magazynowy                                                                                

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nadleśnictwo Nowogard 
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niżej wymienionego środka transportowego:

1. Samochód Daewoo Musso, rok prod. 1998, nr rejestracyjny SMG 
1824, numer, silnika 66292010004002, numer podwozia KPTEOB1D-
SXP143660
- cena wywoławcza 10.100,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych).
W przetargu mogą uczestniczyć :
- wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.
Samochód można oglądać w dniu 28.12.2009r. w godzinach od 800 do 
1400 na terenie Bazy Transportowej Nadleśnictwa Nowogard przy ul .Bo-
haterów Warszawy 64A w Nowogardzie. W tym miejscu i czasie będzie 
można zapoznać się z ekspertyzą i wyceną wykonaną przez uprawnione-
go rzeczoznawcę.
Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 29.12.2009r.o godzinie 
1100 w świetlicy
Nadleśnictwa Nowogard w Nowogardzie przy ul. Radosława 11.
Wadium w wysokości 1010,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziesięć zło-
tych), należy  wpłacić w kasie Nadleśnictwa najpóźniej do godz. 1030 w 
dniu przetargu. Brak wpłaty wadium do godz. 1030 wyklucza udział w 
przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia
pojazdu, wadium złożone przez pozostałych uczestników przetargu pod-
lega zwrotowi po zakończeniu licytacji i udzieleniu przybicia. Wadium 
nabywcy przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku nie uiszczenia ceny 
nabycia i odmowy podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Nadleśnictwo Nowogard nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w 
pojeździe oraz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia prze-
targu bez podania przyczyny.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji n/t przetargu jest Henryk 
Wojnowski tel. 091 3920640 lub 091 3920646.

„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczaj-
nych ludzi przemieniać w niezwyczajnych” Hans Urs von Balthasar

Honorowe wyróżnienie  
„LAUR CISOWY”  za rok 2009

Już po raz dziewiąty w naszym mieście zostaną przyznane honorowe wy-
różnienia „LAUR CISOWY” osobom indywidualnym, zespołom, stowa-
rzyszeniom, firmom oraz instytucjom z terenu miasta i gminy Nowogard za 
szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej w 
następujących dziedzinach:
• Gospodarka
• Oświata
• Kultura
• Sport
• Opieka społeczna i zdrowotna
• Ochrona środowiska
• Działalność społeczna

Specjalny „LAUR CISOWY” może być przyznany osobom, zespołom, 
firmom, instytucjom i stowarzyszeniom spoza gminy Nowogard, również z 
zagranicy za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz promo-
wanie Ziemi Nowogardzkiej. Coroczne wyróżnienia przyznawane są decyzją 
powołanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły.

Kandydatury do wyróżnienia „LAUR CISOWY” mogą zgłaszać miesz-
kańcy gminy Nowogard, stowarzyszenia, firmy oraz instytucje działające na 
terenie gminy Nowogard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury na piśmie i złożenie 
wniosku do dnia 31 grudnia 2009 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, pok. 8. 

Regulamin przyznawania wyróżnienia zamieszczony jest na stronie in-
ternetowej www.nowogard.pl, informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 
0913926233, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

 Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

GABINET KOSMETYCZNY 
„WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, ma-
kijaże, mikrodermabrazja, peeling kawita-
cyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, 
laser, lampy, materac zdrowotny, świecowa-
nie uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 – obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 • Czynne od 11.00 do 19.00

Czereśniowy sad …
Pozostanie zapewne tylko we wspomnieniach przekazywanych dzieciom 

i w nazwie nowego osiedla mieszkalnego.
A osiedle rośnie jak na drożdżach – solidnemu wykonawcy nawet pogoda 

sprzyja…
LMM
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

KUPIĘ DREWNO 
NA PALETY

TEL. 500 149 905
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Halowe turnieje LZS
Turniej piłki nożnej.

Wyniki :
Świerczewo – ZSP 2 3:0,
ZSP 1 – LZS Nowogard 2:1,
LZS Słajsino – LZS Wołowiec 3:4,
LZS Karsk – Jastrzębie Łososnica 3:1.
Wyniki z 2.12.09: 
LZS Wojcieszyn – LZS Nowogard 1:3,
Świerczewo – LZS Wołowiec 2:1,
ZSP 2 – Jastrzębie Łosośnica 2:2,
LZS Słajsino – LZS Karsk 2:7.
Czołówka tabeli:

1. LZS Wołowiec  10 pkt,
2. LZS Karsk 9 pkt,
3. LZS Nowogard 9 pkt.

Turniej piłki siatkowej
Wyniki:
ZK – Szczytniki 3:0,
LZS Wojcieszyn – LZS Nowogard 3:0,
LUKS – Mentosy 3:0 (walkower),
Oldbojs – Łosośnica 3:0 (walkower)
Zgodnie z regulaminem z turnieju wycofano zespoły Mentora i Łosośnicy.
W dniu 5 grudnia padły następujące wyniki:
LZS Wojcieszyn – LUKS Nowogard 3:1,
Oldboys – LZS Nowogard 3:0
W tabeli prowadzi LZS Wojcieszyn 12 pkt.

Inf. Jan Tandecki

Seniorzy zdobyli  
Puchar NALP!

Wyniki 1/8 finału pucharu ligi :
Budowlani – Herosi   3 : 1 ( 1:1 )
Golputz – Nehuera Osowo  2 : 2 ( 1:1 )   Rzuty karne 1 : 2
Probud Wyszomierz – BTCH  3 : 4 ( 0:2 )
Bad Boys Juniors – Sikorki   2 : 5 ( 0:1 )
Parasol – Czarne Chmury  2 : 1 ( 0 : 0 )
Tubisie – Jantar 4 : 2 ( 2:1 )
Seniorzy – Czarne Koszule  2 :2 ( 1:1 ) Rzuty karne : 2 : 0
(W przypadku remisu drużyny wykonywały po 3 rzuty karne bez dogryw-

ki)
Ćwierćfinały:
Budowlani – Denver Miętno      1 : 1 ( 0 : 0 )  k. 2 : 3 
BTCH – Nehuera                       2 : 3 ( 0 : 0 )
Sikorki – Parasol                       3 : 2 ( 0 : 1 )
Tubisie – Seniorzy                    1 : 5 ( 1 : 2 )
Półfinały:
Nehuera Osowo– Denver Miętno        3 : 1 ( 1 : 1 )
Sikorki – Seniorzy                                  0 : 6 ( 0 : 2 )
Finał : 
Nehuera Osowo  - Seniorzy              0 : 1 ( 0 : 0 )
Bramkę zdobył   B.Borowik .

Opr. T. Szafran

Liga Piłki Siatkowej WKS 
Wyniki VII kolejki  II Edycji :
1. Wyszomierz  - Węgorza  3 : 1
2. Kikorze  - Czermnica 1 : 3
3. Wierzbięcin  - Max Żabowo 0 : 3
4. Kościuszki  - WKS Żabowo 2 : 3
Tabela po VII kolejkach:
1 Max Żabowo  7  18 19 : 4 
2 Jantar Kościuszki  7 16 18 : 9 
3  Czermnica  7 14 15 : 11  
4 WKS Żabowo  7 11 15 : 14 
5 LZS Węgorza  7 9 11 : 12  
6  Wierzbięcin  7 8 10 : 14 
7  WKS Wyszomierz 7 7 11 : 18  
8 Wena Kikorze  7 1   4 : 21 
Kolejne spotkanie 12.12.2009 r. Serdecznie zapraszamy kibiców . 
godz. 16.00 (1 – 7) Wyszomierz  - Kościuszki
godz. 17.30 (4 - 5) Czernica  - Wierzbięcin 
godz. 19.00 (2 - 3) Węgorza  - Kikorze
godz. 20.30 (6 - 8) Max Żabowo  - WKS Żabowo

Tabelę sporządził : Tomasz Gajda

II Turniej szachowy 
Memoriał im. Janusza Kaweckiego  

 
6 grudnia 2009 r. w Klubie Szachowym przy ul. Szarych Szeregów w 

Nowogardzie rozegrano II Turniej   szachowy Memoriał im. Janusza Ka-
weckiego oraz Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowogard. Na starcie stanęło 
42 szachistów z całego regionu. Wygrał przedstawiciel gospodarzy - Paweł 
Taberski, który wyprzedził gryfickiego juniora Kacpra Karwowskiego i Ma-
riana Gniazdowskiego ze Szczecina.

Obszerna relacja w piątkowym wydaniu.
LMM

Kolarskie tradycje  
Nowogardu

Mikołaje wśród kolarzy
W sobotę 5 grudnia rozegrano kolejny Mikołajkowy Wyścig Kolarski.
Na wspaniale przygotowaną trasę przełaju usytuowaną w Sarnim Lesie 

obok stadionu miejskiego ruszały kolejne grupy zawodników podzielonych 
na 5 kategorii.

Pogoda dopisała, trasa bezpieczna – nie było więc wypadków które cz ęsto 
wypaczają sportowe wyniki. Wygrywali więc faworyci, a co najbardziej cieszy 
nawet nowicjusze pokazywali wielkie zaangażowanie i nie mają się czego 
wstydzić – nie odstawali od zwycięzców.

Obszerny reportaż, wyniki i zdjęcia w piątkowym wydaniu „DN”.
LMM
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Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu

14.12.2009r.godz.16.30

REKLAMA
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REKLAMA

W obiektywie  Jana Korneluka   - Cukier krzepi...

Inauguracja działalności Nowogardzkiego Koła Diabetyków - 1 grudnia 2009 r.

Szefowa Lidia Bogus
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STUDIO FRYZJERSKIE
„TYNA”

Nowo otwarty gabinet kosmetyczny
Najnowsze trendy stylizacji i koloryzacji

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15
Tel. 91 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

REKLAMA

Tel.

kom.

91 392 14 67
695 264 677

Poradnia Stomatologiczna

Nowogard, ul. 3 MAJA 48
www.nowodental.com

Pełen zakres usług dla dorosłych i dzieci
(kosmetyka, periodontologia, ortodoncja, chirurgia i protetyka)

NOWOŚĆ !
• BEZBOLESNE znieczulenia mikroprocesorowe
•

Już dzisiaj 
dodatek 

o funduszach unijnych 
- 15 sposobów 

na dotacje dla każdego.

Ul. Kościuszki Ul. Kościuszki 
wyremontowanawyremontowana
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REKLAMA

Salon Pielęgnacji 

Zwierząt

FUTRZAK 
- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele
- czesanie
- obcinanie pazurów

ul. Boh. Warszawy 82/1
tel. 721 264 357

REKLAMAREKLAMA

CHOINKI
- ŚWIERKI, JODŁY cięte i w donicach
- STROIKI ŚWIĄTECZNE

Duży wybór
Olchowo 74 (przed Stacją Paliw)
 Tel. 507 102 211

Wynajmę mieszkanie 
od zaraz, 

4 pokoje, centrum. 
Opłaty – 500 zł + wynajem 500 zł.

Tel. 668 452 615

Już jutro tj. 12 grudnia br., 
w Nowogardzkim Domu Kultury 

wystąpi Martyna Jakubowicz wraz z zespołem.  
Koncert rozpocznie się o godz. 17.00. 

ZAPRASZAMY NA KONCERT 

MARTYNY 
JAKUBOWICZ

Bodaj największym przebojem wokalistki jest utwór „W domach z be-
tonu nie ma wolnej miłości”.  Artystka  sama pisze i komponuje większość 
swoich utworów, jej liryki są ciepłe, delikatne i refl eksyjne. Jej poezja oparta 
jest na kobiecych emocjach, uczuciach i potrzebach. Słowa jej piosenek mó-
wią o samotności, miłości, nadziei, szukaniu prawdziwej więzi. Wyraża na-
sze myśli w niezwykle bluesowy sposób. 

Koncerty Martyny Jakubowicz to klimatyczne spotkania muzyczne. Moż-
na  tu znaleźć zadumane nastroje jak i ogniste rytmy. 

Projekty sceniczne Martyny Jakubowicz  ewoluują w zależności od kolej-
nych pomysłów  muzycznych. Podstawowy skład zespołu to kwartet, w któ-
rym pojawili się trzej młodzi instrumentaliści  wnosząc dodatkowe emocje 
do dobrze znanych utworów Martyny. W czasie koncertu wykonywane są 
m.in. z płyty „Tylko Dylan”-  Knockin’ on Heaven’s door-,  z wcześniejszych 
płyt -„Gdyby nie nasz fart, Ardżuna i Kriszna, Rosa taka sama od lat, Ża-
gle tuż nad ziemią, Karczma na moście i wiele, wiele innych dobrze zna-
nych utworów. W 2008 roku ukazała się jej 11 płyta Te 30urodziny „na któ-
rej jej utwory śpiewają  m.in. Krzysztof Kiljański, Indios Bravos, Pogodno, 
Ewa Bem, Bracia i inni

W 2010 ukaże  się jej nowa autorska płyta.www.martynajakubowicz.com

Pociągiem na lotnisko 
w Goleniowie!

Dwa projekty kluczowe, które dotyczą modernizacji dwóch ważnych regio-
nalnych linii kolejowych, zostaną dofi nansowane ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007 – 2013 - 10 grudnia Zarząd Województwa przyznał dofi nansowanie 
dla projektu pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów – 
Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów” 
oraz projektu pn. „Modernizacja regionalnej Linii Kolejowej 403 Wałcz – 
Kalisz Pomorski – Ulikowo”. 

Oba projekty zostały wpisane na 
Indykatywną Listę Projektów Kluczo-
wych na podstawie Uchwały Zarządu 
Województwa 12 czerwca 2008 r. Już 
24 lipca 2008 roku zostały podpisane 
preumowy na realizację zaplanowa-
nych modernizacji z Benefi cjentem 
projektu PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. 19 listopada 2009 r. zakończono 
pozytywnie weryfi kację złożonych 
wniosków, tym samym rekomen-
dując je do akceptacji Zarządowi 
Województwa.

Całkowity koszt projektu „Moder-
nizacja regionalnej linii kolejowej 
402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z 
budową łącznicy do portu lotnicze-

go Szczecin-Goleniów” wyniesie 
67  159  261,20 zł, wysokość dofi-
nansowania to 41  314  095,00 zł ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Natomiast 
koszt całkowity projektu „Moderni-
zacja regionalnej Linii Kolejowej 403 
Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo” 
opiewa na 24 105 876,30 zł, a przy-
znane dofi nansowanie ze  środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wyniesie 14 819 186,00 
zł

O zakresie prac i terminach reali-
zacji poinformujemy wkrótce.

LMM

Karsk

Odpust św. Barbary
Skromny ale podniosły był odpust św. Barbary patronki kościoła w Karsku. 
O duchowe przeżycia zadbali ks. Jacek i ks. profesor Krzysztof wygłaszając 

wzruszające Słowo Boże.
O przyziemne doznania zadbali sponsorzy z Piekarni Karsk i Piekarni 

Państwa Pędziszczak.
Wyśmienity chleb, smalec i ogórek dopełnił gospodarskiej tradycji, a obec-

nością Burmistrza Kazimierza Ziemby, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Marka Krzywani i grupy radnych Mieszkańcy Karska poczuli się dowarto-
ściowani.

Wszystkim Sponsorom, Gościom i Mieszkańcom serdeczne Bóg Zapłać!
Sołtys i Rada Sołecka

Pokolenia – Koło nr 1

Zebranie
Dzisiaj, 11 grudnia o godz. 17.30 odbędzie się zebranie członków i sympa-

tyków Pokolenia – Koło nr 1.
Zapraszamy do siedziby Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. 3 Maja 

9 (budynek Banku Spółdzielczego II piętro).
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REKLAMAREKLAMA

      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,

     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 091 39 22 329 • kom. 0601 150 620

OPAŁ

Sklep MOCHINO KIDS 
           przeniesiony z ul. Kościelnej 1a 

           do Pasażu MAX przy ul. 15 Lutego 9c 
            serdecznie zaprasza od 5 GRUDNIA

            - 40% -15% -20% na cały asortyment 

WYDZIERŻAWIĘ 

SKLEP
 w centrum miasta 

ul. 700 Lecia
50 m kw, wszystkie media, 

wysoki standard

Tel. 693 021 093

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY 

w lokalu nad NEONET-em 
ul. Rzeszowskiego

Oferujemy: 
Orkiestra od 20.00 do 5.00

7 ciepłych posiłków
Dobry alkohol

Cena 400 zł od pary

Tel. 604 215 937

Ul. Kościuszki Ul. Kościuszki 
wyremontowanawyremontowana

Zakończono przebudowę drogi i chodnika przy ulicy Kościuszki w Nowo-
gardzie. Inwestycja sfi nansowana została przez gminę Nowogard (w wyso-
kości 552 000,00 zł) oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie (622 309,56 zł). We wtorek, 8 grudnia  dokonano odbioru prac.

Symboliczne przecięcie wstęgi nastapiło w obecności m.in: Burmistrza 
Nowogardu Kazimierza Ziemby, Zastępcy Burmistrza Jerzego Kaczmarskiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Krzywani, radnych Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, dyrektora naczelnego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie Bogdana Krawczyka, dyrektora ds. utrzymania 
ZZDW Waldemara Wejnerowskiego, kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich 
Stargard Szczeciński Anny Juzwa oraz przedstawicieli wykonawcy: Prezesa 
Zarządu Krystyny Łazarz i Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Czury. Szerokiej 
drogi!

LMM, foto man
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Z okazji 

50 urodzin 

Ani Ratomskiej 
serdeczne życzenia: 

zdrowia, pomyślności, 
spełnienia marzeń 

składają rodziny: 
Ratomskich z Karoliną 

i Marcinem, Mrozowskich, 
Puchniarzy, Ratajczaków

ŻYCZENIA

Marcin Nieradka: Przyzna pan, 
że ZUK nie ma w mieście dobrego 
wizerunku.

Wiktor Smoliński: Dziwię się, 
dlaczego tak jest. W całym „interesie 
śmieciowym” jesteśmy przecież jedynie 
przewoźnikiem. Nie możemy nikogo 
zmusić, nakazać komuś sprzątania. Te 
zadania należą do gminy, bo ona ma 
odpowiednie narzędzia do egzekucji. 
Mieszkańcy chcieliby, aby nasza fi rma 
robiła za nich wszystko. Śmieci od 
mieszkańców odbieramy na podstawie 
zawartych umów i harmonogramu. 
Niestety za nasze usługi trzeba zapła-
cić. Ci, którzy nie płacą, bo chcą, by 
śmieci wywozić im za darmo wyrzu-
cają je do lasu. Tak po prostu się już 
utarło. Społeczeństwo postrzega ZUK 
jako śmieciarzy i do nich na najwięcej 
pretensji. Śmieciarzem nie jest jednak 
ten, który zbiera, ale ten, który śmieci. 

A może czasem moglibyście robić 
więcej?

- Przez wielu jesteśmy traktowani 
jako pierwsza linia frontu. Ludzie 
oczekują od nas rozwiązywania ich 
problemów. Często chcą nawet byśmy 
byli rozjemcami. Wspólnoty mieszka-
niowe podrzucają wzajemnie śmieci 
do swoich śmietników i chcą, by to 
ZUK rozwiązał ten problem. My nie 
mamy zamiaru, ani możliwości czego-
kolwiek ludziom narzucić i odgrywać 
roli arbitra. Naszym zadaniem jest po 
prostu odbiór śmieci.

Czasem zabieracie zawartość 
śmietnika, a to, co leży obok już 
zostaje.

- Sprzątamy wokół śmietników, 
ale nie wszędzie. Z niektórymi spół-
dzielniami mamy zawarte umowy 
na takie działania. Wszystko polega 
na zasadach wzajemnej współpracy. 
Bardzo dobrze współpracuje się ze 
spółdzielniami „Gardno”, czy „Cisy”. 
Nie ze wszystkimi można jednak 
dojść do porozumienia. Najgorzej jest 
ze wspólnotami mieszkaniowymi. 
Ich członkowie chcą dawać od siebie 
maksymalnie jak najmniej, a żądają 
bardzo dużych przywilejów. Przecież 
sprzątając zawartość obok śmietnika, 
my także ponosimy jakieś koszty i 
poświęcamy swój czas.

Zdarza się, że śmieci leżą w przy-
drożnym rowie i nikt nie kwapi się 
do ich sprzątnięcia. 

- My nie możemy brać tego na siebie. 
Gdy kilka razy sprzątnęliśmy dzikie 

wysypisko z dobrej woli ludziom się 
to spodobało i uznali to za miejsce 
odbioru ich nieczystości. Zaczęli przy-
nosić tam śmieci regularnie. Na akcję 
sprzątania takich miejsc powinniśmy 
dostawać od gminy zlecenie. Te śmieci 
trzeba przecież zawieść na składowi-
sko i za nie zapłacić. 

Ludzie spodziewają się usług 
lepszej jakości. W naszej gminie 
jesteście monopolistą.

- Na wszystkie górne stawki za wy-
wóz śmieci musimy przecież uzyskać 

zgodę Rady Miejskiej. Na nowogardz-
kim rynku próbował zaistnieć Remon-
dis i zaproponował gminie stawki 
niższe od naszych. Ta zachowała się 
jednak fair, bo dała nam ultimatum. 
Zaproponowano stawki na tym sa-
mym poziomie. 

Czasem, więc opłaca się postra-
szyć konkurencją.

- To normalne negocjacje. Remondis 
zdobyłby nasz rynek, a po miesiącu 
starał się o aneks do umowy. Tak 
zrobiono np. w Szczecinie, czy gminie 
Chociwel. 

Może wadliwe są umowa z gminą 
i opracowany przez nią regulamin, 
na zasadzie, którego macie działać.

- Umowa z gminą mówi głównie o 
ogólnym sprzątaniu i akcji zimowej. 
W żadnym względzie nie dotyczy 
wywozu śmieci. 

Jak zatem rozwiązać problem 
odpadów, dzikich wysypisk?

- Edukacja w szkole, w domu i straż 
miejska. Myślę, że powołanie straży 
rozwiązałby problemy, o których 
rozmawiamy. Jednostka na pewno, 
by się utrzymała. W wyrzuconych 
bezpańsko śmieciach wystarczy trochę 

poszperać, by wskazać, kto jest ich 
właścicielem. Straż miałaby narzędzia 
do zdyscyplinowania społeczeństwa i 
egzekucji kar. Dziennie, każdy z nas 
produkuje około 3 l. śmieci. Są jednak 
puste śmietniki. Duża liczba osób woli 
wyrzucać je na tereny bezpańskie niż 
do własnego śmietnika. Czasem z 
rana widzę ludzi idących z torbami za 
działki przy 15 Lutego. Za parę minut 
wracają już jednak bez nich. 

Popiera pan wprowadzenie przez 
gminę „abonamentu śmieciowego” 
– stałej opłaty za wywóz niezależnie 
od ilości wyprodukowanych śmieci. 
Za te pieniądze moglibyście sprzą-
tać „bezpańskie tereny”.

- Uważam, że to dobry pomysł. Dzi-

kie wysypiska, by znikły, bo ludziom 
nie opłaciłoby się wyrzucać śmieci do 
lasu. Wiedzieliby, że i tak płacą stałą 
opłatę, więc, po co w takiej sytuacji 
oszczędzać na wywozie. Oddawanie 
pustego kubła straciłoby sens. Był taki 
czas, że Urząd Gminy zobowiązał nas 
do zakupu dużych kontenerów. Na 
każdej z wiosek stały one przez dwa 
tygodnie. Z początku ludzie wrzu-
cali do nich nawet obornik. Gmina 
chciała przyzwyczaić społeczeństwo 
do pozbywania się śmieci w cywili-
zowany sposób i oduczyć wywożenia 
na dzikie wysypiska. Zbiórkę śmieci 
gabarytowych organizowano także 
niedawno. W przyszłym roku ma być 
przeprowadzona cztery razy.

W gminie nie mamy też wysy-
piska, śmieci musimy wozić pod 
Resko. Do duży problem?

- Tak. Np. na ostatniej sesji Rady 
Miasta radna Krystyna Kłosowska 
stwierdziła, że na terenie fi rmy do-
konujemy przeładunku śmieci. Z 
czego wynika problem? Dwa miesiące 
przed każdym zakończeniem roku 
staramy się zdobyć informację na 
temat przyszłorocznych podwyżek. 

Ceny dyktuje Urząd Marszałkowski 
i konkretne wysypiska. W obecnym 
roku podwyżek miało nie być, więc 
skalkulowaliśmy pod tę informację. 
W połowie stycznia dostaliśmy jed-
nak informację, że opłata śmieciowa 
wzrośnie za miesiąc. Wobec niespo-
dziewanych podwyżek staraliśmy się 
więc, zmniejszyć koszty działalności. 
Wpadłem na pomysł, by oszczędzić na 
transporcie i zbierać śmieci do więk-
szych kontenerów. Mogliśmy przecież 
starać się o podwyżki podatków. Te 
śmieci muśmy przesypywać i ludziom 
mogło to przeszkadzać. Śmieci nie 
były jednak przetrzymywane, a tylko 
przeładowywane. Znam przepisy i 
zaręczam, że nie zorganizowałbym na 
basie swojej fi rmy czegoś, co mogłoby 
jej zaszkodzić. Problem tkwi jednak w 
braku wysypiska, lub terenów, gdzie 
można byłoby to robić. Całe szczęście, 
że po likwidacji wysypiska w Słajsinie 
nie zwiększyła się opłata za śmieci. O 
niej decyduje Celowy Związek Gmin.

Rozmawiał pan z władzami na 
temat wysypiska?

- Tak. Burmistrz zaręczał mnie, że 
w styczniu ruszy budowa zakładu 
utylizacji śmieci w Słajsinie. Są już 
podobno finanse oraz techniczne i 
merytoryczne uzgodnienia. Być może 
na składowisku w Słajsinie będzie 
można wydzierżawić teren i zorga-
nizować tam przeładunek śmieci. W 
najbliższym czasie podejmę z gminą 
rozmowy na ten temat.

Mamy zimę. Po jej ataku znów 
będziecie sypać piasek szufelką?

- Nigdy go tak nie sypaliśmy. Wy-
starczy zorientować się, kto  za jakie 
tereny odpowiada, by zbadać problem. 
Zaręczam, że do akcji zimowej jeste-
śmy przygotowani.

Rozmawiał Marcin Nieradka

Smoliński: 

„Recepta na śmieci, to straż i opłaty” 
Nowogard – „Śmieciogard” to ostatnio bardzo popularne hasło. Nasza 

gmina ewidentnie nie może poradzić sobie z utrzymaniem czystości. Część 
odpowiedzialności spada na Zakład Usług Komunalnych. O sytuacji roz-
mawiamy z jego prezesem Wiktorem Smolińskim.
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
III Niedziela Adwentu: Łk 3,10-18          

Nieść radość innym!
Liturgia dzisiejszej Mszy św. przypomina słowa św. Pawła, 

który po leca chrześcijanom z Filippi: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze 
raz powtarzam: radujcie się! A następnie podaje zasadniczą rację tej głę-
bokiej radości: Pan jest blisko! Możemy być radośni, jeżeli Jezus jest rzeczy-
wiście obecny w na szym życiu, jeżeli Go nie utraciliśmy, jeżeli nasze oczy nie 
zaćmiła oziębłość lub brak wspaniałomyślności. Jeżeli ktoś próbuje znaleźć 
szczęście na drogach, które odwodzą od Boga, znajdzie jedynie smu tek i 
nędzę. Wszyscy, którzy w taki czy inny sposób odwrócili się od Boga, stwier-
dzili w końcu, że poza Bogiem nie ma prawdziwej rado ści. Nie może jej być!

Te słowa zapisał człowiek umierający na raka: „Moja wiara nie zależy od 
wyzdrowienia czy śmierci. Moją wiarę złożyłem w ręku Boga. To jest moją 
największą radością. Modlę się słowami: Bądź wola Twoja”.

Chrześcijanin powinien być człowiekiem radosnym. Niewątpli wie na-
sza radość nie jest zwykłą radością, jest radością Chrystusa, który przynosi 
sprawiedliwość i pokój. Jedynie On może ją dać, po nieważ świat nie posiada 
jej sekretu. Chrześcijanin nosi swą radość w sobie, ponieważ w swojej duszy 
będącej w stanie łaski spotyka się z Bogiem. Jest to trwałym źródłem jego 
radości. Jeżeli radośnie spełnimy swoje obowiązki, możemy przynieść wiele 
dobra naszemu otoczeniu, gdyż taka radość prowadzi ludzi do Boga. War-
to zdobyć się na uśmiech, serdeczne słowo, drobną pochwałę, zatuszowanie 
drobnych nieporozumień. W ten sposób przyczynimy się do tego, że życie 
otaczających nas osób będzie lżejsze. Ważną misją chrześcijanina jest nie-
sienie radości światu, który jest smutny, ponieważ oddala się od Boga. I to 
jest także nasze zadanie - na dziś, na teraz!

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje Parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie:
Rozpoczął się okres Adwentu, czas radosnego przygotowania na przyjście 

Zbawiciela. Zapraszamy dzieci, młodzież, oraz dorosłych codziennie na Roraty 
o godz. 17.00 – w poniedziałki, środy, piątki; o godz. 6.30 – w wtorki i czwart-
ki; i o godz. 9.00 w soboty. Dzieci w czasie rorat dostają specjalne obrazki do 
wyklejanki adwentowej związanej z naszą droga do nieba oraz św. Janem Via-
neyem – patronem obecnego roku kapłańskiego. 

W najbliższych dniach roznoszone będą poświęcone opłatki na stół wigi-
lijny. Roznosić je będą  osoby ze wspólnot naszej parafi i, które mają specjalne 
identyfi katory stwierdzające tożsamość. Prosimy uważać na oszustów, podszy-
wających się za osoby z parafi i.

Został wydany specjalny kalendarz parafi alny oraz kartki świąteczne ze 
zdjęciami naszej świątyni i kościołów fi lialnych, a także świece wigilijne jako 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Można je nabyć w kościele i w ten spo-
sób wesprzeć Caritas parafi alny i prowadzone akcje charytatywne. Zbieramy 
także artykuły żywnościowe na paczki dla najuboższych. Prosimy je przyno-
sić do kościoła, do specjalnego kosza.

W niedziele będziemy gościć w naszym mieście, we wszystkich parafi ach, 
kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Szczecinie. 

Zapraszamy do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych „Taize” w 
dniach 29.12.2009 – 02.01.2010 w Poznaniu. Spotkania w każdy poniedzia-
łek  o godz. 19.00 w ramach spotkań grupy „Pokolenie JP2”. Kontakt i zapisy: 
Ks. Tomasz Tylutki, GG: 2404046; (www.taize.fr/pl; www.rafalkalinowski.repu-
blika.pl )

W dniach 20-22 grudnia 2009 (od IV Niedzieli Adwentu do wtorku) odbędą 
się w naszej parafi i Rekolekcje Adwentowe, na które już zapraszamy.

Zapraszamy na spotkania „Rodziny Radia Maryja”, które odbywają się w 
każdy wtorek o godz. 19.00.

x.TT

Szkolne Mikołajki w ZSO 
nr 2 w rytmie hiphop…
„…Nie zasiadał w saniach zaprzęgniętych w latające renifer. Nie wpadał 
do domów przez komin wzniecając wokół magiczny pył. Nie pracowały dla 
niego krasnoludy czy elfy. Był człowiekiem z krwi i kości....mowa o niezwy-
kłym człowieku - św. Mikołaju!”

7 grudnia w ZSO nr 2 No-
wogard odbyły się Szkolne 
Mikołajki „I Ty możesz być 
św. Mikołajem przez swoje 
talenty dla innych…”. Or-
ganizatorzy zapewnili naszej 
młodzieży wiele atrakcji. 
Uczniowie mięli na głowach 
czerwone czapki symboli-
zujące pamięć o solenizan-
cie. Uroczystość rozpoczęło 
„przedstawienie o św. Mi-
kołaju”. Przebrany za świę-
tego uczeń naszej szkoły, 
wraz ze swoimi aniołkami rozdał gospo-
darzom klas cukierki, ufundowane przez 
Radę Rodziców. Kolejną niespodzianką 
była wspaniale zainscenizowana „pan-
tomima o uwolnieniu z nałogów”. Nasi 
młodzi aktorzy pokazali, że życie bywa 
trudne i pełne upadków, lecz nawet w 
takich sytuacjach nie wolno się podda-
wać, ani tracić nadziei i że zawsze może-
my liczyć na pomoc Bożą. Doskonale o 
tym fakcie wiedzieli uczestnicy szkolnej 
edycji programu „Mam Talent”. Finali-
ści castingu, który odbył się 27 listopa-
da zaprezentowali nam swoje umiejęt-
ności. W programie udział wzięli: zespół 
FB którzy zaprezentował pokaz neono-
wy; Sylwia Koladyńska w piosence „Hal-
leluja”; Rafał Mendyk, który pokazał kil-
ka ciekawych trików ze swoją piłką; Ka-
mila Zięciak, która zaśpiewała utwór 
„Róża” oraz Filip Sobczyk i jego „bodź-
ce”, którzy zatańczyli do przeboju Mi-
chaela Jacksona „Dangerous”. Zwycięz-
cami zostali wszyscy uczestnicy, jednak 
publiczność szkolna wybrała na 1 miej-
sce w głosowaniu Filipa ze swoim zespo-
łem. Punktem kulminacyjnym progra-
mu był koncert chrześcijańskiego zespo-
łu FULL POWER SPIRIT z Białegosto-

ku. Zaśpiewali i zagrali utwory w stylu 
hiphop, pięknie „bitowali” oraz tańczyli 
„break dance”. Występ w którym wzięli-
śmy udział odbył się w ramach progra-
mu prowadzonego przez zespół „Znajdź 
pomysł na siebie” – czyli, że warto w 
swoim życiu odrzucić nałogi i w zamian 
za to rozwijać talenty, które mogą służyć 
innym ludziom. Na uczniach najwięk-
sze wrażenie wywarł występ zaproszo-
nych gości jak i talent naszych szkolnych 
kolegów o których wielu z nas nie wie-
działo. Serdecznie dziękujemy naszym 
organizatorom: Ks. Tomaszowi Tylut-
kiemu, s. Maksymili Grzyśnik, p. Mar-
kowi Dobrowolskiemu z Samorządem, 
p. Pedagog Romie Kołodziejskiej, Dy-
rekcji, wszystkim uczniom, a także na-
szym sponsorom: Urzędowi Miejskie-
mu – Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Radzie Ro-
dziców, Dziennikowi Nowogardzkiemu, 
Hurtowni Materiałów Budowlanych p. 
Bąka, a także Ks. Kazimierzowi Łukja-
niukowi - proboszczowi Parafi i pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego oraz wszystkim 
ludziom dobrej woli.

Opr.: Karolina Szczypień I LOC
         Katarzyna Wojtala I LOA 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

711-14.12.2009 r. 

AUTORYZOWANI DILERZY

NOWOGARD • ul. Warszawska 5 • tel. 91 392 68 57
RESKO • ul. Wojska Polskiego 68 • tel. 91 395 10 87

ŁOBEZ • ul. Rapackiego 22 • tel. 91 397 68 29

NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•
• materiały szkoleniowe GRATIS!
• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. Bkat. B 14.12.br. g. 16.00

SPRZEDAŻ 
CHOINEK

- świerka srebrnego kłującego
- świerka pospolitego
- jodły kaukaskiej

oraz 
na zamówienie 

choinki 
doniczkowe

DŁUGOŁĘKA 36/18 
Tel. 504 124 180
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W obiektywie  Jana Korneluka   W obiektywie  Jana Korneluka   - - Mikołaj w Przedszkolu nr 4Mikołaj w Przedszkolu nr 4

Poczta - Świąteczny szczyt
Już dzisiaj, który to raz, pędzi poczta przez las! 
Cóż, nie dziwota. Przed każdą Gwiazdką 
pękają banie z manią pisarską: 
Jacek, co pióra nie bierze w ręce, 
nagle napisał listów dziewięćset. 
Pisze Alojzy, Funia i Mania. 
Rośnie gwiazdkowa życzeniomania. 
Wczoraj w Krakowie na Placu Kingi 
listy wypchnęły denko od skrzynki, 
bo tyle listów, któż by to zniósł. 
O! Znów pocztowy wóz: 
Jeszcze ten mostek, jeszcze ta rzeczka 
i wjedzie poczta w mury miasteczka. 
Śnieg przed pocztą biegnie jak zając,
 trąbki pocztowe gromko grają: 
Listy, paczki, stamtąd i stąd! 
Wszystkim wesołych świąt!

Tak to Konstanty Ildefons 
Gałczyński opisywał pro-
blemy poczty z ogromna 
ilością przesyłek w okresie 
przedświątecznym. A jak 
to wygląda dzisiaj w dobie 
Internetu i wszechobecnych 
SMS-ów?

W okolicach Bożego Narodzenia 
liczba przesyłek, wysyłanych przez 
Polaków rośnie nawet o połowę, 
a cały grudzień to dla poczty tzw. 
świąteczny szczyt. Wartość rynku 
usług pocztowych sięga 6 miliardów 
złotych.  Pod względem liczby placó-
wek i skrzynek pocztowych jesteśmy 
w ścisłej, europejskiej czołówce, a w 

ubiegłym roku Polacy wysłali ponad 
2 miliardy przesyłek. 

Do tego doliczyć trzeba też jeszcze 
blisko 3,5 miliarda tak zwanych dru-
ków bezadresowych, czyli wszelkiego 
rodzaju reklam i katalogów, które 
również trafi ają do skrzynek poczto-
wych. To właśnie im zawdzięczamy 
wyraźny i systematyczny wzrost 
ogólnej liczby przesyłek, choć liczba 
tych tradycyjnych - listów, paczek i 
przekazów - od lat utrzymuje się na 
porównywalnym poziomie jakkol-
wiek rośnie. Jak widać nie całkiem 
zwariowaliśmy i lubimy tradycyjna 
kartkę z choinką, gwiazdką i sian-
kiem…

LMM . 

Wyjazd na narty…
Uwaga! Tygodniowy wyjazd dla młodzieży w Tatry na…: 
„NARTY Z JEZUSEM” – czyli pięknie, zdrowo i duchowo
Miejsce: Gliczarów Górny k/Zakopanego w czasie ferii zimowych 29.01-06.02.2010 r. W planie: nauka jazdy na nartach lub 

desce, zwiedzanie Zakopanego oraz pięknych górskich okolic, gorące źródła w Bukowinie Tatrzańskiej i oczywiście  dobrze 
spędzony czas w górskim klimacie, wraz  z odnową ducha oraz wiele innych atrakcji…

Koszt: 500 zł (całość: w cenie do dyspozycji sprzęt narciarski przez cały tydzień, instruktorzy, pobyt z wyżywieniem, ubez-
pieczenie, przejazd pociągiem (tam i z powrotem, rezerwacje, dojazd) 

Zapisy do 20 grudnia (ilość miejsc ograniczona)
Kontakt i informacje szczegółowe: Ks.Tomasz Tylutki, parafi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, 
e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; www.rafalkalinowski.republika.pl
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OŚRODEK 
„SARNI LAS” 
W NOWOGARDZIE 

zaprasza na 

BAL BAL 
SYLWESTROWYSYLWESTROWY

- smaczna kuchnia domowa
- wszelkie napoje
- muzyka na żywo

tel. 503 150 300
Zapraszamy!

KOMINKI – SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A/1

PROMOCJA na WKŁADY fi rmy JOTUL! 
OFERUJEMY: 
−  wkłady kominkowe powietrzne i z płaszczem wodnym fi rm polskich oraz wszystkich europejskich
− piecyki i piece ogrzewcze także z płaszczem wodnym na różne paliwa
− wykonawstwo kompleksowe, zabudowy gotowe lub projektowane indywidualnie
− system kominowy „MARYWIL”
− wkłady do istniejących kominów ze stali żaroodpornej dobrane do kształtu przewodu wraz z montażem
− materiały montażowe do kominków i zabudów, przeglądy i remonty kominków, wymiana szyb i uszczelek

Sprzedaż ratalna. Sprzedaż kominków z płaszczem wodnym do układu zamkniętego (UZ) 
fi rmy Lechma Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem fi rm „JOTUL”, „LECHMA”, 
„MCZ”, „PAMA”. Oferta specjalna przy zakupie pieców – transport oraz podłączenie do 
przewodu kominkowego na terenie województwa bezpłatnie. 

Kontakt: e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl, www.kominki.nowo.pl
tel. 091 39 25 000, kom. 507 967 205, Sklep z kominkami – otwarty pn – pt 

9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

WIELKA WYPRZEDAŻ 
OBUWIA  ROBOCZEGO

pochodzącego z końcówek 
serii produkcyjnych

CENY OBUWIA JUŻ 
OD 5 ZŁOTYCH ZA PARĘ      

Oferta ważna do wyczerpania zapasów
Sprzedaż obuwia w sklepie zakładowym

Przedsiębiorstwo Państwowe 
GARDIA

ul. Zamkowa 7b , 
72-200 NOWOGARD

t e l .  9 1 / 3 9  2 1   0 7 5 , 
9 1 / 3 9  2 0  0 5 6

 

„Chrystus się rodzi…
Anieli grają, króle witają…”
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 

zapraszają na 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

który odbywać się będzie na terenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Boh. Warszawy 32 w Nowogardzie 

od dnia 15.12.2009 do 23.12.2009 
w godzinach od 10.00 do 14.00. 

Na Kiermaszu nabyć będzie można ozdoby, stroiki oraz 
kartki świąteczne, wykonane przez uczestników terapii.

Gorąco zapraszamy 
Uczestnicy i pracownicy WTZ

AUTO 
MYJNIA 
ul. Zamkowa 

informuje o zmianie 
numeru telefonu  

798 20 80 32 
Zapraszamy

Wspólnota Lokatorska „Zielony Bartosz” 

ogłasza przetarg 
na wykonanie instalacji 
kanalizacyjnej, hydraulicznej i elektrycznej 

w budynku mieszkalnym przy 
ul. Warszawskiej 7 w Nowogardzie. 

Kontakt Tel. 91 392 72 72 od 8.00 do 16.00.

Projekt Powiatu Goleniowskiego
 pn. „WENI 2 SPG”

(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 
Szkoły Powiatu Goleniowskiego) 

realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych  w Goleniowie 

i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowogardzie 

w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r.

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. 

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność
PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9

Tel. 607 704 926, 691 632 354
Powyżej 2 ton dowóz gratis!

auto-top
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

CHOINKI
świerk zwykły, srebrny, 

jodła kaukaska

Szkółka Karsk
Tel. 606 106 142
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Trzeba mieć niesłychane szczęście by spotkać na swojej drodze prawdzi-
wego przyjaciela.

Miał takie szczęście Janusz Kawecki –  zaprzyjaźnił się z Pawłem Ta-
berskim. Zaczęło się od wspólnej pasji - obaj pokochali szachy. Nie tylko 
uczestniczyli w licznych turniejach, ale postanowili propagować królewską 
grę wśród młodzieży. Gdy Janusz odszedł Paweł kontynuuje Jego pragnienia. 
Robi to najtrafniej jak można – organizuje turniej  - Memoriał Pamięci 
Janusza. Ma szczęście także Nowogard – dzięki Pawłowi mamy w naszym 
mieście turniej jakiego mogą nam pozazdrościć inne ośrodki szachowe w 
województwie.

Ofi cjalne wyniki, które sporządził 
arbiter Kazimierz Łaszewski z UKS Szach Gryfi ce: 

 1 Taberski Paweł  - Nowogard  - 7.5 punkta
2 Karwowski Kacper - UKS Szach Gryfi ce  - 7.5  
3 Gniazdowski Marian – KSz Gryf Szczecin  - 7.0  
4 Bendryn Roman - Magok Świnoujście 6.5  
5 Kempkiewicz Lech - Trzebiatów  - 6.0  
6 Mironowicz Karol - KS Mechanik Stargard Szczeciński - 6.0  
7 Iwancewicz Mieczysław  - Kamień Pomorski  - 6.0 
8 Golusda Jacek - Kamień Pomorski  - 6.0 
9 Nawrocki Włodzimierz  - Szczecin  - 5.5  
10 Wasylów Jerzy  - Trzebiatów  - 5.5  
11 Palenica Mariusz  - Kamień Pomorski  - 5.5  
12 Grzybowski Tomasz  - Szczecin - 5.5  
13 Janus Sławomir - Szczecin - 5.5  
14 Stecy Józef - SLZS Mechanik Stargard Szcz. - 5.0 
15 Eiselt Harry - Kamień Pomorski - 5.0 
16 Ostaszewski, Paweł - Goleniów - 5.0  
17 Odwrot Stanisław  - Szczecin - 5.0 
18 Mrozewicz Ryszard - Magok Świnoujście - 5.0  
19 Zywica Adam - Nowogard - 5.0 
20 Sokulski Michał  - Nowogard - 4.5 
21 Tychoniec Stanisław  - Nowogard - 4.5  
22 Kużmiński Wiktor  - Dreżewo - 4.5  
23 Stefański Adam  - Nowogard - 4.5  
24 Bonda Oskar  - Nowogard - 4.5  
25 Bylica Katarzyna  - AKSz Hetman Politechnika Koszalińska - 4.0  
26 Rabczuk Stanisław  - Nowogard - 4.0 
27 Procek Sylwester  - Karnice - 4.0  
28 Bylica Radosław  - AKSz Hetman Politechnika Koszalińska - 4.0  
29 Kozłowski Mateusz  - UKS Szach Gryfi ce - 4.0 
30 Strek Jaroslaw  - Dreżewo - 3.5 
31 Michalak Zbigniew  - Nowogard - 3.5 
32 Tychoniec Łukasz  - Nowogard - 3.5  
33 Makarewicz Zdzisław  - UKS Szach Gryfi ce - 3.0 
34 Janowski Arkadiusz  - UKS Szach Gryfi ce - 3.0  
35 Sokulski Maurycy  - Nowogard - 3.0 
36 Augustynek Jakub  - Nowogard - 3.0  
37 Wolak Marcin  - Nowogard - 3.0  
38 Restel Tamara  - Stargard Sz. - 2.5  
39 Spólnik Sebastian  - Nowogard - 2.0  
40 Augustynek Robert  - Nowogard - 1.5  
41 Mądrowski Piotr - Nowogard - 1.5  
42 Studniarz Krzysztof  - Nowogard - 1.5  

II Memoriał Janusza Kaweckiego
Nowogard 2009

Paweł realizuje swój pomysł cho-
ciaż obowiązki zawodowe zmusiły 
Go do wyjazdu – jak widać odległość 
nie jest przeszkodą dla kogoś kto 
naprawdę chce coś zrobić. Inicjatywę 
poparło Miejsko – Gminne Zrzesze-
nie LZS – turniej jest w kalendarzu 
imprez LZS, a pomieszczenia i sza-
chowe wyposażenie tylko ułatwiają 
organizację.

Godne podkreślenia jest także za-
plecze socjalne – goście z odległych 
stron województwa muszą także 
spożywać posiłki – zapewnia im to 
pan Marian Siwy brydżowy mistrz 
od zawsze, a w wolnych chwilach 
kucharz na usługach sportowców ko-
rzystających ze świetlicy LZS. Zapach 
i smak przez niego czarowanych dań 
chwalą już w całym województwie…   

Turnieje szachowe są udane tylko 
wtedy, gdy startuje w nich odpowied-
nia ilość zawodników. II Memoriał 
Janusza zgromadził ich aż 42  – cieszy 
organizatorów udział gości, ale naj-
ważniejszym, godnym odnotowania 
faktem jest liczne uczestnictwo no-
wogardzian. Ja obserwując zmagania 
z kratkami do myślenia przekonałem 
się , że szachy w Nowogardzie muszą 
się rozwijać by być w przyszłości 
sztandarową dziedziną sportu – a 
to dlatego, że rodzice , miłośnicy tej 
gry przyprowadzają na zawody swoje 
córki i synów.

Jak widać po wynikach początki są 
trudne, ale praca zapewne zaowocuje 
coraz lepszymi umiejętnościami. I to 
będzie największy sukces Memoriału!

Tekst i foto LMM

Podziękowania
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy 

dołożyli symboliczną cegiełkę do tego, by Memoriał mógł się odbyć. Do-
datkową satysfakcję sprawi Państwu zapewne fakt, że uczestnicy w licznych 
e-mailach wyrażają zadowolenie z uczestnictwa w tak dobrze, sprawnie i 
„bogato” zorganizowanym Turnieju..

Sponsorzy:
Ryszard Głowicki
Bogusława Zadrożna
Paweł Taberski
Hanna Solarek
Robert Czapla
LZS Nowogard
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości PROFIT
Jerzy Jabłoński
Piotr Mądrowski
Stowarzyszenie POKOLENIA Koło nr.1 Nowogard
Andrzej Szafran
Firma ACTIV Szczecin
Zdzisław Iwanowski

Maurycy Sokulski 
ze Słajsina. Najmłod-
szy uczestnik Turnie-
ju. Mimo młodego 
wieku (6 lat) zdobył 
w zawodach 3 pkt. i 
wyprzedził 7 bardziej 
doświadczonych za-
wodników.
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„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczaj-
nych ludzi przemieniać w niezwyczajnych” Hans Urs von Balthasar

Honorowe wyróżnienie 
„LAUR CISOWY”  za rok 2009

Już po raz dziewiąty w naszym mieście zostaną przyznane honorowe wy-
różnienia „LAUR CISOWY” osobom indywidualnym, zespołom, stowa-
rzyszeniom, fi rmom oraz instytucjom z terenu miasta i gminy Nowogard za 
szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej w 
następujących dziedzinach:
• Gospodarka
• Oświata
• Kultura
• Sport
• Opieka społeczna i zdrowotna
• Ochrona środowiska
• Działalność społeczna

Specjalny „LAUR CISOWY” może być przyznany osobom, zespołom, fi r-
mom, instytucjom i stowarzyszeniom spoza gminy Nowogard, również z za-
granicy za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz promowanie 
Ziemi Nowogardzkiej. Coroczne wyróżnienia przyznawane są decyzją powo-
łanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły.

Kandydatury do wyróżnienia „LAUR CISOWY” mogą zgłaszać mieszkań-
cy gminy Nowogard, stowarzyszenia, fi rmy oraz instytucje działające na tere-
nie gminy Nowogard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury na piśmie i złożenie 
wniosku do dnia 31 grudnia 2009 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, pok. 8. 

Regulamin przyznawania wyróżnienia zamieszczony jest na stronie in-
ternetowej www.nowogard.pl, informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 
0913926233, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

 Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Ponadto Oferujemy:

- profesjonalne sprzątanie biur i powierzchni handlowych

- sprzątanie klatek

- mycie okien w mieszkaniach prywatnych oraz witryn sklepowych

- możliwość stałej współpracy w ramach korzystnego  

cenowo abonamentu

- faktury VAT!

F.H.U. EWM Marcin Simiński, 
ul. 700-lecia 17b/2, 

Nowogard, tel. 508 309 107
E-mail: marcin-siminski@wp.pl

Zbliżają się Święta! 
Nie masz czasu umyć okien?

Kompleksowe mycie okien i witryn 

sklepowych po atrakcyjnych cenach! 

tel. 508 309 107

REKLAMAREKLAMA

Bezpłatne szczepienia dla seniorów
 
Na minionej, listopadowej sesji rady 

miejskiej burmistrz Ziemba wnioskował, 
aby radni zgodzili się przeznaczyć 10.000 
zł z budżetu gminy „dla mieszkańców 
Ukrainy na terenach zagrożonych epide-
mią grypy”. Temat ten wywołał burzliwą 
dyskusję. Pojawiła się bowiem propozycja, 
aby lepiej za te pieniądze zorganizować 
bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla 
nowogardzian w podeszłym wieku. Ten 
pomysł zjednoczył całą opozycję. Również 
radni oddani burmistrzowi zdawali się 
skłaniać ku tej opcji. Jedynie radnej Wy-
soszyńskiej najmniej podobał się pomysł 
bezpłatnych szczepień, co może dziwić, bo 
chodziło przecież o szczepienia osób z jej 
grupy wiekowej.

Pod koniec debaty już mogło wydawać 
się, że za namową opozycji pozostali radni 
zgodzą się na sfi nansowanie bezpłatnych 
szczepień. Ale, jak to już nieraz bywało, p. 
Ziemba kazał przewodniczącemu Krzywa-
ni ogłosić przerwę, skierował radnych ko-
alicji do swojego gabinetu i tam skutecznie 
stłumił przejawy myślenia odbiegającego 
od poglądów burmistrza. Następnie radni 
wrócili na salę obrad i podnieśli ręce tak, 
jak im p. Ziemba nakazał. 

Jednak temat nie jest ostatecznie za-
mknięty - powróci na sesji, która odbędzie 
się 16 grudnia. Otóż pierwsza uchwała 
była tzw. uchwałą intencyjną, a dopiero 
teraz trzeba dokonać konkretnych prze-
sunięć w budżecie. Więc wciąż istnieje 
możliwość zapobiegnięcia zmarnowaniu 
tych 10.000 zł. Z taką nadzieją chciałbym 

częściowo powtórzyć to, o czym mówiłem 
na komisji fi nansowej i później na sesji.

Zapewne nie jestem jedyną osobą, 
która zauważyła, że właściwie umilknął 
medialny szum wokół epidemii grypy 
na Ukrainie, który wypełnił nam koniec 
października i początek listopada. Tele-
wizje prześcigały się w katastrofi cznych 
doniesieniach, gazety wymyślały czasami 
wręcz idiotycznie brzmiące tytuły, które 
mogły zasugerować, że wirus grypy A/
H1N1 wymorduje ludność Ukrainy. W 
połowie listopada pojawiły się pierwsze 
komentarze, że sporo w tym przesady, że 
media szukają taniej sensacji, a wspoma-
gają ich w tym koncerny farmaceutyczne 
podsycające panikę dla pomnożenia wła-
snych dochodów. 

Okazało się, że już 6 listopada, podczas 
wizyty w Iwano-Frankowsku, jednym z naj-
bardziej dotkniętych grypą miast Ukrainy, 
prezydent Wiktor Juszczenko powiedział „ 
Szczyt zachorowań na zachodniej Ukra-
inie już minął. Nadszedł czas wyciągania 
wniosków i odchodzenia od paniki.”

Wnioski Ukraińcy wyciągnęli szybko – 
11 listopada rząd zatwierdził plan szczepień 
i dokonał zakupu szczepionek zarówno 
przeciwko grypie sezonowej, jak i typu 
A/H1N1.

Sprawa zatem wygląda tak, że od począt-
ku stycznia w Ukrainie będzie trwała akcja 
powszechnych, bezpłatnych szczepień, a z 
Nowogardu nadjedzie wspaniały dar od 
Kazia Ziemby – kilka tysięcy maseczek na 
twarz i środki dezynfekujące. Zatem Ukra-

ińcy będą mieli i bezpłatne szczepienia i 
maseczki, a nowogardzcy seniorzy będą 
mieli fi gę z makiem. Ot i wdzięczność K. 
Ziemby dla mieszkańców gminy, której od 
15 lat jest burmistrzem.

Z apelem o pomoc dla Ukrainy zwrócił 
się wojewoda zachodniopomorski. Na 
stronie urzędu wojewódzkiego można 
przeczytać jakie kwoty zadeklarowały inne 
samorządy: Kamień Pomorski, Boleszkowi-
ce, Dębno, Myślibórz, Sławno, Resko oraz 
powiat szczecinecki uzbierały w sumie 
7500 zł. Oczywiście p. Ziemba chciał się 
w towarzystwie pokazać, że jest chłop z 
gestem i rzucił kwotę 10000 zł. Przecież 
Nowogard to jedna z najbogatszych gmin 
w województwie i stać nas na to, prawda? 
Trzeba jeszcze dodać, że Szczecin przeka-
zuje pomoc za sumę 40000 zł. Jeżeli przyjąć, 
że Szczecin ma 14 razy więcej mieszkańców 
niż gmina Nowogard, to prezydent Krzy-
stek chcąc być takim chłopem z gestem jak 
Ziemba, musiałby zaofi arować 140000 zł. A 
licząc w drugą stronę, gdyby Ziemba był 
tak rozsądny jak Krzystek, to przezna-
czyłby 2800 zł. Wydaje się, że prezydent 
Szczecina po prostu nie musi leczyć swoich 
osobistych kompleksów a poza tym dosko-
nale wie, że budżet ma służyć zaspokajaniu 
potrzeb mieszkańców gminy, a nie innym 
celom. Jeżeli ktoś chciałby zapytać jeszcze 
o Goleniów, to burmistrz Wojciechowski 
nie zadeklarował żadnej kwoty. W Go-
leniowie bardzo dokładnie liczy się każdą 
złotówkę.

Podsumowując sprawę – pomoc dla 

Ukrainy była oczywiście sprawą słuszną. 
Niestety w dniu dzisiejszym jest spóź-
niona przynajmniej o miesiąc, co czyni 
ją właściwie zbędną. Liczba zachorowań na 
grypę spadła, okazało się, że typ A/H1N1 
nie jest tak groźny, jak straszyły media. 
Ukraińcy otrząsnęli się już z pierwszej 
paniki, życie wraca do normy. Bardzo 
prawdopodobny jest scenariusz, że dzie-
siątki tysięcy maseczek ochronnych, które 
zwalają się do Ukrainy z różnych krajów 
Europy wyląduje na zakurzonych półkach 
jakiś magazynów.

Dlatego zwracam się z apelem do rad-
nych koalicji, aby nie poddawali się temu, 
że burmistrz Ziemba lubi szastać pieniędz-
mi podatników i chce pokazać na salonach 
województwa, że jest chłop z gestem. Prze-
myślcie proszę wszystkie argumenty, które 
są do Was kierowane. Weźmy przykład 
choćby z Połczyna-Zdroju, który właśnie za 
10000 zł wykupił 500 szczepionek i wpro-
wadził program bezpłatnych szczepień. 
Nabywanie odporności po szczepieniu 
trwa do 14 dni, natomiast sezon grypowy 
trwa do marca. Jeżeli choćby 2-3 radnych 
koalicji wstrzyma się od głosu, to przy 
zdecydowanej postawie opozycji rada 
miejska przegłosuje przeznaczenie 10000 
zł na program bezpłatnych szczepień dla 
mieszkańców gminy Nowogard powyżej 
65 roku życia, którzy chcieliby się zaszcze-
pić. Myślę, że w ten sposób można okazać 
szacunek seniorom, którzy tak wiele zrobili 
dla naszej gminy.

Radny Rafał Szpilkowski
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 047 
127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin – 
Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, par-
ter, własnościowe na większe, może 
być w starym budownictwie lub do-
mek do remontu. 091 39 25 132, 0506 
486 202.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
częściowo umeblowane o pow. 78 m 
kw, I piętro w centrum Nowogardu + 2 
garaże w podwórzu. Tel. 781 668 400, 
091 39 20 353.

• Sprzedam, wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe, po remoncie, z zabudo-
wą, atrakcyjna cena. 602 630 016.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 55 m 
kw, prąd, woda, wc alarm. 665 382 216.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościelnej 
1. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie M-5 na parte-
rze, ul. 15 Lutego. 886 839 549.

• Mieszkanie 50 m, 3 pokoje w cen-
trum sprzedam. Tel. 725 353 977.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
własnościowe, 57,80 m kw, parter, 140 
tys. w tym garaż + ogród 5 arów. Dębi-
ce k. Maszewa. 604 189 118.

• Sprzedam działki pod zabudowę 18 zł/ 
m kw. Dębice k. Maszewa. 604 189 118.

• Nowogard, 3 pokojowe mieszka-
nie, I piętro, słoneczne, centrum, 
ale spokojna lokalizacja sprze-
dam. Pomoc w uzyskaniu kredytu. 
791 516 309, 606 616 309.

• Nowogard – sprzedam mieszkanie, 
ładne, o podwyższonym standardzie, 
3 pokoje, pow. 70 m kw, III p., cena 
2700/ m kw. Tel. 91 39 20 136.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Wiejska po remoncie. 693 850 197.

• Sprzedam działki 30, 36 arów z warun-
kami, ogrodzone. 728 323 434.

• Sprzedam działkę w mieście 27 arów 
w atrakcyjnej cenie. Tel. 794 063 102.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
67 m kw, IV piętro. Tel. 605 946 809.

• Garaż murowany z prądem do 
wynajęcia przy ul. Zamkowej. Tel. 
506 999 932.

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie 
1,14 ha z pozwoleniem na budo-
wę (wykonane fundamenty). Tel. 
66 77 88 125.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, 
I piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 
700 Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
w centrum miasta, I piętro, 2 pokoje. 
Tel. 608 633 831, 604 148 735.

• Do wynajęcia garaż murowany ul. 
Zamkowa. 693 70 00 73.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we. 603 219 478.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 
na ul. Zamkowej, nowe budownic-
two, nieumeblowane. Tel. 667 09 40 
79.

• Sprzedam ziemię 6,40 ha, 13 tys./ ha 
w Krasnołęce. Tel. 722 337 069.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
I piętro. Tel. 664  726  394, 091 39 
23 400 wieczorem.

• Młode małżeństwo z dzieckiem po-
szukuje mieszkania do wynajęcia 1 
lub 2 pokojowego w Nowogardzie. 
Tel. 79 199 80 85.

• Mieszkanie 2 pokojowe (bezczyn-
szowe) do wynajęcia. Tel. 91 39 
23 701.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe w centrum, nieumeblo-
wane, parter. 850 zł + media. Tel. 
601 300 448, 661 393 987.

• Mieszkanie do wynajęcia. 
725 590 955 po 20.00.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
66 m kw, wspólnota. 609 776 335.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
33 m kw, po remoncie w centrum, I 
piętro, 99 tys. Tel. 790 60 15 89.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I 
piętro. 605 495 453.

• Lokal do wynajęcia, 147 m kw, atrak-
cyjna cena, do uzgodnienia. Tel. 
665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam ziemię ok. 40 arów Nowo-
gard. 601 50 80 82.

• Zamienię garaż w śródmieściu 
murowany, instalacja elektryczna, 
okno, na garaż samochodowy w 
pobliżu ul. Ks. Racibora lub kupię. 
Wiadomość tel. 091 39 22  329 lub 
697 516 145.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALOWE DO SAMO-
CHODU ROVER SERII 400, CENA 180 ZŁ, 
TEL 605 522 340.

• Citroen Jumpy, 2 l HDi, 12.2007 r., 51 000 
km, pierwszy właściciel, 3 osobowy, do-
stawczy, elek. szyby, komp. pokładowy, 
wspomaganie, airbag, cd, podgrzewa-
ne lusterka, sensor na deszcz i światła, 
paka hydrauliczna, park distanz, srebr-
ny metalik. Cena 51 000 zł. 886 260 058.

• SPRZEDAM OPONY ZIMOWE 4 SZTUKI 
185 65 R15, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroen C-5, stan idealny, 
przebieg 35 tys. km. Wiadomość tel. 
697 516 145.

ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam tuczniki. 91 39 26 793.

• Sprzedam ziemniaki, pszenżyto, psze-
nicę oraz buraczki i marchew. Tel. 
502 853 573.

• Sprzedam maciorę. Tel. 502 853 573.

• Sprzedam prosięta. 88 59 74 930.

• Sprzedam słomę żytnią w małych bel-
kach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i cią-
gnik C-385. 603 839 782.

• Sprzedam owies. 603 435 972.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Poniatow-
skiego 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAM 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Remonty. 508 920 135.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie, glazura i tera-
kota, hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 
0600 626 268.

• Korepetycje z języka angielskiego, 
nauka od podstaw. Tel. 605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Artystyczne zdobienie wnętrz, malo-
wanie pokoi dziecięcych. 694 161 129.

• Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, simloki. 
Tel 788 150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

• DUR – DACH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 15 
Lutego 17. 669 053 722.

• Instalacje elektryczne. Tanio, solid-
nie. 606 490 456.

• Remonty – malowanie, regipsy, pa-
nele podłogowe. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, 
docieplenia. 507 951 320.

• Depilacja woskiem. Tanio. Tel. 
666 817 597.

• Wykonam remont. 091 39 20  002, 
600 302 217.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• HARRY – MED masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkuren-
cyjne ceny. Tel. 880 690 659.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

• Remonty mieszkań i wykończenia 
wnętrz. 662 125 370.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 668 
17 12 12.

• Geografi a – przygotowanie do matury. 
668 17 12 12.

• Remonty, budowy kompleksowo. 
727 303 097.
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    OBEZ                                                           P OTY  

  Cena: 580 000 z           pow.   201 m2      Cena: 175 000 z           pow. 150 m2 
 
  NOWOGARD                                                ½ DOMU W  OBZIE 

Cena: 499 000 z                                             Cena: 250 000 z              pow. 88 m2 
 
  DOM W OKOLICY NOWOGARDU             ½ DOMU POD MASZEWEM 

Cena: 85 000 z              136 m2                    Cena: 250 000 z          pow.  80 m2          

www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77

POLECAMY DOMY NA SPRZEDAŻ

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Dachy kompleksowo. 727 303 097.

• Magister inżynier chemii – korepe-
tycje z chemii, nauka z podstaw ob-
sługi komputera, Internetu. Dużo 
cierpliwości dla starszych. TANIO. 
721 027 457.

• Transport – 7 ton. 727 303 097.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Mikołaj do wynajęcia. 792 425 078.

• ZBIK- DACH Zbigniew Kuna - usłu-
gi ciesielsko – dekarskie. Tel. 
607 804 387.

• Remonty mieszkań, naprawa da-
chów. 796  517 107.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA, 
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OB-
SŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 20 303.

• Firma kosmetyczna Orifl ame zatrudni 
konsultantów. 604 189 118.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub pomoc-
nika. Tel. 603 366 286.

• Kobieta, lat 30 podejmie każdą pracę. 
601 79 10 12.

• SZOZ Praxis zatrudni pracownika do 
salonu optycznego. Tel. 91 392 72 72.

• Zaopiekuję się starsza osobą. 601 79 
10 12.

• SZOZ Praxis zatrudni księgową na 1/ 4 
etatu. Tel. 91 392 72 72.

• Pracownik ogólnobudowlany ze sta-
żem i doświadczeniem podejmie się 
wszelkiej pracy. Tel. 796 929 321.

• Przyjmę ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego. Praca na 2 zmiany. Nowo-
gard, ul. Kościuszki. Tel. 602 474 266.

INNE

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZARNO-
ZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM DO 
KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA. 
TEL. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 
2850. Przekrój 15 cm, wysokość 120. 
Sprawna nieużywana – nowa. Tel. 091 
39 20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) le-
xmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 
- 340.

• Podgrzewacz wody – bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 

litrowy, z Niemiec fi rmy Vaillant do 
domku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody, 
koszt 40 zł miesięcznie, cena 1000 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. fi rmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, tylko ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 
woda (dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
wiszący do mieszkania, domku, fi r-
my Vaillant z Niemiec, mało używa-
ny, cena 150 zł, gwarancja serwiso-
wa. Tel. 0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłącze-
nia go z piecem c.o. gazowym lub 
węglowym, fi rmy Vaillant z Niemiec, 
typ 120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. 
Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICSSON K 
810 i, GWARANCJA, ETUI, CENA 360 ZŁ; 
LAPTOPA LENOVO IDEA PAD Z OPRO-
GRAMOWANIEM, NOWY, CENA 2590 
ZŁ; KINO DOMOWE ONKYO (AMPLITU-
NER, DVD, 5 KOLUMN, OKABLOWANIE, 
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 
522 340.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 783-
222-238.

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Drewno tartaczne na opał do piecy 
kafl owych, piecy CO, itp. Przyczepa 
pociętego w klocki 300 zł. Przyczepa 
w całości do pocięcia 200 zł. Transport 
gratis na terenie gminy Nowogard. Tel. 
514 740 538.

• Oddam szczeniaczki kundelki 8 tyg. – 
małe. Tel. 781 785 779.

• Sprzedam Yorki. 509  389  669, 
509 389 624.

• Sprzedam laptop Fujitsu Siemens, 
Amilo, nowe oprogramowanie, cena 
do uzgodnienia. 512 682 651.

• Sprzedam zamrażarkę poj. Ok. 200 
l, skrzyniowa, używana 1 sezon. Tel. 
601 555 108.

• Sprzedaż świerka srebrny, zwykły, jo-
dła i gałęzie zielone. Poniatowskiego 
19. 694 905 654.

• Oddam bezpłatnie maszynę walizko-
wą do pisania. Stan dobry. Wiadomość 
tel. 091 39 22  329 lub 697  516  145 w 
godzinach 8.00 – 15.30.

• Oddam bezpłatnie w dobre ręce młode 
pieski po ojcu wilczurze. Wiadomość 
tel. 091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Karp świąteczny – sprzedaż ul. Boh. 
Warszawy (obok sklepu wędkarskie-
go) i w domu ul. Dąbrowskiego 9. 
Spełnia standardy ekologiczne. Tel. 
91 39 20 763.
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Mikołajkowy 
Wyścig Kolarski

Tradycja zobowiązuje! Wiedzą o tym działacze kolarscy i wiedzą (chwała im 
za to!) władze miasta. Nic tak nie zachęca do uprawiania sportu jak przykład, 
obcowanie i ściganie się z tymi, którzy osiągnęli sukcesy. A w Nowogardzie 
są mistrzowie sprzed lat (nagrody wręczał np. Czesław Polewiak) i są młodzi 
chłopcy z tytułami mistrzów Polski. Ścigać się z nimi, pójść w ich ślady…

Taki między innymi cel przyświecał organizatorom, a szczególnie Ryszar-
dowi Posackiemu i Henrykowi Sawickiemu – pokazać mistrzów, zachęcić 
do zmierzenia się z nimi, poznać ich osobiście. Dla licznych zawodników z 
Goleniowa, Szczecina, Kołobrzegu i Maszewa

była to okazja do poznania formy przed sezonem przełajowym, porównać 
umiejętności i stan zaawansowania treningów w innych klubach. Cele zostały 
osiągnięte – zobaczyliśmy na trasie kilku młodych, rokujących na przyszłość 
chłopców zafascynowanych kolarstwem… 

Czy pójdą w ślady Łukasza Bujko, wychowanka DUET-u Goleniów, który 
aktualnie przebywa w Kolumbii, święta spędzi w Pekinie, a był już w Australii 
i Republice Południowej Afryki?

Szkoda tylko, że widzów nie było zbyt wielu. Cóż taka to pora roku…
Tekst i foto LMM

Organizatorów czyli Urząd Miejski w Nowogardzie, LUKS „Pa-
norama – Chrabąszcze” Nowogard i „Duet” Goleniów wsparli 
sponsorzy – DPS Nowogard, Stanisław Brzost  - Usługi Samo-
chodowe, Jan Bąk – Hurtownia Materiałów Budowlanych, Jerzy 
Furmanczyk – Kwiaciarnie, Eugeniusz Kozera – sklep AUMIX, 
Marek Słomski – Poligraf.

Serdecznie dziękujemy. 

Kategoria DPS:
1, Marek Matuszewski – DPS Nowogard,
2.Maciej Lenik – DPS  Nowogard,
3.Robert Gołębiewski – DPS Jaromin

Kategoria Żak:
1.Jakub Pawlik  - UKS „Ratusz” Maszewo,
2.Piotr Daniluk – UKS „Ratusz” Maszewo,
3.Przemysław Rogin – SP Nowogard

Kategoria Junior Młodszy:
1.Paweł Kolasiński – LUKS „Panorama – Chrabąszcze” Nowogard,
2.Krzysztof Antczak – LUKS „Panorama – Chrabąszcze” Nowogard,
3.Patryk Jakubowski – Gimnazjum nr 3 Nowogard,
4. Tadeusz Jażdż -  Gimnazjum nr 2 Nowogard.

Kategoria Open:
1.Michał Urtnowski – Nowogard,
2.Adam walerianczyk – „Elektrobus – Bogo” Szczecin,
3.Wiesław Sobolewski – „DUET” Goleniów
4.Rafał Paszczyk – Nowogard

Kategoria Junior:
1.Tomasz Kudelski – UKS „Siódemka” Kołobrzeg
2.Patryk Komisarek – LUKS „Panorama – Chrabąszcze” Nowogard,
3.Patryk Słowik – „Elektrobus – Bogo” Szczecin.
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WĘGIEL ORZECH

KOKS, MIAŁ

WĘGIEL KOSTKA

EKOGROSZEK

ATRAKCYJNA CENA
DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Nowogard,
ul. Boh. Warszawy 34

tel. 091 39 20 821

Brykiet do pieców

i kominków

firmy

Heizprofi

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Usługi księgowo

-podatkowe
Prowadzimy:
- księgi przych. i rozch., ewiden-
cje przych. (ryczałt), VAT i pozo-
stałe ewidencje oraz ZUS.
Sporządzamy deklaracje podat-
kowe, deklaracje ZUS

Tel. 091 39 27 479

KUPIĘ DREWNO 

NA PALETY

TEL. 500 149 905

SALON GLAZURY 

I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
PANELE  PODŁOGOWE

DESKA  BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO „PROFESJA” 

w Nowogardzie 
ogłasza nabór na kurs 

OPERATOR WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH 

Umożliwiamy uzyskanie certyfi katu 
międzynarodowego. Informacji udziela 

i prowadzi zapisy sekretariat Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w N-dzie, 

ul. Poniatowskiego 21 
w godz. 8.00 – 15.00 
Tel. 091 39 21 162, 
       600 299 300

R E K L A M A

e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL.  91 39 22 165

DORADZTWO PRAWNE
Sprawy:
cywilne
rodzinne
spadkowe
ubezpieczeniowe
egzekucyjne

administracyjne
porady prawne
pisma procesowe
umowy
testamenty
zastępstwo procesowe

Nowogard, ul. 3 Maja 55
Tel. 503 617 739

Prowadzisz działalność gospodarczą lub 
planujesz ją uruchomić, udzielasz korepetycji, 

organizujesz spotkania.

Nie chcesz tego robić w domu!
Przyjdź do nas! 

My wynajmiemy Ci po  atrakcyjnych cenach 
(12-22 zł za m² netto), dogodnie położone,

wyposażone w media, pomieszczenia o pow. od 17 do 35 m².
Preferowane są osoby bezrobotne 

i zakładające własną fi rmę po raz pierwszy.
Szczegółowe informacje:   

CENTRUM  EDUKACJI 

i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
,,PROFIT” w Nowogardzie

 ul. Wojska Polskiego 3 
tel: 91 39 20 891, 91 39 20 633.

Lokale można oglądać w dni robocze 
w godz. 8.00-15.00

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700-lecia 15
(przed torami)

APTEKA
N

Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pikovit 
3 x 30 tabl. plus zegarek

DexaPini
syrop

              Afl vic  30 tabl.

             Lactivup  30 tabl.

Paracetamol  Hasco

MaxFlu 
10 tabl.  mus.

28,78 zł

15,23 zł

9,90 zł

9,15 zł

               Afl vParacetamo

22,10 zł

10,30 zł

5,80 zł

5,95 zł

Afrin                  .

Naklofen żel

11,20 zł
7,95 zł

                           .......................

11,2011 20 zł

12,00 zł

8,90 zł

24,00 zł

12,42 zł

19,30 zł
13,50 zł

z ulotką, która zawiera wskazania
d i ł ń i ż d h i d k

             Lactivup  

10

3 x 30 tabl. pppppppppppppppplus zeg

11111111111111111111
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Humor wyszukany

przez Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna
NR  11.12

Rozwiązania krzyżówki nr 4.12 – KAŻDY MA 
SWEGO MIKOŁAJA – nadesłali:

Michał Furmańczyk ze Strzelewa, Teresa Mły-
narska ze Słajsina, Regina Czarnowska z Osowa, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Józef Dobrowolski z 
Dąbrowy, Marcel Kochelski z Błotna, Maria Gortat 
z Czermnicy, a z Nowogardu: Halina Stefańska, 
Sabina Frąckowiak, Krzysztof Kępa, Urszula Skow-
ron, Pelagia Feliksiak, Teresa Januszonek, Szczepan 
Falaciński, Stanisław Wasicki, Teresa Powalska, 

Krystyna Porada, Zdzisława Sosnowska, Beata 
Ławniczak, Lucyna Andrzejczak, Jerzy Siedlecki, 
Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński, Marzena 
Ustyjańczuk, Władysław Kubisz, Tadeusz Kozioł, 
Grażyna Kosmalska.

Prenumeraty „DN” na styczeń 2010 wylosowali:
- Bogumiła Urtnowska z Kulic,,
- Lucyna Andrzejczak z Nowogardu,
- Wiesław Borowik z Nowogardu.

Gratulujemy!     

IDĄ ŚWIĘTA 

- Czas na niebie znaki czyni! – 
Mówi dobra gospodyni.
Wiemy, co to znaczy!
Nim z różnych stron goście mili
W odpowiedniej zjadą chwili,
Moc nas czeka pracy!
Mnie ponagla: - Trzep dywany! –
A do męża: - Ty, kochany,
Zajmij się mięsiwem!- 
Po godzinie, absolutnie 
Wszyscy w krąg trą mak na kutię,
Wrze kompot ze śliwek!
Czasu jeszcze jest, co nieco,
Lecz się wszystkim oczy świecą,
Dom błyszczy jak pałac!
Serca koi czar kolędy,
Przepraszamy się za błędy...
Magia Świąt już działa!

KOLĘDA KOLĘDA

Niebo stało się tak jasne,
Że pogasły wszystkie gwiazdy
Prócz tej jednej.
I szli za nią króle, chłopy,
Aż stanęli u drzwi szopy 
Bardzo biednej.
Tam na sianie w starym żłobie
Słodko spało obnażone
Dzieciąteczko,
A niewiasta pochylona 
Otulała Maleńkiego
Swą chusteczką.
O tym fakcie, o tym cudzie 
Wieść dotarła poprzez ludzi
Także do nas...
Zadumany, w niebo patrzę 
I ją widzę, moją gwiazdę
Rozjarzoną.

CHOINKI CZY PLASTYK...

Ja rozumiem, że popyt,
Ze produkcja, że rynek – 
Ale błagam: nie róbcie
Plastikowych choinek
W każdym razie, na razie.
Bowiem ja, wstecznik podły,
Wolę drzewko na bazie
Świerka, a jak da się, to jodły....
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Ukazuje się we wtorki i piątki 

na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 

Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-

cu ją: Sta ni sław Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 

Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-

po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

In for ma cja tu ry stycz na
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie 
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski 
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin 
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCK - 091 392 17 01
Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 

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

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard

6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PUP
Nowogard 10.12.2009r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. malarz
3. elektromonter
4. dekarz
5. doradca klienta
6. osoba do pkt.optycznego
7. księgowa
8. monter izolacji cieplnych 

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Referent do spraw kosztorysowania-
(Szczecin)
2.  Mobilny doradca klienta(Bydgoszcz
3. Lektor Języka Niemieckiego(Szcze-
cin)
4. Asystent Sędziego (Goleniów)
5. Fileciarz/Fileciarka(Banino)
6. Wykrawacz-Rozbieracz, ubojowiec, 
pakowacz, pracownik magazynowy

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET 
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta
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LKS Pomorzanin

Troska o zdrowie piłkarza 

- Łukasz Nosek po operacji
26 listopada  w szpitalu MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej jeden  

z najważniejszych zawodników Pomorzanina Nowogard miał operowane 
kolano. Mowa o Łukaszu  Nosku, który grał pierwsze skrzypce  w podstawo-
wym składzie zespołu trenera Gumiennego. Łukasz miał wielkie szczęście 
ponieważ trafi ł  na uznanego w „światku” lekarskim Bartosza Paprotkę, 
lekarza ortopedę, który zajmował  się takimi sławami jak Marek Kowal, 
Piotr Koman z Pogoni Szczecin, Ferdinand Chifon, Sergiusz 

Prusak z Floty Świnoujście, Sergiej Kostiuczenko, Łukasz Tubacki z Pogoni 
04, Alex Sorokin - zawodnik tenisa stołowego występujący w przeszłości w 
takich klubach jak FC Porto, Benfi ca Lizbona.

Bartosz Paprota: „Łukasz przeszedł ostatnio zabieg rekonstrukcji więzadła 
krzyżowego w  stawie kolanowym. Celem zabiegu było przywrócenie stabilno-
ści stawu. Zabieg odbył się bez komplikacji. Teraz czeka Łukasza intensywna 
rehabilitacja i mam nadzieję, że za około pięć miesięcy wróci na boisko”

Łukasz: „Operacja przebiegła bez żadnych komplikacji, trwała ponad godzin-
kę. za około 2-3 tygodnie zaczynam rehabilitację, która będzie trwała około 5 
miesięcy. O niczym innym nie myślę jak tylko o piłce, i nie mogę się doczekać 
kiedy wrócę z powrotem na boisko.”

 Zarząd klubu LKS POMORZANIN Nowogard oraz rodzice zawodnika 
chcieliby serdecznie podziekować sponsorom, których ofi arność pozwoliła 
na tak szybkie przeprowadzenie w/w operacji. Gdyby nie sponsorzy zabieg 
byłby możliwy dopiero w maju lub czerwcu!.

SPONSORZY:
1 Firam budowlana Sienkiewicz-Cyboroń
2 fi rma budowlana Burzyński
3 fi rma Betmix
4 fi rma Elmar Koladynski-Brzezinski
5 fi rma Fadop Zbigniew Fenczak
6 fi rma Grinbud Marian Jez
7 fi rma Grund-Max Krzysztof Dobrowloski
8 Masarnia Krzemienna Marek Kowalczyk
9 Drużyna Oldbojow „nauczyciele”
10 Ceranka Zbigniew
11 Dworak Norbert
12 Gwiazdowski Roman
13 Kubicki Wojciech
14 Lipka Andrzej
15 Piatkowski Marek Sezam Plus
16 Szulejko Dariusz
17 Wysoszyński Janusz

Podała Karolina K.

Porażka w Drawsku
W niedzielę 6 grudnia UKS „TRÓJKA” Nowogard rozegrała kolejny mecz 

Zachodniopomorskiej Ligi Kadetek.  Grając na wyjeździe w Drawsku uległa 
po zaciętej walce Olimpijczykowi Drawsko 49 : 54.

Olimpijczyk Drawsko – TRÓJKA Nowogard 54 ; 49 (20:11, 11:20, 11:12, 12:6)
TRÓJKA Nowogard : Lelowska Justyna, Pabisiak Agnieszka, Korpa Justyna, 

Końka Kasia, Ostaszewska Nikole, Korpa Karolina, Langner Sylwia.
Rafał Rożek : Mecz był bardzo zacięty. Do przerwy remis, po trzech kwartach 

prowadziliśmy  43 : 42, ale w końcówce brakło siły – gramy przecież cały czas 
młodszym rocznikiem. Trafi liśmy też tylko 4 rzuty wolne na 16 prób i właśnie 
tych celnych rzutów wolnych zabrakło do zwycięstwa. Z postawy zespołu jestem 
zadowolony.

Następny mecz TRÓJKA rozegra 13 grudnia w niedzielę o godz. 11.00 - po-
dejmować będzie faworyta rozgrywek Kusego Szczecin. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do hali przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

Kapsii

Turniej służb mundurowych 

w siatkówce!
W dniu 27 listopada 2009 roku w Nowogardzie w gościnnej hali Zespołu 

Szkół Ponadgimnazialnych przy ul. Poniatowskiego rozegrano turniej piłki 
siatkowej służb mundurowych z terenu powiatu goleniowskiego. Turniej 
został zorganizowany przez Policje. Wystartowały 4 drużyny reprezentujące 
Zakład Karny w Nowogardzie i Goleniowie, Straż Graniczną Port Lotniczy 
oraz Komendę Powiatową Policji w Goleniowie.

Wyniki poszczególnych meczów:
Zakład Karny Nowogard – Zakład Karny Goleniów              0-2
Policja   - Straż Graniczna                                                           2-0
Policja – ZK Nowogard                                                               2-1
ZK Goleniów -  Straż Graniczna                                                 2-0
Policja – ZK Goleniów                                                                1-2
ZK Nowogard- Straż Graniczna                                                 2-0

Pierwsze miejsce i Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie 
insp. Leszka Skotnickiego zdobyła drużyna reprezentująca Zakład karny w 
Goleniowie.

Drugie miejsce i Puchar Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie  
kom. Leszka Nowaka zdobyła drużyna reprezentująca Komendę Powiatową 
Policji w Goleniowie.

Trzecie miejsce i Puchar Przewodniczącego NSZZ Policjantów zdobyła 
drużyna reprezentująca Zakład Karny w Goleniowie.

Puchary wręczył Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie kom. 
Leszek Nowak.

Nadkom. Wiesław Ziemba     

Sport także na stronach 10 i 14
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LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i BPRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u

Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu
14.12.2009 r. godz. 16.30

Żeglarzu! 
Kupujesz - Sprzedajesz 

www.jachtar.pl

"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203
91 392 72 68

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl
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PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
Z DOWOZEM DO KLIENTA. 
ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA  

tel. 504 872 700

Uprzejmie informujemy 

o zmianie lokalizacji naszej placówki. 
Po przeniesieniu z ul. Kościelnej 1 znajdujemy się 

przy ul. 3 Maja 10 (obok Solarium)
Serdecznie zapraszamy

Tel. 91 392 22 41

P.H. HURTPOL 
ul. Młynarska 1a • Nowogard 

zatrudni 
magazyniera
Wymagania: 
- wykształcenie średnie, 
- doświadczenie na podobnym sta-
nowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 

091 579 29 18

CHOINKI
świerk zwykły, srebrny, 

jodła kaukaska

Szkółka Karsk
Tel. 606 106 142

Tuż po północy  z soboty na niedzielę zauważono pożar 
budynku mieszkalno-gospodarczego w miejscowości 
Bieńczyce. Natychmiast powiadomiono straż pożarną 
korzystając z numeru alarmowego 112. Straż nie przyjeż-
dżała, ale mieszkańcy nie stali bezczynnie – podręcznymi 
środkami ratowali co było można i próbowali gasić ogień, 
który jednak szybko się rozprzestrzeniał zajmując dach 
budynku. Odważny człowiek wyniósł jeszcze nagrzaną 
butlę z gazem i nadjechała straż – pierwsi byli ochotnicy 
z Osowa, następnie PSP z Nowogardu i OSP z Dobrej. 
Gaszenie nie było łatwe – brakowało wody! Miejscowy 
hydrant był zbyt mało wydajny – po wodę jeżdżono więc 
do Bienic i Osowa. 

Mimo przeszkód pożar ugaszono, w cenie świadków, 
którzy udzieli nam tej informacji nadaje się on do remon-
tu. Ogień zaprószył mieszkający tam mężczyzna – niestety 
w czasie pożaru zniknął i jest poszukiwany.

Okazuje się, że przyczyną późnego przyjazdu strażaków 
jest – system alarmowania!

Miejscowość Bieńczyce leży na granicy dwóch powia-
tów. Sygnał o pożarze odebrał dyżurny PSP Łobez. On z 
kolei informuje Goleniów, a Goleniów Nowogard. Trochę 
to trwało – wóz nowogardzkiej straży przybył po około 
30 minutach.

Wysłuchał LMM, foto Krzysztof Kostrzanowski

Pożar w Bieńczycach

Nie przesadzać 
z petardami

Sesja Rady 
Miejskiej

Wywiad 
z Martyną 
Jakubowicz

„Serduszko”
dzieciom

Oświadczenie 
prawicy
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Kronika policyjna 

CHOINKI
- ŚWIERKI, JODŁY cięte i w donicach
- STROIKI ŚWIĄTECZNE

Duży wybór
Olchowo 74 (przed Stacją Paliw)
 Tel. 507 102 211

W minionym tygodniu funkcjona-
riusze nowogardzkiej policji odnoto-
wali następujące zdarzenia:

7 grudnia – poniedziałek
- godz. 14 – Ochrona supermarketu 

Lidl zatrzymała sprawcę kradzieży ar-
tykułów spożywczych. Policja ukarała 
sprawcę mandatem karnym.

8 grudnia – wtorek
- godz. 7.30 – Ochrona supermar-

ketu Netto zatrzymała Marka K., 
który próbował ukraść wódkę. W 
związku z tym, że sprawca kradzieży 
był bardzo często zatrzymywany po-
licja skierowała wniosek o ukaranie 
do Sądu Rejonowego.

- godz. 9.30 - Nietrzeźwy rowerzy-
sta na drodze Osina – Węgorzyce. Eu-
geniusz K. w wydychanym powietrzu 
posiadał 1,5 promila alkoholu.

- godz. 10.30 – Ochrona super-
marketu Lidl zatrzymała sprawcę 
kradzieży papierosów. Waldemara 
P. ukarano mandatem w wysokości 
200 zł.

- godz. 12.30 – Ochrona super-
marketu Lidl zatrzymała 18-letniego 
Emila M. na kradzieży papierosów 
(wartość 44 zł). Policja skierowała 
wniosek do Sądu Rejonowego o 
ukaranie sprawcy. 

- godz. 15.20 – Ochrona supermar-
ketu Netto zatrzymała Tadeusza K., 
który próbował ukraść 0,5 l. wódki. 
Policja skierowała wniosek do Sądu 
Rejonowego o ukaranie sprawcy. 

- godz. 17.15 – Zgłoszenie kra-
dzieży telefonu komórkowego marki 
Samsung na terenie nowogardzkiego 
Gimnazjum nr. 1.

- godz. 18 – Policjanci z Referatu 
Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej w Goleniowie zatrzymali 
w Błotnie nietrzeźwego rowerzystę. 
Po przebadaniu alkomatem okazało 
się, iż Mirosław D. w wydychanym 
powietrzu posiadał 2,54 promile 
alkoholu. 

- godz. 19.30 - Policjanci z Refe-
ratu Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej w Goleniowie zatrzymali 
w miejscowości Węgorza Przemysła-
wa L. posiadającego aktualny zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów. 
Funkcjonariusze wystosowali prze-
ciw niemu akt oskarżenia do Sądu 
Rejonowego w Goleniowie. 

9 grudnia - środa
- godz. 11.15 – Nowogardzka poli-

cja zatrzymała nietrzeźwego kierowcę 
roweru. Kontrola alkomatem u Piotra 
R. wykazała 1 promil alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

- godz. 11.30 – Kradzież roweru 
zaparkowanego przy ul. 700-lecia.

- godz. 14.10 – Kradzież roweru 
zaparkowanego przy ul 3-go Maja. 

10 grudnia – czwartek
- godz. 16 – Na drodze krajowej 

nr. 6, przy wyjeździe z Nowogardu 
do Goleniowa wtargnął na jezdnię 
nietrzeźwy pieszy. Konsekwencją 
jego zachowania było potrącenie, 
w skutek którego nie doznał po-
ważnych obrażeń. Pieszy w wydy-
chanym powietrzu posiadał 1,29 
promila alkoholu. Policja skierowała 
wniosek o ukaranie do Sądu Rejono-
wego w Goleniowie.

- godz. 18 - Policjanci z Referatu 
Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej w Goleniowie zatrzymali 
w Świerczewie nietrzeźwego rowe-
rzystę. Marcin S. w wydychanym 
powietrzu posiadał 1,1 promila 
alkoholu.

11 grudnia – piątek 
- godz. 12 – Zatrzymanie Małgo-

rzaty J. – poszukiwanej do osadzenia 
w zakładzie karnym. Zatrzymaną 
przewieziono do Aresztu Śledczego 
w Kamieniu Pomorskim. 

- godz. 15 – Interwencja policji 
w pociągu relacji Szczecin – Koło-
brzeg. Kierownik pociągu zgłosił, 
iż jadąca nim grupa pasażerów 
spożywa alkohol, zachowuje się 
agresywnie i niekulturalnie. Po 
wylegitymowaniu okazało się, iż 
większość chuliganów ma 18 i 19 
lat. Badanie alkomatem i każdego 
z nich wykazało około 1 promila w 
wydychanym powietrzu. Wszyscy 
odmówili przyjęcia mandatów. Po-
licja skierowała wniosek o ukaranie 
do Sądu Rejonowego.

- godz. 19 – Pieszy patrol policji 
zatrzymał w rejonie nowogardzkiej 
fontanny nieletnich spożywających 
alkohol. Jedna z uczestniczek miała 
13-lat. Została doprowadzona na 
komisariat i przekazana rodzicom. 
O zdarzeniu poinformowano Sąd 
Rodzinny.

12 grudnia - sobota 
- godz. 00.10 – Patrol policji za-

trzymał Henryka B., który dokonał 
kradzieży węgla ze składu opału. 
przy ul. 700-lecia. Sprawcę ukarano 
mandatem w wysokości 100 zł. 

- godz. 18.15 – Zatrzymanie miej-
scowego bezdomnego będącego w 
stanie upojenia alkoholowego. Oso-
bę zatrzymano w obawie o zdrowie 
przy minusowych temperaturach. 
Policja apeluje o zgłaszanie podob-
nych przypadków. 

13 grudzień - niedziela
 - godz. 19.50 - Zatrzymanie 

miejscowego bezdomnego będącego 
w stanie upojenia alkoholowego. 
Osobę przewieziono na szczecińską 
Izbę Wytrzeźwień.

Opr. man 

Ograniczenia używania 
wyrobów pirotechnicznych 

Rozporządzenie porządkowe nr 1/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. 
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o woje-

wodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) 
zarządza się, co następuje: 
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia 

porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz 
używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na tere-
nie województwa zachodniopomorskiego. 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 14 grudnia 2009 
r. do dnia 4 stycznia 2010 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 
2010 r. 

§3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicz-
nych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu 
działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materia-
łów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów. 

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez 
uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych 
lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji pod-
czas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 wg Polskiej Kla-
syfi kacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfi kacji 
Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn.zm.). 

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny do 500 zł. 
wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach 
- na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848) oraz ustawy z 
dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, 
z późn. zm.). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2009 r. i podlega 
ogłoszeniu w drodze obwieszczenia oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w środkach masowego 
przekazu. 

Pomogliśmy potrzebującym!
W poniedziałek 14 grudnia o godzinie 10:00 w siedzibie Chrześcijańskiego 

Centrum Pomocy 

40 rodzin wielodzietnych z Nowo-
gardu i okolicy otrzymało świąteczne 
paczki żywnościowe. Było to możliwe 
dzięki dobrym sercom Tych, którzy 4 
i 5 grudnia wrzucali zakupione pro-
dukty do koszy ogólnopolskiej akcji 
Świąteczna Zbiórka Żywności pod 
auspicjami Federacji Banków Żyw-
ności . Dzięki Państwa szczodrości 
udało się nam zebrać , posortować i 
rozdysponować 713 kg mąki, cukru 
makaronu, oleju, konserw oraz róż-
norodnych wyrobów cukierniczych. 
Po raz kolejny mieszkańcy pokazali , 
że los potrzebujących nie jest im obcy. 
Pragnę podziękować za Państwa 
hojność oraz okazane nam zaufanie. 
W imieniu własnym , naszych wo-
lontariuszy oraz rodzin, które pomoc 
otrzymały serdeczne „Bóg Zapłać”. 

Z życzeniami Bożego 
Błogosławieństwa 

pastor Cezary Komisarz
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OPAŁ
węgiel, koks, miał, 

drewno – kominkowe,

 podpałka, brykiet – węglowy, 

torfowy, drzewny
(towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy 
transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu

sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 091 39 22 329
Kom. 0601 150 620

Sklep MOCHINO KIDS 
           przeniesiony z ul. Kościelnej 1a 

           do Pasażu MAX przy ul. 15 Lutego 9c 
            serdecznie zaprasza od 5 GRUDNIA

            - 40% -15% -20% na cały asortyment 

WYDZIERŻAWIĘ 

SKLEP
 w centrum miasta 

ul. 700 Lecia
50 m kw, wszystkie media, 

wysoki standard

Tel. 693 021 093

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY 

w lokalu nad NEONET-em 
ul. Rzeszowskiego

Oferujemy: 
Orkiestra od 20.00 do 5.00

7 ciepłych posiłków
Dobry alkohol

Cena 400 zł od pary

Tel. 604 215 937

Uśmiech dziecka 
– bezcenny

DO WYNAJĘCIA
TEL. 792 425 078

M
IK

OŁA
J 

XXXVI Sesja 
Rady Miejskiej 

16 grudnia 2009 roku (środa) o godzinie 12. 00  w sali obrad 
Rady Miejskiej rozpocznie się trzydziesta szósta Sesja RM. Jak ten 
czas leci! Niektórzy radni myślą już częściej o kolejnej kadencji, a 
niektórzy marzą wprost o gabinecie burmistrza. Póki co zajmą się 
bieżącymi problemami. 

Porządek obrad na najbliższą Sesję poza tradycyjnymi punktami 
przewiduje przyjęcie kilku uchwał:

- zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009, 
- zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2009, 
- Gminnego programu profi laktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2010 rok, 
- Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok, 
- przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowy-

mi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2010 rok, 

- zmiany uchwały ( dot. określenia trybu postępowania o udziele-
nie z budżetu Gminy Nowogard dotacji na cele publiczne związane 
z realizacją zadań Gminy Nowogard podmiotom nie zaliczonym do 
sektora fi nansów publicznych i niedziałających w celu  osiągnięcia 
zysku, sposobu rozliczania tej dotacji oraz kontroli wykonywania 
zleconego zadania), 

- zmiany uchwały (dot. ustalenia górnych stawek opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych). 

Drugą część obrad zdominuje zapewne II czytanie projektu bu-
dżetu gminy Nowogard na 2010 rok. 

LMM 

Polemika
Pan Radny Rafał Szpilkowski
W „Dzienniku Nowogardzkim” nr 95 z dnia 11.12.2009 r. ukazał się Pański 

artykuł pt. „Bezpłatne szczepienia dla seniorów”, w którym posłużył się Pan 
kłamstwem na mój temat cyt. „Jedynie radnej Wysoszyńskiej najmniej podo-
bał się pomysł bezpłatnych szczepień, co może dziwić, bo chodziło przecież o 
szczepienia osób z jej grupy wiekowej”.

Nie dość, że Pan w bezczelny sposób skłamał, to forma jakiej użył świadczy o 
braku  taktu i kultury osobistej.

Na temat szczepionek powiedziałam, że należą się bezpłatnie pewnej grupie 
osób. Dodałam też, że szczepienia na ogół przeprowadza się w miesiącach wrze-
śniu i październiku, gdy po okresie lata organizmy ludzkie są bardziej odporne 
oraz to, że obecnie brakuje szczepionek przeciwgrypowych w aptekach i fi rmach 
farmaceutycznych. Fakt ten potwierdził obecny na sali obrad dyrektor szpitala 
Pan. K. Lembas. Materiały z obrad znajdują się w Biurze Rady. Moją wypowiedź 
słyszeli wszyscy znajdujący się na sali obrad. Tylko Pan jak zwykle z wielką satys-
fakcją stwarza własną teorię. Ponieważ na łamach prasy podał Pan przekłamaną 
informację, naruszył moje dobre imię i w ten sposób podważył zaufanie wybor-
ców do osoby sprawującej funkcję publiczną - żądam sprostowania  i przeprosin 
na łamach „Dziennika Nowogardzkiego” do końca grudnia 2009 roku. Nie będę 
się wypowiadała na temat całości artykułu i tym samym zbędnej polemiki, a 
jedynie do oceny części obrad, w której krytykuje Pan radnych koalicjantów i uza-
sadnia jak to Burmistrz tłumi nasze przejawy myślenia.....Na takie dictum brak 
jest komentarza. Jedynie można stwierdzić, że Pana inwencja pisarska jest na 
bardzo niskim poziomie. Pańskie politykierstwo polega na kłamstwie i szy-
kanowaniu innych. Jest to godna pożałowania metoda do szukania poparcia 
w następnych wyborach samorządowych. Rozmienia się Pan na „drobne”, a nie 
widzi spraw ważnych i priorytetowych dla miasta i gminy Nowogard. Nie przed-
stawił Pan radny nigdy żadnej sensownej alternatywy w tym zakresie.

Radna
Krystyna Wysoszyńska
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„Białych misiów” 
śpiewać nie będzie

- Nie. Ja po prostu nie mam nic do 
powiedzenia w muzyce „białych mi-
siów”. Mogę zrobić bardzo dobry kaba-
ret, ale nie będę robiła takiej muzyki. 
Bardzo dobrze się czuję z tym, co robię 
i ile zarabiam. Oczywiście mogłabym 
zarobić pięć razy więcej, ale nie tak 
tanim kosztem. Wolałabym dojść do 
takiej sytuacji, w jakiej znajduje się 
zespół „Raz Dwa Trzy”. Okazuje się, że 
potrafi ą oni zapełnić Salę Kongresową. 
Dla artysty jest to bardziej satysfakcjo-
nujące, niż produkcja takiej płyty jak 
Agnieszka Chylińska.

Nie podoba się jej nowa płyta?
- Nie mam ochoty jej krytykować, bo 

każdy ma prawo do swojego myślenia. 
Nie wiem, po co Chylińska nagrała 
taką płytę. To wygląda tak, jakby jakiś 
fachman od PR-u doradził jej takie po-
sunięcie. Motywacja w takiej sytuacji 
jest różna - pieniądze, większa kariera. 
Później zaczyna się poprawianie no-
sów, doprawianie biustów. Człowiek, 
tak na prawdę nie jest już sobą.

Najlepszy polski artysta popowy?
- Nie bardzo słucham takiej muzyki. 

Wolę mocną muzykę gitarową, aku-
styczną, a także folk. Nie słucham Pia-
ska, ale on mi jakoś nie przeszkadza. 
Wydaje mi się, że to, co on robi jest 
po prostu zgodne z jego osobowością. 
Dobrze śpiewającą kobietą jest Kayah. 
Lubię Testosteron i jej płytę z Brego-
vicem. Kasia Kowalska podobała mi 
się na początku. Miała własny zespół 
i śpiewała bardziej rockowe rzeczy. 

A lubi pani na scenie wyskoko-
wych dziadków jak np. Mick Jag-
ger, Jan Borysewicz, czy Grzegorz 
Markowski?

- Jeśli chodzi o Borysewicza, to 
uważam, że z powodu spożywania 
różnych środków chemicznych jest 
już mało do użytku. Podobnie jest ze 
Stoensami. Mam ich koncert nagrany 
przez Martina Scorsese, który tylko 
to potwierdza. To artyści, którzy od 
bardzo dawna nie zrobili dobrej płyty 
i odcinają tylko kupony od swojej 

marki. Tak samo jest z zespołami 
Perfekt, czy Maanam. Ostatnie dobre 
płyty nagrali w latach 80-tych. Jeśli 
ludzie mają potrzebę chodzenia na 
ich koncerty, to zmienić się tego nie da.

W życiu publicznym funkcjonują 
też artyści - wyrocznie np. Zbigniew 
Hołdys. 

- On przestał być muzykiem, a stał 
się mentorem. Traktuję go z lekkim 
przymrużeniem oka. Myślę, że nie ma 
jednak złych intencji. TVN zaprasza 
go na okrągło i co zrobić. Generalnie 
ludzie, zapraszani przez telewizję 
w swoich dziedzinach autorytetami 
nie są. Ktoś musi pokazywać się w 
robionych programach. Kabaret ma 
się kręcić i tyle.

A pani nie czuje się wśród szero-
kiej grupy odbiorców niewolnicą 
dwóch piosenek – „Domy z betonu” 
i „Hej man”? 

- Nie. Wcale się nie denerwuje. Te 
piosenki po prostu utkwiły ludziom w 
głowach. Trudno mieć o to pretensję. 
„Betony” trafiły w dobry dla siebie 
czas. Piosenka w ogóle powinna trafi ać 
w czas. Zagorzali fani znają jednak 
więcej utworów. Czuje się natomiast 
niewolnicą systemu. Trzeba mieć 
wolny umysł, by się od tego uwolnić. 
Takich ludzi jest bardzo niewielu, bo 
większość kieruje się stereotypami i 
na oczach ma klapki. Od niczego nie 
jestem uzależniona. To cieszy, bo nie 
muszę zarabiać wielkich pieniędzy i 
nie podlegam presji sprawdzania się.

Plany na przyszłość?
- Chciałbym po prostu być zdrowa 

i grać dalej. Chciałabym, aby mój 
zespół był zadowolony ze współpracy 
i mógł się rozwijać. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku uda mi się nagrać 
dwie płyty. Jedna ma być koncertowa, 
a druga studyjna – nowa. Jeśli to się 
wydarzy, to wszyscy będziemy zado-
woleni i ruszymy na koncerty.

Rozmawiał Marcin Nieradka

Rozmowa z Martyną Jakubowicz
W miniona sobotę sala widowisko-

wa Nowogardzkiego Domu Kultury 
ożyła po kilkunastu latach. To iskier-
ka nadziei, bo od bardzo dawna w 
naszym mieście (oprócz festiwalów 
i festynów) nie koncertował uznany 
artysta. Taką jest właśnie Martyna 
Jakubowicz.. Wokalista, gitarzystka 
i kompozytorka muzyki z pograni-
cza bluesa i rocka, wraz z zespołem 
dała w Nowogardzie bardzo dobry 
koncert. Po występie zadaliśmy jej 
kilka pytań. 

Marcin Nieradka: Spędziła pani 
Nowogardzie, choć kilka godzin?

Martyna Jakubowicz: Nie przy-
jechałam tu na wakacje, tylko na 
koncert. Wsiada się do samochodu, 
przyjeżdża się do miasta, wysiada 
się pod salą. Później jest próba no i 
koncert. Ktoś powiedział mi, że dużo 
tu domów z betonu. Zdziwiłam się, bo 
do tej pory zauważyłam same sympa-
tyczne chałupki.

Podobało się zachowanie publicz-
ności – nie za sztywna?

- Nie. Obecnie w Polsce najfajniejsze 
koncerty gra się właśnie w małych 
miejscowościach. Duże miasta są 
bardziej snobistyczne i zblazowane. 
Szczególnie specyficznym miejscem 
jest Warszawa. Bardzo nie lubię tam 
grać. Tam to dopiero publiczność jest 
sztywna. 

Będąc artystą da się żyć bez obec-
ności w mediach?

- Po wydaniu płyty na jubileusz 
30-lecia mojej pracy artystycznej 
w mediach było mnie akurat dużo. 
Uwierzyć nie mogłam, że sobie o mnie 
przypomniano.

Dużo to w mediach jest Dody.
- Prawda. Ja nie jestem jednak ar-

tystką komercyjną.
Co to znaczy nie być artystą ko-

mercyjnym?
- To znaczy nie grać i nie śpiewać 

dla pieniędzy. Przestrzega do tego 
ściśle wszystkich zasad zachowania 
sprzyjających jego wizerunkowi, czę-
sto nieszczeremu.

Pani nie gra i nie śpiewa dla pie-
niędzy?

- Granie i śpiewanie nie jest moim 
hobby, więc nie robię tego za darmo. 
Traktuję, to jako wykonywanie swo-
jego zawodu. Za każdą prace należy 
się uczciwa zapłata. Wszystko jedno, 
czy jest się muzykiem, czy lekarzem, 
czy robotnikiem. To przecież moralne 
i zdrowe. Pieniądze w mojej pracy na 
pewno nie są żadną siłą napędową.

Od kilkunastu lat w rodzimej 
muzyce króluje kicz i nijakość. Z 
czego to wynika?

- Nie mam pojęcia. Za komuny w 
kulturę ładowało się masę środków. 
Służyło to odciągnięciu uwagi spo-
łeczeństwa od szarej codzienności i 
problemów. Za cenę świętego spokoju 
fundowało się ludziom igrzyska. To się 
nie udało. Polska przeszła z komuny 
do tego wszystkiego, co w kulturze 
zachodniej najgorsze. Natrętne media 
lansują mało ciekawe gusta i epatują 
brakiem jakiegokolwiek światopo-
glądu. Wszystko jest ściśle obliczone 
na pobudzanie w ludziach tylko 
przyziemnych potrzeb. Społeczeństwu 
pakuje się do głowy tanie obrazki. 

Nie da się wypracować, choć tro-
chę równowagi?

- Po co? Media mogą zacierać ręce, 
jeśli tani produkt sprzedają za cenę 
drogiego. Polska muzyka zawsze 
brała wzorce z zachodniej. Ostatnio 
sporo słucham muzyki przystającej 
do innych narodowości. Okazuje się, 
że swoją muzykę ma Grecja, Francja, 
Rumunia, całe Bałkany i Skandyna-
wia także. Natomiast Polacy mniej 
lub bardziej udolnie naśladują wzorce 
popu zachodniego. To okropne, nudne 
i niewydajne. Uważam, że można 
robić dobrą popową i dyskotekową 
muzykę i z nikogo nie kopiować. 
Przecież Seal, Molko, czy George 
Michael to wykonawcy pracujący 
na bardzo wysokim poziomie. Jadąc 
samochodem i słuchając polskiego 
radia przestałam już odróżniać nasze 
wokalistki. Wszystko jest takie same 
– głos, aranżacje – wszystko tak samo 
mi się nie podoba. 

Czemu tak się dzieje?
- Duże wytwórnie istnieją po to, 

by generalnie sprzedawać i lansować 
obcą muzykę. Nie są zwyczajnie za-
interesowane promowaniem dobrej 
polskiej muzyki. Nastawiają się na 
zwykłą produkcję. Dla nich piosenkę 
może zaśpiewać Halinka, a jak nie, to 
przyjdzie Joasia. Jak skończy się Doda, 
to wyprodukuje się nową, która będzie 
miała fajniejszy biust, lepsze nogi i do 
tego będzie o 10 lat młodsza. Już jest 
przecież szesnastoletnia dziewczyna, 
którą lada moment zacznie się lanso-
wać. To zwykły przerób, którym nie 
jestem zainteresowana. 

Nigdy panią nie korciło, by pójść 
śladem Macieja Maleńczuka i od-
skoczyć na chwilę od ambitnej 
muzyki, by nagrać kilka „białych 
misiów”, w celu zarobienia kasy?
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Relacja prasowa

Minister Edukacji Narodowej 
Katarzyna Hall w Szczecinie

W ubiegły piątek w Szczecinie gościła Katarzyna Hall Minister Edukacji 
Narodowe, która wzięła udział w spotkaniu szkół twórczych z całego kraju. 

Spotkanie odbyło się w XIII LO najlepszym liceum w rankingu Wprost od 
wielu już lat. Wizyta minister okazał się bardzo interesująca, gdyż w sposób

niezwykle emocjonujący odniosła się ona do reformy szkolnictwa ponad-
gimnazjalnego. 

Zaczęło się od pochwał pod ad-
resem byłego ministra Mirosława 
Handke  (AWS) za odważne decyzje 
podjęte przed dziesięciu laty. Jego 
następcy zdaniem

minister K. Hall wyhamowali 
zmiany i odbija się to nam czkawką.

Badania pokazują, że Handkemu 
udało się podnieść poziom polskiej 
edukacji, a wszyscy  pamiętamy, jak 
go sponiewierano. Dziś mało kto chce 
o tym pamiętać, kto tego dokonał. 

Dyrektorzy szkół twórczych pytali 
o Kartę Nauczyciela.

Pani  minister stwierdziła, że to ,, 
strup oklejony plastrami” i najchęt-
niej napisałaby ją od nowa. Pamię-
tajmy, że ta Karta powstała w stanie 
wojennym.

Sporo emocji budzą ,jak wiemy tzw. 
godziny karciane i tu minister bardzo

emocjonalnie stwierdził, że .,, 
ja bym jeszcze 4 dodała, co to w 
szkołach nie ma komu pomagać?” 
Najważniejsze są dzieci i im trzeba 
pomagać np. odrabiać lekcje albo 
rozwijać zainteresowania. Oberwało 
się i nam jako mediom, za szukanie 
sensacji tam, gdzie ich nie ma. K. Hall 
stwierdziła -  ,,róbmy swoje media 
i tak zauważą, to co ich zdaniem 
złe, a na dobre to raczej nie ma co 
liczyć” . Sporo czasu minister poświę-
ciła założeniom reformy szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego i stwierdziła, 
że już za parę lat niemal całkowicie 
znikną  tzw. szkoły policealne, a w ich 
miejsce powstaną placówki kursowo-
szkolące i studia licencjackie. Zda-

niem minister trzeba przebudować 
całą strukturę szkół dla dorosłych, 
bo to jest czasami po prostu parodia.

Np. frekwencja. Jak ktoś chce zdo-
być średnie wykształcenie, to musi 
chodzić do  szkoły, a nie udawać, że 
chodzi. Dużo w tej materii zmieni jej 
zdaniem system informacji oświa-
towej SIO-2. Konieczna jest także 
przebudowa funkcjonowania porad-
ni psychologicznych - zdaniem mi-
nister dość już udawania, że jest do-
brze, bo nie jest. Wdrożyliśmy nowy 
nadzór pedagogiczny, który będzie 
opierał się nie tylko na kontroli, 
bo wielu dyrektorów wytrenowało 
się w papierkowym przygotowaniu 
tzw. kontroli, ale na ewaluacji czyli 
mierzeniu  zewnętrznym pracy szkół 
oraz wspomaganiu. Bardzo często 
szkoła działa niby   dobrze, a dzieci 
są pozostawiane w swym rozwoju i 
problemach same.

Psycholog czy pedagog powinien 
być w szkole przy uczniu ale pod-
legać nie

dyrektorowi szkoły ale dyrektorowi 
poradni.  

red
PS.
Po spotkaniu z dyrektorami szkół 

odbyło się jeszcze spotkanie z sympa-
tykami PO. Minister Hall ponownie 
przyjedzie do Szczecina na konferen-
cję regionalną poświęconą pakietowi 
pomocowemu w szkołach w lutym 
2010 – tuż po feriach . Jak dowie-
dzieliśmy się od Kuratora Oświaty 
Artura Gałęskiego przewidziana jest 
wówczas m. in. wizyta minister w 
nowogardzkich szkołach.

Może już czas 
na roztropność ?

„Nigdy nie mów: nigdy” - głosi dość 
popularne porzekadło, które wygod-
nie jest przytoczyć, gdy nie do końca 
jesteśmy o czymś przekonani i, gdy nie 
chcemy zamykać sobie drogi odwrotu, 
w przy padku nietrafnej oceny jakiegoś 
procesu. Nikt z nas nie posiada pana-
ceum na nieomylność, a taka aseku-
racja w niektórych sytuacjach może (a 
nawet powinna) być poczytywana jako 
oznaka  roztrop ności, czyli mądrości 
życiowej.

Tylko jak w obecnej rzeczywisto-
ści ma znaleźć swoje miejsce ktoś, kto 
chciałby być roztropnym, kto w każdym 
człowieku starałby doszukać się „plu-
sów dodatnich”, ale przecież nie tylko, i 
dopiero z takim bagażem udawać się na 
„wagę”?

Ruszyła właśnie kampania wyborcza 
do fotela burmistrza. Choć jej oznaki 
dawało się zauważyć już od pewnego 
czasu i nikt nie powinien czuć się w tym 
zakresie niedoinformowany, to dopiero 
teraz widać wyraźnie, kto już na starcie 
spóźnił się, zaspał, kto jeszcze „waży”, 
a kto wystartował niczym prawdziwy 
„profesjonał”.

„Róbmy swoje...!” - tak bym określił 
dotychczasowe poczynania obecnego 
burmistrza i jedno cześnie pierwsze-
go medialnego kandydata na następ-
ną kadencję. Oczywiście, że czytałem 
komen tarze na „www.nowogard.info”, 
że słyszałem wiele opinii na ten temat 
przekazywanych mi osobiś cie lub w 
mojej obecności, że... Tylko jakże często 
końcowa konkluzja zawierała się w py-
taniu: Jeśli nie ten, to kto? No i...

Czy możliwa jest „powtórka z roz-
rywki” podobna do tej, jak za poprzed-
niej kadencji? Moim zdaniem - NIE! 
Zbyt dużo zmieniło się w międzyczasie. 
Nie zmieniło się tylko (oby póki-co) po-
dejście wielu nowogardzian do udziału 
w nadchodzących wyborach. Czy prze-
sądza to już o efekcie końcowym?

No cóż, podstawowe pytanie, które 

musi postawić sobie każdy poważny 
kontrkandydat powinno dotyczyć nie 
tyle chęci, co możliwości zmian na 
lepsze! W „Dzienniku Nowogardzkim” 
(08.12.09) oglądałem zdjęcia z ofi cjal-
nego otwarcia Koła Diabetyków i co 
ujrzałem: burmistrz w otoczeniu kilku 
bardzo zaangażowanych, na rzecz No-
wogardu osób. Czy stać teraz kogoś na 
okazalszą rekomendację społeczną? A 
przecież to tylko jeden z wielu przykła-
dów.

Aktualnie rządząca koalicja, którą 
obecny burmistrz potrafi ł (po wielu 
perypetiach) stworzyć i skonsolido wać, 
może być różnie oceniana, ale nie da się 
zaprzeczyć, że jest skuteczna. Przecież 
nawet radny z twardej (że tak ją nazwę) 
opozycji przyznał ostatnio w prasie, że w 
Nowogardzie wiele można!

Jeśli jednak, pomimo tych moich 
wtrętów, ktokolwiek nadal uważa, że 
„Ziemba musi odejść”, to już najwyższy 
czas, aby zacząć to udowadniać konkret-
niej niż w komentarzach internetowych. 
Argument, że musi nastąpić zmiana, bo 
nie lubię tego burmistrza - dla mnie jest 
argumentem niewystarczającym, żeby 
nie użyć dosadniejszego określenia.

Nie byłbym sobą, gdybym nie wspo-
mniał o nowogardzkiej kulturze, o 
której wielokrotnie już pisałem i to nie 
zawsze najlepiej. Otóż pomimo pew-
nych rozbieżności na tej niwie, których 
doszu kałbym się między mną a aktu-
alnym burmistrzem, nie potrafi ę (przy 
obecnych uwarunkowaniach) wskazać 
innego lepszego mecenasa.

Nowogard zasługuje na to, aby sta-
nowisko burmistrza piastował ktoś, kto 
się do tego najbardziej nadaje. Będzie to 
ktoś, kogo wybierze nasza „zbiorowa 
mądrość”. Pozostało jeszcze sporo czasu 
do wyborów, jeszcze wiele może się wy-
darzyć, wiele może się zmienić, jednak 
jednego nigdy nie da się odwrócić: do 
owej zbiorowej mądrości nie dołoży się 
ktoś, kto nie pójdzie zagłosować!!!

Lech Jurek

  W kinie „Orzeł”

GALERIANKI
 
Dramat obyczajowy, Polska 2009, 82 min 12 zł od lat 15

18.12.2009 godz. 19.00
19.12.2009 godz. 19.00
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W obiektywie  Jana Korneluka   W obiektywie  Jana Korneluka   --  Mikołaj zawitał do klubu „Hania”Mikołaj zawitał do klubu „Hania”

Policja

Nowy sprzęt na drogach 
województwa

Dwa fotoimitatory, pięć testerów trzeźwości i cztery alkotesty o łącznej 
wartości 25 tysięcy złotych wzbogaciły stan posiadania zachodniopomorskiej 
drogówki. Ich zakup był możliwy dzięki dotacji z budżetu województwa, 
jaką przyznał na ten cel Zarząd Województwa.

30 listopada 2009 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 
odbyło się przekazanie nowego sprzętu. W spotkaniu udział wzięli: Wojciech 
Drożdż - członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, nadinsp. 
Wojciech Olbryś - Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, insp. Ja-
cek Fabisiak - pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie oraz podinsp. Grzegorz Sudakow - naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP.

Sprzęt, który otrzymają policjanci 
zachodniopomorskiej drogówki, 
pozwoli na lepszą realizację dzia-
łań profilaktyczno-prewencyjnych 
w zakresie podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Urządzenia  AlcoBlow czyli tzw. 
testery trzeźwości, oraz alkotesty z 
pewnością przyczynią się do elimi-
nowania z ruchu  pijanych kierow-

ców, którzy wciąż stanowią plagę 
na naszych drogach. Jak wynika z 
policyjnych statystyk, w ciągu 10 
miesięcy tego roku, zachodnio-
pomorscy policjanci zatrzyma-
li  ich blisko 9 tysięcy. Ujawnienie, 
a następnie eliminacja z ruchu 
nietrzeźwych kierowców pozwala 
uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa 
dla innych uczestników ruchu. Do 

takich działań   niezwykle przydat-
nym urządzeniem jest właśnie Al-
coBlow – bezkontaktowy wskaźnik 
obecności lub nieobecności alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Pozwala 
on szybką kontrolę dużej liczby osób, 
służąc do wstępnej weryfi kacji ich 
stanu trzeźwości.

 Dzięki nowoczesnym fotoimita-
torom natomiast policjanci będą w 
stanie precyzyjnie określić m.in., w 
których miejscach, i o jakiej porze 
kierowcy najczęściej przekraczają 
dozwoloną prędkość, a także ja-
kie jest natężenie ruchu na danej 
drodze. Przyrząd posiada bowiem 
wiele funkcji, które oprócz imitowa-
nia fotoradaru pozwalają uzyskać 
ważne dla poprawy bezpieczeństwa 
informacje.

Fotoimitator jest urządzeniem, 
które emituje sygnał identyczny z 
tym, który wysyła prawdziwy fo-
toradar, przy czym nie posiada on 
drogiej optyki i urządzenia rejestru-
jącego. Nie ma tam też sterującego 
całością komputera z kosztownym 
oprogramowaniem. Można powie-
dzieć, że jest to czujnik, który mierzy 

prędkość pojazdu, a w chwili, gdy 
kierowca jedzie za szybko zapala się 
lampa błyskowa, ale urządzenie nie 
robi żadnego zdjęcia. Fotoimitator 
jest urządzeniem oddziaływującym 
na kierujących prewencyjnie, na 
czym bardzo zależy wszystkim zaj-
mującym się bezpieczeństwem na 
polskich drogach. Z całą pewnością 
można liczyć na to, że kierujący, 
który ujrzy błysk ze skrzynki fotora-
daru będzie jeździł dużo ostrożniej. 
Fotoimitator jest też receptą na tych 
kierujących, którzy posługują się an-
tyradarami – antyradar na obecność 
fotoimitatora reaguje tak samo jak na 
fotoradar. Urządzenie to nie wymaga 
homologacji ani okresowych kontroli 
technicznych. Obecnie produkowane 
fotoimitatory i dostępne na polskim 
rynku można montować do wszyst-
kich masztów do obsługi fotoradaru. 
Jest to urządzenie bardzo tanie w 
eksploatacji. Ponadto fotoimitator 
może zliczać każdy pomiar pojazdów 
nadjeżdżających i odjeżdżających 
zapisując te dane na karcie SD.

Opr. LMM
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW”„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opracowanie: Ewa Kawczyńska, Natalia Praska, Adam Kawczyński, Da-

wid Olejniczak, Paweł Pieczywek, Alina Bej, Agnieszka Synowiec, Łukasz 

Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

WARSZTATY 
DZIENNIKARSKIE

Od 16 do 17.12.2009 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowogardzie odbędą się bezpłatne warsztaty dzien-
nikarskie organizowane przez Fundację Nowe Media. Relację z warsztatów 
zamieścimy w przyszłym tygodniu. 

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ 
DZIEWCZĄT W ZSP

26 listopada 2009 r. zespół szczypiornistek wziął udział  w turnieju piłki 
ręcznej.

 Naszą szkołę reprezentowały następujące zawodniczki:
1. Marika Zawadzka
2. Róża Nosek 
3. Malwina Król 
4. Ines Penczek 
5. Michalina Waszak
6. Ola Król 
7. Dominika Malicka 
8. Gracjana Grabarczyk 
9. Sylwia Jeziorska
10. Marika Zając
11. Helena Kolanek 
12. Sylwia Korniluk 
W turnieju brały udział następujące drużyny:
Grupa A    Grupa B
1. Koszalin I    1. Koszalin II
2. Świdwin    2. Szczecin
3. Nowogard Gimnazjum Nr 3 3. ZSP Nowogard

Wyniki meczów były następujące:
1. Świdwin - Nowogard Gim. Nr 3 12 : 11

2. Szczecin – ZSP Nowogard    6 : 13
3. Nowogard Gimnazjum Nr 3- Koszalin I   12 : 6
4. ZSP Nowogard – Koszalin II   7 : 17
5. Koszalin I – Świdwin      4 : 6
6. Koszalin II – Szczecin    15 : 4

Tabela końcowa przedstawiała się następująco:
Miejsce I Koszalin II

Miejsce II Świdwin
Miejsce III ZSP Nowogard
Miejsce IV Nowogard Gimnazjum Nr 3
Miejsce V Koszalin I
Miejsce VI Szczecin

Wśród tych zawodniczek najbardziej wyróżniły się:
Anna Matczak z Koszalina, Ewelina  Wojciechowska ze Świdwina oraz  Ola 
Król z 
ZSP Nowogard. Wszystkim drużynom życzymy dalszych sukcesów 

COŚ SŁODKIEGO, czyli 
przepis na pyszne 

KOSTKI KOKOSOWE  

Składniki: 
CIASTO BISZKOPTOWE - 1,5 szklanki mąki, 1,5 szklanki 
cukru pudru, 8 jajek, pół łyżeczki proszku do pieczenia. 

POLEWA - 1 kostka margaryny „Kasia”, 1,5 szklanki cukru, 
1 cukier waniliowy, 3 łyżki kakao, 5 łyżek wody, 30-40 dag 
wiórków kokosowych.

Sposób przyrządzenia 
Żółtka utrzeć z cukrem pudrem. Dodać ubitą pianę z białek. 
Po trochu dosypywać mąkę wymieszaną z proszkiem do pie-
czenia. Lekko wszystko wymieszać. 
Wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec 30 
minut w temperaturze 180 stopni C. Po wystygnięciu polać 
polewą, posypać wiórkami i pokroić w kostkę. 

SMACZNEGO!!!

          XXX
Ktoś bardzo Cię kocha
Nie powiem Ci kto
Ktoś myśli o Tobie
Nie powiem Ci kto
Ktoś tęskni i czuje, że Ciebie tu 
Brak, a w myśli całuje nie powiem Ci jak
Lecz kiedyś się dowiesz
Za dzień lub za dwa
Że tym kto Cię kocha 
Właśnie jestem ja!

           XXX
Powiedz dlaczego na tym świecie 
Tak dziwnie plotą się dni
Dlaczego ktoś za kimś tęskni
Dlaczego ktoś za kimś śni 
Dlaczego szczęście ucieka 
Gdy zdaje się tak blisko być
Dlaczego ktoś kogoś kocha
I bez niego nie może żyć.

Paulina Szmuc
Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu na szkolnego mistrza frekwencji!!! 

Szczegóły w następnym numerze.   
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„Serduszko” puka już rok
W minioną środę nowogardzkie stowarzyszenie „Serduszko” obchodziło 

swoje pierwsze urodziny.
Z tej okazji w przedszkolu przy ul. 

Poniatowskiego stowarzyszenie dla 
dzieci niepełnosprawnych zorgani-
zowało uroczyste obchody. Były jego 
władze, członkowie i gość honorowy 
burmistrz Kazimierz Ziemba. Za-
częło się od podziękowań złożonych 
przez prezes Dorotę Banach. Nie 
zabrakło poczęstunku dla dzieci i 
ich rodziców. Wiceprezes Zbigniew 
Szkołuda zapalił świeczkę na uro-
dzinowym torcie i obdzielił nim 
zgromadzonych. Najwięcej radości 
mali milusińscy mieli z odwiedzin 
Św. Mikołaja, a właściwie wręczonych 
im prezentów.

- Gratuluję wszystkim członkom. 
Zdaję sobie sprawę, że działalność 
w stowarzyszeniu wymaga poświę-
cenia, cierpliwości, czasu i zdrowia. 

W naszym mieście zaczęto ostatnio 
interesować się tym tematem. W przy-
szłym roku powinien powstać przed-
szkolny oddział integracyjny, z którego 
korzystać będą mogły dzieci pełno i 
niepełnosprawne. Myślę, że to dopiero 
początek naszej drogi. Jak powiedziało 
się „a”, to powiemy także i „b”. Życzę 
wam wszystkiego najlepszego, byśmy 
co roku mogli spotykać się świętując w 
jeszcze większym gronie – powiedział 
burmistrz Ziemba.

Na dziś z usług „Serduszka” korzy-
sta piętnaścioro niepełnosprawnych 
dzieci. Za naszym pośrednictwem 
władze fundacji za wsparcie dziękują 
burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie 
oraz Radzie Miejskiej.

man
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Oświadczenie w sprawie 
zamknięcia inicjatywy 
dwupartyjnej współpracy 
Prawicy i Pis

Pół miesiąca temu złożyliśmy deklarację o gotowości podjęcia partnerskiej 
dwupartyjnej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Uważaliśmy to za swój 
obowiązek, tym bardziej, że tegoroczne wybory europejskie potwierdziły kon-
kluzję ubiegłorocznych wyborów uzupełniających do Senatu na Podkarpaciu, 
czyli nasz status piątej partii w Polsce. Również badania opinii społecznej przed 
wyborami prezydenckimi pokazują, że istnieją dziś dwa środowiska zdolne bu-
dować szersze poparcie społeczne – PiS i Prawica. Potwierdziliśmy więc goto-
wość partnerskiej i solidarnej współpracy na rzecz budowy najszerszej większo-
ści na prawo od centrum.

Nie był to pierwszy tego rodzaju akt dobrej woli, bo przecież zaraz po utworze-
niu Prawicy Rzeczypospolitej deklarowaliśmy, że pozostajemy częścią większości 
parlamentarnej, przed wyborami uzupełniającymi na Podkarpaciu w ubiegłym 
roku odpowiedzieliśmy pozytywnie na apel posła do PE Andrzeja Zapałowskiego 
o wspólną kandydaturę większości na prawo od centrum, wreszcie wielokrotnie 
– a szczególnie w mojej książce „Dysydent w państwie PO-PiS” powtarzaliśmy, 
że po czasie bezwarunkowego poparcia katolickiego dla PiS, przyszedł czas wa-
runkowej współpracy.

Nasza deklaracja dobrej woli została odrzucona. PiS pod kierownictwem Jaro-
sława Kaczyńskiego potwierdził po raz kolejny, że kierując się przede wszystkim 
partyjnym interesem nie potrafi  myśleć w kategoriach solidarności i odpowie-
dzialności. Reprezentując jedynie radykalną centro-prawicę, dąży do podpo-
rządkowania sobie i izolacji ideowej prawicy. Idzie dalej drogą, na którą wszedł 
torpedując potwierdzenie w Konstytucji Rzeczypospolitej szacunku dla zasad cy-
wilizacji życia, a której ostatnim aktem jest degradacja pozycji Polski w Europie 
poprzez zawarcie i ratyfi kację traktatu lizbońskiego. Upór Jarosława Kaczyńskie-
go w realizacji tej polityki przyjmujemy z ubolewaniem, choć bez zaskoczenia.

Prawica Rzeczypospolitej kontynuuje dalej swoją pracę nad samodzielnym – 
choć we współpracy ze wspierającymi nas środowiskami społecznymi – przygo-
towaniem przyszłorocznych wyborów prezydenckich, samorządowych i (gdy zo-
staną ogłoszone) parlamentarnych. Chcemy, by wybory te potwierdziły społecz-
ną siłę ideowej prawicy w Polsce. Naszym celem jest moralna odnowa polskiej 
polityki – przywrócenie w niej znaczenia zasad, przekonań i odpowiedzialności.

Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
Warszawa, 9 grudnia RP 2009 

 Wygląda na to że współpracy z PiS w najbliższych wyborach nie będzie na 
poziomie centralnym jak i lokalnym. Jako ugrupowanie otwarte na współpracę 
wyraziliśmy gotowość rozmów z PiS natomiast tej otwartości zabrakło Prawu i 
Sprawiedliwości. Będziemy więc  poszukiwać innych koalicjantów do wyborów 
samorządowych tak by stworzyć jak najszerszą koalicje. W ostatnich wyborach 
europejskich w Nowogardzie na Prawicę Rzeczpospolitej  głosowało 8% wybor-
ców co dało nam  4 wynik w Gminie. Pokazuje to że Prawica jako partia cha-
decka, euro-realna jest potrzebna w trudnych czasach gdy pod dyktando Unii 
Europejskiej upadają kolejne wielkie zakłady pracy: Stocznia Szczecińska czy 
mające problemy Zakłady Chemiczne Police a wielkiej czwórki (PO, PiS, PSL i 
SLD) z racji swojej proeuropejskości nie stać  na odważne zdecydowane i głośne 
NIE dla  takich działań  Brukseli. Brak samodzielności i wizji rozwojowej opartej 
na rozeznaniu potrzeb i lokalnych możliwości obserwujemy także na poziomie 
samorządowym. Dlatego też wystawimy swoich kandydatów w wyborach do rad 
Gmin, Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego.

Paweł Słomski 
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej 

w powiecie goleniowskim.

A jednak!

Platforma Obywatelska: 
Trzech Króli dniem wolnym 
od pracy - od 2011 roku

Jeszcze w grudniu PO złoży w Sej-
mie projekt ustanawiający 6 stycznia 
- święto Trzech Króli - dniem wol-
nym od pracy. PO chce też usunąć 
z kodeksu pracy przepis, zgodnie z 
którym pracownikowi przysługuje 
dzień wolny za święto przypadające 
w sobotę. 

Niebawem projekty zmian praw-
nych zatwierdzą władze klubu PO. 
Poseł PO Jacek Krupa, który z ra-
mienia klubu pracuje nad zmianami 
potwierdził to co znamy z mediów – 
przy projekcie uwzględnione zostaną 
zapewne sugestie Episkopatu Polski. 
Platforma chce znowelizować kodeks 
pracy i ustawę o dniach wolnych od 
pracy tak, by mimo ustanowienia 
dnia wolnego w święto Trzech Króli 
nie mnożyć liczby dni wolnych.
Z kodeksu pracy PO zamierza wykre-
ślić zapisy nakładające na pracodawcę 
obowiązek dawania pracownikom 
dnia wolnego w zamian za święto 
przypadające w sobotę. Z kolei do 
ustawy o dniach wolnych od pracy 
PO dopisze 6 stycznia, święto Trzech 
Króli.

Tracimy jeden dzień wolny. Po-
lityk PO ocenił, że parlament nie 
zdąży najprawdopodobniej uchwalić 
zmian przed 6 stycznia 2010 r., m.in. 
dlatego, że zmiany w kodeksie pracy 
podlegają konsultacjom np. w Komi-
sji Trójstronnej. - Wszystko wskazuje 
na to, że Trzech Króli będzie dniem 
wolnym od pracy, ale nie w 2010, tyl-
ko w 2011 roku - powiedział Krupa.
Przyznał jednocześnie, że w różnych 
latach w sobotę przypada jedno, albo 
dwa święta (za które pracownicy 
muszą dostać inny dzień wolny). 
Zatem pod kątem dni wolnych 
od pracy w niektórych latach pra-
cownicy po zmianach prawnych 
proponowanych przez PO „wyjdą 
na zero”, ale w innych - stracą jeden 
dzień w stosunku do sytuacji obecnej.
- My tak naprawdę chcieliśmy, żeby 
Trzech Króli było dniem wolnym od 
pracy, ale chcemy też brać pod uwa-
gę argumenty ekonomiczne. Mamy 
nadzieję, że udało nam się połączyć 
potrzeby światopoglądowe z ekono-
mią - podkreślił Krupa.

Z  różnych portali LMM

Szkolenie w ramach 
Działania Osi 4-Leader        

Urząd Miejski w Nowogardzie wraz ze Stowarzyszeniem „Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego” zaprasza mieszkańców naszej gminy, szcze-
gólnie mieszkańców obszarów wiejskich i członków Stowarzyszenia Szanse 
Bezdroży Gmin, sołtysów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych 
na szkolenie dotyczące przygotowania tzw. „małych projektów”, kształcące 
umiejętności przygotowania wniosku o przyznanie środków w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania Osi 4 - Leader. 

Szkolenie odbędzie się dnia 15 grudnia 2009r. (wtorek) w godz. 11.00-13.00 
w sali nr 7 w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT”, ul. Wojska 
Polskiego 3, Nowogard.

Szczegółowych informacji udziela pani Krystyna Dwornik, 
Urząd Miejski - Wydział RLiF, 

tel. 91 39 26 233, e-mail: kdwornik@nowogard.pl.

Podziękowania
dla Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, 

Firmy Biurex, Hurtowni Elektrycznej Ipe oraz Hotelu Oskar, za wspar-
cie fi nansowe organizacji koncertu Martyny Jakubowicz, który odbył 
się w dniu 12 grudnia br. w NDK, a także dla Zakładu Fryzjerskiego 
- Mirosław Morawski, za promocję wydarzenia wśród mieszkańców 
miasta i wszystkich osób, które w najmniejszym stopniu pomogły w 
organizacji wydarzenia 

składa fi rma EWM Marcin Simiński.



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10 Nr 96 (1833)

OGŁOSZENIE
Burmistrza Nowogardu

o wyłożeniu do publicznego  projektu miejscowego 
planu  zagospodarowania przestrzennego 

miasta Nowogard  - obręb 1, działki nr 31, 35/1, 41/1

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717,  z 
późniejszymi zmianami), art.54 ust. 2 i 3 art. 40 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227) oraz uchwały Nr XXVIII/222/09 
Rady Miejskiej w Nowogardzie  z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia planu zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowogard w obrębie 1, działki nr 31, 35/1, 41/1 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 grudnia 
2009  do  25 stycznia 2010  r. w siedzibie Urzędu Miasta  pl. Wolności 5 
pokój nr 206  w godzinach od 1000 do 1400. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Nowogard o godzinie  11.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejsco-
wego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej – (manntczak@nowogard.pl) do Burmi-
strza Nowogardu   z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  10 lutego 2010 r.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Dnia 21 grudnia 2009 r., od godz. 9.00 – 11.00 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie 

odbędzie się 
Kiermasz Świąteczny.

Od lat prowadzona przez nas akcja charytatywna przynosi nam wiele 
satysfakcji, ponieważ zebrane pieniążki przekazujemy na rzecz Dzieci z 

Domu Dziecka w Gryfi cach.
Otwórzmy i tym razem swoje serca i pomóżmy DZIECIOM.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA 
UDZIAŁU W NASZYM KIERMASZU.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP 4 w Nowogardzie

„Chrystus się rodzi…
Anieli grają, króle witają…”
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 

zapraszają na 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

który odbywać się będzie na terenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Boh. Warszawy 32 w Nowogardzie 

od dnia 15.12.2009 do 23.12.2009 
w godzinach od 10.00 do 14.00. 

Na Kiermaszu nabyć będzie można ozdoby, stroiki oraz 
kartki świąteczne, wykonane przez uczestników terapii.

Gorąco zapraszamy 
Uczestnicy i pracownicy WTZ

„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczaj-
nych ludzi przemieniać w niezwyczajnych” Hans Urs von Balthasar

Honorowe wyróżnienie 
„LAUR CISOWY”  za rok 2009

Już po raz dziewiąty w naszym mieście zostaną przyznane honorowe wy-
różnienia „LAUR CISOWY” osobom indywidualnym, zespołom, stowa-
rzyszeniom, fi rmom oraz instytucjom z terenu miasta i gminy Nowogard za 
szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej w 
następujących dziedzinach:
• Gospodarka
• Oświata
• Kultura
• Sport
• Opieka społeczna i zdrowotna
• Ochrona środowiska
• Działalność społeczna

Specjalny „LAUR CISOWY” może być przyznany osobom, zespołom, 
fi rmom, instytucjom i stowarzyszeniom spoza gminy Nowogard, również z 
zagranicy za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz promo-
wanie Ziemi Nowogardzkiej. Coroczne wyróżnienia przyznawane są decyzją 
powołanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły.

Kandydatury do wyróżnienia „LAUR CISOWY” mogą zgłaszać miesz-
kańcy gminy Nowogard, stowarzyszenia, fi rmy oraz instytucje działające na 
terenie gminy Nowogard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury na piśmie i złożenie 
wniosku do dnia 31 grudnia 2009 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, pok. 8. 

Regulamin przyznawania wyróżnienia zamieszczony jest na stronie in-
ternetowej www.nowogard.pl, informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 
0913926233, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

 Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Prowadzisz działalność gospodarczą lub 
planujesz ją uruchomić, udzielasz korepetycji, 

organizujesz spotkania.

Nie chcesz tego robić w domu!
Przyjdź do nas! 

My wynajmiemy Ci po  atrakcyjnych cenach 
(12-22 zł za m² netto), dogodnie położone,

wyposażone w media, pomieszczenia o pow. od 17 do 35 m².
Preferowane są osoby bezrobotne 

i zakładające własną fi rmę po raz pierwszy.
Szczegółowe informacje:   

CENTRUM  EDUKACJI 

i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
,,PROFIT” w Nowogardzie

 ul. Wojska Polskiego 3 
tel: 91 39 20 891, 91 39 20 633.

Lokale można oglądać w dni robocze 
w godz. 8.00-15.00

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

22 grudnia 2009 r.
wtorek w godz. 11.30 - 12.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ 
ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605  522 
340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin – 
Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na 
ul. Bema. 796 406 330.

• Sprzedam sklep na wsi, z wyposaże-
niem, możliwość przekształcenia na 
dom. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, czę-
ściowo umeblowane o pow. 78 m kw, I 
piętro w centrum Nowogardu + 2 gara-
że w podwórzu. Tel. 781 668 400, 091 39 
20 353.

• Sprzedam, wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe, po remoncie, z zabudową, 
atrakcyjna cena. 602 630 016.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 55 m 
kw, prąd, woda, wc alarm. 665 382 216.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościelnej 1. 
504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie M-5 na parterze, 
ul. 15 Lutego. 886 839 549.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe wła-
snościowe, 57,80 m kw, parter, 140 tys. 
w tym garaż + ogród 5 arów. Dębice k. 
Maszewa. 604 189 118.

• Sprzedam działki pod zabudowę 18 zł/ 
m kw. Dębice k. Maszewa. 604 189 118.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Wiejska po remoncie. 693 850 197.

• Sprzedam działki 30, 36 arów z warun-
kami, ogrodzone. 728 323 434.

• Sprzedam działkę w mieście 27 arów w 
atrakcyjnej cenie. Tel. 794 063 102.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 67 
m kw, IV piętro. Tel. 605 946 809.

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie 
1,14 ha z pozwoleniem na budowę 
(wykonane fundamenty). Tel. 66 77 
88 125.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I 
piętro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 700 
Lecia 20B. Tel. 91 39 20 676.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe na 
ul. Zamkowej, nowe budownictwo, nie-
umeblowane. Tel. 667 09 40 79.

• Sprzedam ziemię 6,40 ha, 13 tys./ ha w 
Krasnołęce. Tel. 722 337 069.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, I 
piętro. Tel. 664 726 394, 091 39 23 400 
wieczorem.

• Mieszkanie 2 pokojowe (bezczynszo-
we) do wynajęcia. Tel. 91 39 23 701.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 
m kw, wspólnota. 609 776 335.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I 
piętro. 605 495 453.

• Lokal do wynajęcia, 147 m kw, atrak-
cyjna cena, do uzgodnienia. Tel. 
665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam ziemię ok. 40 arów Nowo-
gard. 601 50 80 82.

• Zamienię garaż w śródmieściu muro-
wany, instalacja elektryczna, okno, na 
garaż samochodowy w pobliżu ul. Ks. 
Racibora lub kupię. Wiadomość tel. 091 
39 22 329 lub 697 516 145.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I 
piętro, cena 2800 m kw lub wynajmę. 
Tel. 608 633 831.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw, ogrzewanie co gaz, ocie-
plone, ul. Leśna, 125 tys., częściowo z 
meblami. Tel. 603 423 179.

• Sprzedam 30 arów ziemi pod zabudo-
wę mieszkania, okolice Nowogardu, 
woda, prąd przy działce. 091 39 187 34.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALOWE DO SAMO-
CHODU ROVER SERII 400, CENA 180 ZŁ, 
TEL 605 522 340.

• Citroen Jumpy, 2 l HDi, 12.2007 r., 51 000 
km, pierwszy właściciel, 3 osobowy, do-
stawczy, elek. szyby, komp. pokładowy, 
wspomaganie, airbag, cd, podgrzewa-
ne lusterka, sensor na deszcz i światła, 
paka hydrauliczna, park distanz, srebr-
ny metalik. Cena 51 000 zł. 886 260 058.

• SPRZEDAM OPONY ZIMOWE 4 SZTUKI 
185 65 R15, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroen C-5, stan idealny, 
przebieg 35 tys. km. Wiadomość tel. 
697 516 145.

ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

• Sprzedam ziemniaki, pszenżyto, psze-
nicę oraz buraczki i marchew. Tel. 
502 853 573..

• Sprzedam słomę żytnią w małych bel-
kach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i ciągnik 
C-385. 603 839 782.

• Sprzedam owies. 603 435 972.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22  783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-
noliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Poniatowskie-
go 7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAM 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Usługi ogólnobudowlane, docieplanie 
budynków, malowanie, glazura i tera-
kota, hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 
0600 626 268.

• Korepetycje z języka angiel-
skiego, nauka od podstaw. Tel. 
605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Artystyczne zdobienie wnętrz, malowa-
nie pokoi dziecięcych. 694 161 129.

• Usługi informatyczne, naprawa kom-
puterów, monitoring, simloki. Tel 788 
150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

• DUR – DACH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 15 
Lutego 17. 669 053 722.

• Instalacje elektryczne. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• Remonty – malowanie, regipsy, pa-
nele podłogowe. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, 
docieplenia. 507 951 320.

• Depilacja woskiem. Tanio. Tel. 
666 817 597.

• Wykonam remont. 091 39 20  002, 
600 302 217.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• HARRY – MED masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkuren-
cyjne ceny. Tel. 880 690 659.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

• Remonty mieszkań i wykończenia 
wnętrz. 662 125 370.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 668 17 
12 12.

• Geografi a – przygotowanie do matury. 
668 17 12 12.

• Remonty, budowy kompleksowo. 
727 303 097.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Dachy kompleksowo. 727 303 097.

• Transport – 7 ton. 727 303 097.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Mikołaj do wynajęcia. 792 425 078.

• ZBIK- DACH Zbigniew Kuna - usłu-
gi ciesielsko – dekarskie. Tel. 
607 804 387.

• Remonty mieszkań, naprawa dachów. 
796  517 107.

• HYDRAULICY. 600 400 363, www. su-
perogrzewanie.nd.pl

• Usługi ogólnobudowlane, wykończe-
nia wnętrz, ceny konkurencyjne, wy-
stawiam faktury VAT. 785  931  513, 91 
39 111 53.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa, USA. 071 385 
20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZE-
DAWCA, WIELOLETNIE DO-
ŚWIADCZENIE, OBSŁUGA LOT-
TO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty 
tylko pisemne na adres Ferma 
Drobiu, Potuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Projekt Powiatu Goleniowskiego
 pn. „WENI 2 SPG”

(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 
Szkoły Powiatu Goleniowskiego) 

realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych  w Goleniowie 

i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowogardzie 

w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r.

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej ja-

kości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Pod-
działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. 

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

AUTOZABEZPIECZENIA
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107

KUPIĘ DREWNO 

NA PALETY

TEL. 500 149 905

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Firma kosmetyczna Orifl a-
me zatrudni konsultantów. 
604 189 118.

• Kobieta, lat 30 podejmie każdą 
pracę. 601 79 10 12.

• Zaopiekuję się starsza osobą. 
601 79 10 12.

• Pracownik ogólnobudowlany ze 
stażem i doświadczeniem po-
dejmie się wszelkiej pracy. Tel. 
796 929 321.

• Przyjmę ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Praca na 2 zmia-
ny. Nowogard, ul. Kościuszki. Tel. 
602 474 266.

• Zatrudnię krawcową / szwaczkę z wła-
sną maszyną do poprawek krawieckich 
i drobnych napraw. Praca dorywcza we 
własnym domu. Zgłoszenia na maila 
biuro@cupsell.pl

• Zatrudnię ekspedientkę w sklepie cało-
dobowym. Tel. od 10.00 do 15.00 - 91 39 
27 122, po 15.00 - 91 39 20 420.

INNE

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZARNO-
ZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM DO 
KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA. 
TEL. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 
2850. Przekrój 15 cm, wysokość 120. 
Sprawna nieużywana – nowa. Tel. 091 
39 20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) le-
xmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 
- 340.

• Podgrzewacz wody – bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 
litrowy, z Niemiec fi rmy Vaillant do 
domku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody, 
koszt 40 zł miesięcznie, cena 1000 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. fi rmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, tylko ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  miesz-
kanie, domek, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
wiszący do mieszkania, domku, fi r-

my Vaillant z Niemiec, mało używany, 
cena 150 zł, gwarancja serwisowa. 
Tel. 0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłącze-
nia go z piecem c.o. gazowym lub wę-
glowym, fi rmy Vaillant z Niemiec, typ 
120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICSSON K 
810 i, GWARANCJA, ETUI, CENA 360 ZŁ; 
LAPTOPA LENOVO IDEA PAD Z OPRO-
GRAMOWANIEM, NOWY, CENA 2590 
ZŁ; KINO DOMOWE ONKYO (AMPLITU-
NER, DVD, 5 KOLUMN, OKABLOWANIE, 
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 522 340.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 783-
222-238.

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. Tel. 691 466 441.

• Drewno tartaczne na opał do piecy 
kafl owych, piecy CO, itp. Przyczepa 
pociętego w klocki 300 zł. Przyczepa 
w całości do pocięcia 200 zł. Transport 
gratis na terenie gminy Nowogard. Tel. 
514 740 538.

• Oddam szczeniaczki kundelki 8 tyg. – 
małe. Tel. 781 785 779.

• Sprzedam Yorki. 509  389  669, 
509 389 624.

• Sprzedam laptop Fujitsu Siemens, Ami-
lo, nowe oprogramowanie, cena do 
uzgodnienia. 512 682 651.

• Sprzedam zamrażarkę poj. Ok. 200 
l, skrzyniowa, używana 1 sezon. Tel. 
601 555 108.

• Sprzedaż świerka srebrny, zwykły, jodła 
i gałęzie zielone. Poniatowskiego 19. 
694 905 654.

• Oddam bezpłatnie maszynę walizkową 
do pisania. Stan dobry. Wiadomość tel. 
091 39 22 329 lub 697 516 145 w godzi-
nach 8.00 – 15.30.

• Oddam bezpłatnie w dobre ręce młode 
pieski po ojcu wilczurze. Wiadomość 
tel. 091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Karp świąteczny – sprzedaż ul. Boh. 
Warszawy (obok sklepu wędkarskie-
go) i w domu ul. Dąbrowskiego 9. 
Spełnia standardy ekologiczne. Tel. 
91 39 20 763.

• Sprzedam łódkę dł. 2,20, szer. 1,20 w 
dobrym stanie. Cena 750 zł. Tel. 512 80 
86 44.

• Sprzedaż drewna kominkowego, 
opałowego. Transport. 509 930 161.

• Sprzedam Yorki, 9 tygodni. 698 882 056.

• Sprzedam stół IKEA BJURSTA, ko-
lor: miodowy brąz, wymiary: 
D140/180/220xS84, W74, stan: idealny 
(jak nowy), cena: 500 zł. Tel. 603 621 884.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

91 39-21-887 lub 91 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie 
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski 
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin 
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCK - 091 392 17 01
Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 

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

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard

6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PUP

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

          Nowogard 07.12.2009r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Malarz
2. Robotnik budowlany
3. Elektromonter
4. Dekarz
5. Stolarz                                  
6. Doradca klienta

OFERTY  PRACY Z REJONU

1. Referent do spraw kosztoryso-
wania (Szczecin)
2. Mobilny doradca klienta (Byd-
goszcz)
3. Lektor Języka Niemieckiego 
(Szczecin)
4. Asystent Sędziego (Goleniów)
5. Fileciarz/Fileciarka (Banino)
6.Wykrawacz-Rozbieracz, ubojo-
wiec, pakowacz, pracownik maga-
zynowy                                                                                
            

GABINET 
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta
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Listopad pod znakiem 
tenisa

W dniach 3 i 4 listopada w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie odbyły się 
Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Drużynowym Tenisie Stołowym 
dziewcząt i chłopców. Do zawodów zgłosiło się 7 szkół w kategorii dziewcząt 
i a 9 szkół wystawiło zespoły chłopców.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
Dziewczęta:

1 miejsce – SP Strzelewo – opiekun Justyna Barczak
2 miejsce - SP Orzechowo – opiekun Rafał Urtnowski
3 miejsce – SP 2 Nowogard – opiekun Jarosław Jesionka
4 miejsce – SP 3 Nowogard – opiekun Jacek Cieślak
5 – 7 miejsca ex aequo: 
SP 1 – opiekun Artur Danilewski
SP Długołęka - opiekun Rafał Urtnowski
SP Wierzbięcin – opiekun Józef Korkosz

Do Finału Mistrzostw Rejonu zakwalifi kowały się SP Strzelewo i SP 
Orzechowo.

Chłopcy:
1 miejsce – SP Wierzbięcin – opiekun Józef Korkosz
2 miejsce – SP Żabowo – opiekun Anna Kucharczyk
3 miejsce - SP 1 – opiekun Bogdan Wawryczuk
4 – 6 miejsca ex aequo: 
SP – Długołęka - opiekun Rafał Urtnowski
SP 4 Nowogard – opiekun Wiesław Buczyński
SP Strzelewo – opiekun Justyna Barczak
7 – 9 miejsca ex aequo:
SP 2 Nowogard – opiekun Grzegorz Górczewski
SP 3 Nowogard – opiekun Jacek Cieślak
SP Orzechowo - opiekun Rafał Urtnowski

Do fi nału Mistrzostw Rejonu zakwalifi kowały się SP Wierzbięcin i SP 
Żabowo.

W dniu 16 listopada w Szkole Podstawowej ponownie zagościł tenis. 
Tym razem do rywalizacji stanęły drużyny dziewcząt i chłopców naszych 
szkół gimnazjalnych.

Oto wyniki końcowe rywalizacji dziewczęta:
1 miejsce – Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie – opiekun Jacek Jackowski
2 miejsce – Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie – opiekun Bogdan Sobolewski
3 miejsce – Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie – opiekun Janusz Raczyński
Awans do Mistrzostw Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Drużynowym Tenisie 

Stołowym dziewcząt zdobyły Gimnazja nr 2 i nr 3 w Nowogardzie.
Wyniki końcowe rywalizacji chłopców:
1 miejsce – Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie – opiekun Jacek Jackowski
2 miejsce – Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie – opiekun Bogdan Sobolewski
3 miejsce – Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie – opiekun Janusz Raczyński

Awans do Mistrzostw Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Drużynowym 
Tenisie Stołowym dziewcząt zdobyły Gimnazja nr 2 i nr 3 w Nowogardzie.
Mistrzom i Wicemistrzom Gminy oraz ich Opiekunom gratulujemy zwycię-
stwa i życzymy sukcesów na Mistrzostwach Rejonu.

Opr. LMM

Msza za Olimpię
W najbliższą środę, o godz. 17-tej w nowogardzkim kościele pw. Wnie-

bowstąpienia Najświętszej Marii Panny odbędzie się msza święta w intencji 
sportowców z naszego miasta i gminy, a w szczególności naszego Klubu. Do 
uczestnictwa zapraszamy jego wszystkich sympatyków. 

Namalowali i wygrali
Karolina Lewandowska, Tomasz Jastrzębski, Konrad Łachmanowicz i 

Robert Stachowiak – to czworo dzieci nagrodzonych w konkursie plastycz-
nym ogłoszonym przez klub Olimpia. 

Konkurs „Ja w koszulce z orłem na piersi” ogłoszono w październiku. Na 
odzew klubu odpowiedziało 18-tu małych artystów z terenów wiejskich naszej 
gminy. Wybór był trudny, aczkolwiek, jury wyłoniło cztery najlepsze prace. 
Podczas uroczystego zakończenia rundy jesiennej zwycięzcy zostali nagro-
dzeni identycznymi nagrodami – piłka i koszulka fi rmy „Nike”.

man
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Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i BPRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u

Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu
21.12.2009 r. godz. 16.30

REKLAMA

SPRZEDAŻ 
CHOINEK

- świerka srebrnego kłującego
- świerka pospolitego
- jodły kaukaskiej

oraz 
na zamówienie 

choinki 
doniczkowe

DŁUGOŁĘKA 36/18 
Tel. 504 124 180

Stargard Szcz.

Rozpoczęcie kursu 21.12.br. godz. 16.00
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REKLAMA

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA • ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA • tel. 504 872 700, Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FRYZJERSKIE
„TYNA”

Nowo otwarty gabinet kosmetyczny
Najnowsze trendy stylizacji i koloryzacji

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15
Tel. 91 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

REKLAMA

Tel.

kom.

91 392 14 67
695 264 677

Poradnia Stomatologiczna

Nowogard, ul. 3 MAJA 48
www.nowodental.com

Pełen zakres usług dla dorosłych i dzieci
(kosmetyka, periodontologia, ortodoncja, chirurgia i protetyka)

NOWOŚĆ !
• BEZBOLESNE znieczulenia mikroprocesorowe
•

P.H. HURTPOL 
ul. Młynarska 1a • Nowogard 

zatrudni 
magazyniera
Wymagania: 
- wykształcenie średnie, 
- doświadczenie na podobnym sta-
nowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 

091 579 29 18

Radny pyta 

- Starosta wyjaśnia

Czytaj s. 10Czytaj s. 10
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REKLAMA

Salon Pielęgnacji 

Zwierząt

FUTRZAK 
- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele
- czesanie
- obcinanie pazurów

ul. Boh. Warszawy 82/1
tel. 721 264 357

REKLAMAREKLAMA

Wynajmę mieszkanie 
od zaraz, 

4 pokoje, centrum. 
Opłaty – 500 zł + wynajem 500 zł.

Tel. 668 452 615

CHOINKI
- ŚWIERKI, JODŁY cięte i w donicach
- STROIKI ŚWIĄTECZNE

Duży wybór
Olchowo 74 (przed Stacją Paliw)
 Tel. 507 102 211

Budżet uchwalony
Na wczorajszej sesji Rady Miasta radni rządzącej koalicji przyjęli projekt 

budżetu na 2010 r. Sesja rozpoczęła się od kontrowersji. Radni opozycji nie był 
bowiem przygotowani na tak szybkie głosowanie nad budżetem. Koalicji za-
rzucano łamanie gminnego statutu, który mówi o obowiązku powiadomienia 
wszystkich radnych na 14 dni przed głosowaniem budżetu. Nie obyło się bez 
przerwy, podczas której doszło do konsultacji z gminnym radcą prawnym. Po 
podjęciu budżetu kilku proceduralnych zmian, w porządku obrad głosowanie 
nad zatwierdzeniem budżetu jednak się znalazło.

Przed nim odbyło się jednak drugie czytanie uchwały budżetowej. 
- Na ostatnim posiedzeniu Rady radni oraz kluby złożyli swoje wnioski. 

Podobnie było także na posiedzeniach komisji. W związku z tym w budżecie 
dokonano zmian – stwierdził burmistrz Kazimierz Ziemba.

Komu zabrali, a komu dali?
W porównaniu z pierwszym pro-

jektem budżetu zmniejszono wydatki 
na cele:

a) w dziale Transport i Łączność: 
- montaż progów spowalniających 

- 80 tys.
- modernizacja dróg i chodników 

na osiedlu Radosława - 450 tys.
- budowa ul Lipowej – 120 tys.
- budowa ul. Jana Pawła II – III etap 

-500 tys. zł
b) w dziale Administracja pu-

bliczna:
- zakup usług pozostałych -30 tys. 
c) w dziale różne rozliczenia: 
- rezerwa celowa na realizację za-

dań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego -30 tys.

d) w dziale Gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska:

- budowa sieci wodociągowej Dą-
browa-Bochlin-Ptaszkowo - wykona-
nie dokumentacji -100 tys.

- budowa sieci wodociągowej do 
Ostrzycy – I etap – 200 tys.

- utrzymanie zieleni w mieście i 
gminie -50 tys.

- przebudowa schodów przy po-
mniku na Pl. Wolności - 60 tys. 

e) w dziale Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego: 

- zagospodarowanie terenów wiej-
skich pod place rekreacyjno-zabawo-
we -50 tys.

Zwiększenie wydatków nastąpiło w 
następujących działach:

a) Oświata i wychowanie: 
- przebudowa SP Nr 2 w Nowogar-

dzie – I etap  +1 mln. zł.
- zakup wyposażenia dla SP Nr 4 w 

Nowogardzie +65 tys.
b) Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
- przebudowa świetlicy w Trzechlu 

+500 tys.
c) Gospodarka komunalna i ochro-

na środowiska:
- rezerwa celowa – pokrycie nie-

planowanych wydatków na oświatę 
+60 tys.

- wykonanie oświetlenia kościoła 
w Karsku +30 tys.

d) Kultura fi zyczna i sport:
- wykonanie centralnego ogrze-

wania w budynku LKS Olimpia w 
Wierzbięcinie +15 tys.

Wniosek widmo
Sporo kontrowersji wzbudziła 

dyskusja na temat remontu nowo-
gardzkiej SP nr 2. Na posiedzeniu 
Rady obecna była jej dyrektor L. 
Wiznerowicz-Gliwna, nauczyciele 
oraz. tego, że szkoła, która za rok 
obchodzić będzie swoje 50-lecie 
znajduje się obecnie w opłakanym 
stanie ukryć się nie da. W projekcie 
budżetu z pierwszego czytania na jej 
remont nie znalazły się żadne środ-
ki. Teraz po naporze i argumentacji 
przeznaczono 1 mln. zł. 

- Odbędziemy naradę z dyrektor 
szkoły i wspólnie wskażemy jak wydać 

te pieniądze. Myślę, że w pierwszej ko-
lejności wymiany wymaga instalacja 
elektryczna i malowanie. Do końca 
grudnia powinna być także gotowa 
dokumentacja potrzeba do remontu 
– stwierdził burmistrz.

- Tą decyzję rozumiemy tak, że 
burmistrz daje nam wstępnie 1 mln. 
zł. Mamy nadzieję, że po opracowaniu 
konkretnej dokumentacji na remont 
szkoły znajdą się kolejne środku – 
uważa dyrektor SP Nr 2.

Radni opozycji chcieli, by w pro-
jekcie na remont nowogardzkiej 
„tysiąclatki” budżetu od razu znalazło 
się 2 mln. zł. Tomasz Szafran zgłosił 
wniosek o takie rozwiązanie. Wska-
zał nawet środki, z których można 
wygospodarować dodatkowy milion. 
Obciąć, po 250 tys. na remont świe-
tlic w Trzechlu i Orzechowie, oraz 

500 tys. z budowy ścieżki rowerowej 
do Olchowa.. Szafran stwierdził, 
iż wniosek popiera pięciu radnych 
(Szpilkowski, Kłosowska, Mularczyk 
i Wasiak) i... się zdziwił.

- Panie Szafran proszę nie zgła-
szać wniosków, których wcześniej 
nie uzgodniliśmy. Na temat SP 2 nie 
rozmawiałem z panem ani miesiąc, 
ani tydzień temu i dziś – powiedział 
radny Andrzej Wasiak.

Konsternacja - wniosek nie wszedł 
jednak pod głosowanie ze względów 
formalnych. 

Ostatecznie projekt budżetu popar-
ło 13 radnych, a jeden się wstrzymał. 
Większość opozycji w głosowaniu 
udziału nie brała.

Marcin Nieradka

Głosy radnych s. 4

Sesja Rady Miejskiej

Pomogliśmy Ukrainie
W uchwale zmieniającej  zapisy 

budżetu radni postanowili:
Zmniejszyć wydatki budżetu o 

kwotę przeznaczoną na zapłatę 
opracowania dokumentacji budowy 
ronda u zbiegu ulic Poniatowskiego 
i Bohaterów Warszawy czyli 90 550 
złotych i pozyskane w ten sposób 
środki rozdzielić następująco:

- odwodnienie i drogi do garaży 
przy ul. Zamkowej – 550 złotych,

- zakup leków w ramach pomocy 
dla Ukrainy – 10 000 złotych,

- utrzymanie zieleni w mieście i 
gminie – 80 000 złotych.

Uzasadnienie takiej uchwały 
przedstawiał burmistrz . Okazało 
się, że po poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej kiedy to zapadła decyzja 
o pomocy dla Ukrainy burmistrz 
upoważnił dyrektora szpitala Kazi-
mierza Lembasa do przygotowania 
odpowiednich środków medycznych 
za kwotę 10 000 złotych i wysłania ich 
na Ukrainę. Szpital zadanie wykonał i 
obecnie oczekuje na zapłatę.

Kwota 80 000 złotych na utrzyma-
nie zieleni miejskiej podyktowana 
jest wycinką drzew położonych poza 
terenem objętym harmonogramem 
bieżącego utrzymania, a drzewa 
zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mie-
nia. Z kwoty tej zostaną sfi nansowane 
zalegle zobowiązania wynikłe  z prac 
związanych z obchodami 700 – le-
cia miasta (zakupiono i posadzono 
dodatkowo rośliny ozdobne oraz 
zwiększono częstotliwość sprzątania). 
Dodatkowo w ramach tych pieniędzy 
sfi nansuje się część prac wokół boiska 
Orlik.

Dyskusja nad tym punktem odbyła 
się jako pierwszy punkt obrad po 
przerwie obiadowej. Podczas dyskusji 
i głosowania nie byli obecni radni 
Kłosowska, Szafran i Szpilkowski.

Czyżby niezamierzone spóźnienie 
czy też kapitulacja mimo głośno 
zapowiadanej walki o zmianę tejże 
uchwały?

LMM
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REKLAMAREKLAMA

      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,

     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 091 39 22 329 • kom. 0601 150 620

OPAŁ

WYDZIERŻAWIĘ 

SKLEP
 w centrum miasta 

ul. 700 Lecia
50 m kw, wszystkie media, 

wysoki standard

Tel. 693 021 093

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY 

w lokalu nad NEONET-em 
ul. Rzeszowskiego

Oferujemy: 
Orkiestra od 20.00 do 5.00

7 ciepłych posiłków
Dobry alkohol

Cena 400 zł od pary

Tel. 604 215 937

Sukces ma ojców wielu!

Nowa droga do hurtowni
We wtorek  15 grudnia Burmistrz 

Kazimierz Ziemba dokonał od-
bioru prac związanych z przebu-
dową gminnej drogi gruntowej 
stanowiącej dojazd do hurtowni 
przy ul. Boh. Warszawy o długości 
odcinka 111,90 m i szerokości 5,5 m.
Zakres robót przewidywał wykonanie 
nawierzchni jezdni z kostki beto-
nowej typu POLBRUK o grubości 
8 cm na podbudowie z kruszywa 
łamanego grubości 20 cm i podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 
3 cm. Wykonano także odwod-
nienie deszczowe powierzchniowe 
poprzez nadanie odpowiednich 
spadków poprzecznych i podłużnych.
Wykonawcą robót wyłonionym w 
drodze przetargu nieograniczonego 

była firma ZUBWiT MĘTLOWIE 
Cezary Mętel i Dariusz Mętel z Reska.
Koszt wykonania całości zadania 
wyniósł - 108.076,27 zł.

LMM

PS. Nadtytuł nie jest pozbawiony 
sensu. Pierwszy artykuł o tej drodze 
ukazał się bowiem w sierpniu 2007 
roku, a inspirowany był przez klien-
tów, którzy przyjeżdżają do hurtowni. 
Samochody pokazałem na zdjęciu, 
aby uzmysłowić, że ruch na tej drodze 
jest duży i prowizoryczne „łatanie 
dziur” nic praktycznie nie poprawiało 
sytuacji. Do akcji wkroczyli radni, 
którzy lobbowali w imieniu przed-
siębiorców. Jak widać skutecznie. Do 
redakcji napłynęły podziękowania…
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Zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2010 

wszystkim swoim członkom 
życzy 

Zarząd  Zachodniopomorskiego 
Związku Sybiraków Oddział 

w Nowogardzie

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła 
i ciepła rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność...

Najlepszej szefowej 

Monice Pietrzak 
najpiękniejsze życzenia 

świąteczne i noworoczne 
składa 

personel 15 Południka

ŻYCZENIAŻYCZENIA

Krytyka budżetu:
Antoni Bielida, klub radnych 

Lewica: Przygotowałem się do me-
rytorycznej dyskusji nad budżetem, 
a nie nad jego głosowaniem. Państwo 
z koalicji pozbawiliście nas tego. 
Na poprzedniej sesji nie słyszałem 
wniosków o zdjęcie z budżetu bu-
dowy ul. Lipowej, czy budowy pro-
gów zwalniających. Nie słyszałem 
tych wniosków także na komisjach. 
Przykro, że nie daliście nam nawet 
szans na merytoryczną dyskusję. W 
swoim programie stawiacie na rozwój 
turystyki, rozbudowę infrastruktury 
nad jeziorem, tworzenie miejsc pracy. 
Gdzie są na ten temat zapisy w pro-
jekcie budżetu? Kwota na inwestycję 
jest duża, ale rozdrobniona. W bu-
dżecie brak myśli przewodniej. Nale-
żało się skoncentrować nad budową 
cmentarza i szpitala. To inwestycje 
długie i drogie. 

Rafał Szpilkowski: Kolejny rok 
mieszkańcy Karska zamiast chod-
ników będą mieli zastępczy temat 
– oświetlenie kościoła. Smutno, że 
w ten sposób myślicie o bezpie-
czeństwie mieszkańców tej wsi. W 
limitach wydatków inwestycyjnych 
nie znalazła też odbicia budowa 
cmentarza. Zaplanowano na to 20 
tys. zł. To mniej niż koszt budowy 
punktów czerpania wody. Jest nato-
miast budowa ścieżki rowerowej do 
Olchowa, choć pod tą inwestycją nie 
podpisała się żadna osoba z gminy. 
Zlekceważono natomiast mieszkań-
ców osiedla Bema, którzy podpisali 
się pod budową „Orlika”. Bardzo 
dobrze rozpisany jest temat odno-
wienia drogi przy garażach, przy ul. 
Zamkowej. Czy jednak jest to ważna 
inwestycja? Powinniśmy stawiać na 
rozwój sieci dróg i kanalizacji sani-
tarnej w miejscach, w których ich 
nie ma. Zamiast tego przekazujemy 
ogromne pieniądze na rozwój infra-
struktury, z której ludzie korzystają 
okazyjnie.

Obrona budżetu:
Mieczysław Laskowski, radny 

PSL: Obecna koalicja koncentruje 
się na pracy w klubach i komisjach. 
Na sesji mamy już wypracowane 
stanowiska. Opozycja zabiera głos 
na sesji jedynie dla prasy i zdobycia 
publiki. Wnioskując o zwiększenie 
kwoty remontu SP Nr 2 próbujecie 
podczepić się pod kolejną grupę. 
Weźcie sobie protokół z poprzedniej 
sesji i zobaczcie, że to Koalicyjny 
Klub Samorządowy wnioskował o 
przeznaczenie środków na remont 
szkoły. Ścieżka rowerowa jest przede 
wszystkim dla mieszkańców Nowo-
gardu, a nie Olchowa. Są w naszym 
mieście rodziny, które nie chciałyby 
wyjeżdżać poza miasto lasami. Ścież-
ka stworzy możliwość dojechania 
do szlaku turystycznego na terenach 
gminy Goleniów, Maszewo, Stepnica. 
Nad jeziorem mamy tereny przezna-
czone pod rekreację i budownictwo 
rodzinne. Ścieżka pozwoli się im 
rozwinąć. Nie dziwię się, że radni 
opozycji są przeciwni jej budowie, 
skoro na zebraniu w Olchowie dawali 
głowy, że ona nie powstanie. Np. rad-
ny Szafran będąc w koalicji popierał 
jej budowę, a kiedy z niej wyszedł to 
już nie popiera. Jeden „Orlik” w gmi-
nie już wystarczy. Budujmy cmenta-
rze wiejskie. Jak świetnie spełniają 
swoją rolę można przekonać się na 
przykładzie Kościuszek.

Sławomir Kucal, radny NFS: Nie 
wiem skąd u niektórych tyle nienawi-
ści. Jeden radny opozycji twierdzi, że 
w gminie nie buduje się dróg i chod-
ników, a drugi, że buduję się tylko 
drogi i chodniki i przecina wstęgi. 
Rok temu, przed świętami zarzuca-
no, że miasto nie jest odpowiednio 
wystrojone. Dziś mówi się, że na 
ozdoby wydajemy za dużo. Koalicja 
stawia na wsparcie wsi. Będą ogła-
szane konkursy na budowę świetlic z 
programu „Lider”. Gmina wystąpi o 

te środki. Dziś modyfi kujemy i ulep-
szamy szkolne sale do chemii i fi zyki, 
na które pozyskaliśmy pieniądze. 
„Orlik” nie przypadkowo został zlo-
kalizowany przy ZSO, bo tam uczy się 
najwięcej dzieci. Dlaczego nie chcemy 
przejąć na siebie montażu oświetlenia 
na osiedlu bloków w Wierzbięcinie? 
Bo miejsc w takiej sytuacji jest wię-

cej. Lepiej zrobić wyłom, czy zdobyć 
środki i rozwiązać problem komplek-
sowo? To my wsłuchujemy się w głosy 
mieszkańców i jesteśmy zdecydowani 
na działanie. 

O budżecie i jego krytyce z burmi-
strzem Kazimierzem Ziembą poroz-
mawiamy we wtorkowym wydaniu.

Not. man 

Szczecińskie Towarzystwo 

Kultury działa już 45 lat

Srebrny Gryf 
dla Franciszka Karolewskiego

STK zajmuje się upowszechnia-
niem wiedzy o regionie. Wydaje 
liczne monografi e oraz organizuje 
przedsięwzięcia kulturalne, takie 
jak Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej, czy Festiwal Współcze-
snego Malarstwa. Od ponad 40 lat 
organizuje konkurs „Dzieje Szcze-
cińskich Rodzin”, który ogłoszono po 
raz pierwszy w maju 1969 r. Ponadto 
współpracuje z wieloma stowarzy-
szeniami i kołami skupiającymi 
ludzi uzdolnionych artystycznie. 

Podczas uroczystości, która odbyła 
się w Zamku Książąt Pomorskich, 
wicemarszałek Witold Jabłoński 
odebrał Honorową Odznakę za Za-
sługi dla Rozwoju Ruchu Społeczno 
– Kulturalnego.

- Dzięki państwa niestrudzonej 
pracy dzieje Pomorza Zachodniego 
zostaną przedstawiane następnym 
pokoleniom w sposób wyjątkowy. 
Inicjatywy, które podejmujecie, zasłu-
gują na szczególne wsparcie i wyrazy 
uznania – mówił wicemarszałek od-
bierając wyróżnienie z rąk prezesa 
STK Stanisława Krzywickiego.

 Spotkanie było też specjalną okazją 
do uhonorowania członków towa-
rzystwa. Za wkład w rozwój edukacji 
kulturalnej Pomorza Zachodniego, 
srebrnymi Odznakami Honorowy-
mi Gryfa Zachodniopomorskiego 
odznaczeni zostali: Aniela Głodna, 
Alicja Derbisz oraz Franciszek Ka-
rolewski.

Gratulujemy !
LMM
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AUTORYZOWANI DILERZY

NOWOGARD • ul. Warszawska 5 • tel. 91 392 68 57
RESKO • ul. Wojska Polskiego 68 • tel. 91 395 10 87

ŁOBEZ • ul. Rapackiego 22 • tel. 91 397 68 29

NAUKA JAZDY LSpeed Car
Zaprasza na kurs

prawa jazdy
Zaprasza na kurs

prawa jazdy

Nowogard
ul. Boh. Warszawy 103

(były budynek PBO)

•
• materiały szkoleniowe GRATIS!
• zdawalność instruktora 42,8%

CENA KURSU - 1150 zł

ZAPISY
tel. 608 632 325

kat. Bkat. B 21.12.br. g. 16.00

SPRZEDAŻ 
CHOINEK

- świerka srebrnego kłującego
- świerka pospolitego
- jodły kaukaskiej

oraz 
na zamówienie 

choinki 
doniczkowe

DŁUGOŁĘKA 36/18 
Tel. 504 124 180
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na niedzielę
  IV Niedziela Adwentu: Łk 1, 39-45              

Pan jest blisko
Powoli kończy się już czas Adwentu, zbliżają się święta Bożego Narodze-

nia. Bóg sam mówi nam, co tak naprawdę wydarzy się za niecałe cztery dni. 
Czyni to najpierw przez proroka Micheasza, który zapowiada wyzwolenie 
Narodu Wybranego. W Betlejem narodzi się nowy władca, który będzie 
trosz czył się o swój naród. Będzie dla niego Panem i Pasterzem. Narodzi-
ny Jezusa przybliża także dzisiejsza Ewangelia. Elżbieta błogosławi Maryję i 
Dziecię, które nosi ona w swoim łonie. Napełniona Duchem Świętym rozpo-
znaje w tym Dziecięciu obiecanego Zbawiciela. W osobie Jezusa Chrystusa 
Bóg stał się dla nas Panem i Zbawicie lem. Co to oznacza w praktyce i jak 
możemy odnieść to do naszego codziennego życia?

Pewien człowiek wpadł przez nieuwagę do głębokiej studni. Widząc swo-
ją beznadziejną sytuację, wołał z całej siły o pomoc i ratunek. Przechodził 
tędy akurat Budda. Przystanął, spojrzał w dół i pouczył z namaszczeniem: 
„Całe życie jest cierpieniem, więc trzeba się z tym pogodzić”. Za moment 
przechodził również Konfucjusz. Ten słysząc wołanie o pomoc, nachylił się, 
wyciągnął rękę i powiedział: „Jeżeli mnie dosięgniesz, to cię wyciągnę”. Czło-
wiek w studni próbował pod skoczyć w górę, ale był za słaby i głębiej jeszcze 
osunął się po oślizgłych kamieniach. Wreszcie szedł tą drogą także Jezus. 
Gdy tylko usłyszał, że ktoś potrzebuje pomocy, natychmiast zdjął świąteczny 
płaszcz, opuścił się do studni, wziął bez słowa zagubionego na swe ramiona 
i wyniósł go do góry, w światło. 

Dziś Jezus Chrystus chce wejść w naszą codzienność jako nasz Pan i Wy-
bawiciel. On stał się jednym z nas, aby jeszcze bardziej nas zro zumieć i z 
nami się solidaryzować. Pozwólmy, aby wziął nas na swo je ramiona i nas 
zbawił. Niech radość zbliżających się świąt Narodzenia Jezusa, będzie także 
udziałem naszego domu i rodziny.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje Parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego
Kończy się już okres Adwentu, czas radosnego przygotowania na przyj-

ście Zbawiciela. Zapraszamy dzieci, młodzież, oraz dorosłych na ostatnie 
Roraty w poniedziałek, wtorek na g.17.00. Dzieci w czasie rorat dostają 
specjalne obrazki do wyklejanki adwentowej związanej z naszą droga do 
nieba oraz św. Janem Vianeyem – patronem obecnego roku kapłańskiego. 

Został wydany specjalny kalendarz parafi alny oraz kartki świąteczne 
ze zdjęciami naszej świątyni i kościołów fi lialnych, a także świece wigilijne 
jako „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Można je nabyć w kościele i w 
ten sposób wesprzeć Caritas parafi alny i prowadzone akcje charytatywne. 
Zbieramy także artykuły żywnościowe na paczki dla najuboższych. Pro-
simy je przynosić do kościoła, do specjalnego kosza.

W niedzielę po wszystkich Mszach św. młodzież będzie sprzedawać po-
święcone sianko na wigilijny stół. W ten sposób chce sobie zarobić na wy-
jazd w czasie ferii zimowych.

Zapraszamy na spotkania „Rodziny Radia Maryja”, które odbędzie się 
we wtorek o godz. 19.00 na plebanii.

x.TT

Wyjazd na narty
dla młodzieży…

Uwaga! Tygodniowy wyjazd dla młodzieży w Tatry na…:
„NARTY Z JEZUSEM” – czyli pięknie, zdrowo i duchowo 
Miejsce: Gliczarów Górny k/Zakopanego w czasie ferii zimo-

wych (I tydzień) -  29.01-06.02.2010 r. 
W planie: nauka jazdy na nartach lub desce, zwiedzanie Zako-

panego oraz pięknych górskich okolic, gorące źródła w Bukowinie 
Tatrzańskiej i oczywiście  dobrze spędzony czas w górskim klima-
cie, wraz  z odnową duchaJ oraz wiele innych atrakcji…

Koszt: 500 zł (całość: w cenie do dyspozycji sprzęt narciarski 
przez cały tydzień, instruktorzy, nocleg - pobyt z wyżywieniem (3 
posiłki), ubezpieczenie, przejazd pociągiem (tam i z powrotem, 
rezerwacje, dojazdy)

Zapisy do 15 stycznia (ilość miejsc ograniczona)
Kontakt i informacje szczegółowe: Ks.Tomasz Tylutki, para-

fi a pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, e-mail: tty-
lutki@poczta.onet.pl; GG: 2404046; www.rafalkalinowski.re-
publika.pl

REKOLEKCJE i SPOWIEDŹ 
ADWENTOWA….

Serdecznie zapraszamy od IV Niedzieli Adwentu do wtorku (w 
dniach 20-22 grudnia 2009) do naszej parafi i na Rekolekcje Adwento-
we, aby dobrze, poprzez odnowę ducha, przygotować się do Świąt Bożego 
Narodzenia. Rekolekcje w tym roku będą prowadzić zakonnicy: Ojcowie 
Redemptoryści. W te dni będzie także okazja do Spowiedzi św.

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 
w Parafi i pw. Św. Rafała Kalinowskiego:

Niedziela 20 grudnia – I dzień rekolekcji Adwentowych 
Msze św. z nauką rekolekcyjną: g.7.30; 9.00; 11.00; 12.30; 18.00

Poniedziałek 21 grudnia – II dzień Rekolekcji Adwentowych 
g.9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
g.17.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjną dla dzieci i młodzieży
g.18.00 – Nabożeństwo 
g. 18.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

Wtorek 22 grudnia – III dzień Rekolekcji Adwentowych - zakończenie
g.9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
g.17.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjną dla dzieci i młodzieży
g.18.00 - Nabożeństwo
g. 18.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

Spowiedź Adwentowa przedświąteczna odbędzie się:
Wtorek od godz. 16.30
Środa od godz. 17.30
Czwartek – Wigilia od godz. 8.00 do 12.00.
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Niech Święta Bożego 
Narodzenia i wigilijny wieczór,

tak jak cały nadchodzący 
Nowy Rok upłyną Wam 
w szczęściu i radości…

 
 

moc najserdeczniejszych 
życzeń świątecznych 

składa 
koleżanka 

Bożenka z Markiem 
i dziećmi

W dniu 
50 urodzin 

Janowi 
Mularczyk 

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia 

oraz wszelkiej pomyślności 
i uśmiechu na co dzień 

składają 
Alicja i Marek 
Jemilianowicz

ŻYCZENIAŻYCZENIA

Chrońmy sowy cz.1
Tajemnicze, bezszelestnym lotem 

przecinają mroki nocy. Do dziś nie-
rzadko tępione i prześladowane ze 
strony człowieka ze względu na złą 
sławę jaką przypisano im w legen-
dach i zabobonach. Z drugiej stro-
ny przedstawiana od wieków jako 
symbol mądrości i wiedzy – sowa. 
Ze względu na swój skryty i w zasa-
dzie nocny tryb życia, są słabo po-
znane, a nasza wiedza na temat sów 

jest bardzo powierzchowna. 
Kształt i wygląd zewnętrzny sów 

jest tak charakterystyczny, że ich 
rozpoznawanie nie sprawia więk-
szego kłopotu nawet początkującym 
obserwatorom. Pierwszą cechą rzu-
cającą się w oczy jest duża, choć sła-
bo wyodrębniona głowa, stanowią-
ca około ¼ wielkości całego ptaka. 
Wyraźnie zaznaczone są duże, skie-
rowane do przodu oczy otoczone 
szlarą. Szlarę tworzą koncentrycznie 
ułożone pióra wokół dzioba i oczu, 
działa ona jak czasza anteny sateli-
tarnej potęgując docierające sygnały 
dźwiękowe. 

Co powoduje że sowy są tak wy-
jątkowymi ptakami?

Pióra sów. Sowy latają lotem bez-
szelestnym, co jest możliwe dzięki 
specjalnej budowie ich piór. Świst 
powietrza nad skrzydłem sowy ni-
welowany jest przez aksamitny pu-
szek pokrywający pióra. W skrzydle 
zaś pióra (lotki) zakończone są „ząb-
kami”, a nie jak u innych ptaków po-
łączone haczykami. Powietrze na-
potykając na pióro sowy swobodnie 
przez nie przenika w przeciwień-
stwie do piór innych ptaków, gdzie 
napotykając na opór powoduje cha-
rakterystyczne „trzepotanie”.

Oczy sów. Sowy odznaczają się 
doskonałym wzrokiem przystoso-

wanym do patrzenia przy bardzo 
słabym świetle. Duże oczy sów mają 
wydłużoną gałkę oczną. Nadają się 
do patrzenia w dzień i w nocy lecz 
nie nadają się do patrzenia na przed-
mioty znajdujące się bardzo blisko. 
Sowa jest dalekowidzem. Jeżeli tuż 
przed oswojoną sową położymy 
martwą mysz, ptak chcąc ją najpierw 
zobaczyć musi się nieco cofnąć. Do-
piero gdy ją spostrzeże i zapamięta 
miejsce, w którym mysz leży, sięga 
ostrożnie dziobem. Nawet gdy zła-
paną mysz trzyma już w szponach 
i zabiera się do jedzenia, najpierw 
szuka dotykiem, gdzie znajduje się 
głowa. Jako organ dotyku służą jej 
długie czuciowe  piórka, które w po-
staci szczecinek otaczają dziób. Piór-
ka te spełniają zatem taką samą rolę 
jak długie wąsy u kota. Kolory oczu 
naszych sów mogą być ciemne (pło-
mykówka, puszczyk), żółte (pójdź-
ka, sowa błotna, włochatka, sówecz-
ka) lub pomarańczowe (uszatka, 
puchacz). Kolor oczu ma związek 
z porą dnia, kiedy ptak wyrusza na 
polowanie. Dlatego też sowy polu-
jące także w dzień mają żółte oczy, 
podczas gdy pomarańczowe oczy 
występują u sów polujących głównie 
w nocy, ale też rankami i wieczora-
mi. Ciemne oczy są natomiast typo-
we dla gatunków ściśle nocnych.

Przestrzenne widzenie u sów. W 
przeciwieństwie do większości in-
nych ptaków oczy sów są zwróco-
ne do przodu, podobnie jak u czło-
wieka, w wyniku czego pole widze-
nia lewego i prawego oka częścio-
wo nachodzi na siebie. Umożliwia to 
sowom, widzenie przestrzenne (ang. 
binokular vision), czyli zdolność 
trójwymiarowego widzenia obiek-
tów. Umiejętność ta umożliwia do-
kładniejsze oszacowanie odległości, 
przy czym sowy pomagają sobie wy-
konując pocieszne, okrężne ruchy 

głową. U sów zakres widzenia prze-
strzennego jest dwa razy mniejszy 
niż u człowieka i wynosi zaledwie 
60-70 stopni, podczas gdy u innych 
grup ptaków brak widzenia binoku-
larnego.

Słuch. Gdy sowa nie nasłuchu-
je, uszu jej na zewnątrz nie widać, 
ponieważ ukryte są pod piórami. 
Ptak umie jednak ucho otworzyć. 
Do otwierania ucha służą specjal-
ne mięśnie, których inne ptaki nie 
mają. Pęczki wystające na głowie nie 
należą do organu słuchu, nie służą 
do słyszenia, a są jedynie ozdobami. 
Sowa stale nasłuchuje i wskutek tego 
wykonuje ruchy, które często są dla 
nas zupełnie niezrozumiałe. Typowo 
nocnym gatunkom sów słuch zastę-
puje oczy. Sowy słyszą w przedziale 
50-21.000Hz. Słuch sów wielokrot-
nie przewyższa czułością słuch czło-
wieka, co pozwala im zlokalizować 
ofi arę prawie w całkowitych ciem-
nościach, wśród gęstych roślin, bądź 
pod warstwą śniegu.  Najbardziej 
sowa reaguje na mysi pisk. Świetny 
słuch przydaje się oczywiście tylko 
wtedy, gdy jest względna cisza. Dla-
tego też sowy nie polują podczas sil-
nego wiatru lub gdy pada deszcz.

Nogi, palce i szpony. Po usłysze-
niu lub wypatrzeniu zdobyczy sowa 
bezszelestnym lotem spada na ofi a-
rę z wyciągniętymi nogami, których 
palce zakończone są ostrymi szpo-
nami. Ptaki posiadają cztery palce, z 
których trzy skierowane są do przo-

du, a jeden do tyłu. U sów po dwa 
palce skierowane są do w przód i w 
tył. Rozstawione w ten sposób sze-
roko palce i szpony podczas uderze-
nia na ofi arę pokrywają znaczną po-
wierzchnię ( u płomykówki to ok. 
60 cm²), co w ciemności czyni atak 
sowy bardziej skutecznym.

W tym roku oddział Ligi Ochro-
ny Przyrody w Nowogardzie  reali-
zuje program ochrony sów na te-
renie naszej gminy. Projekt pole-
ga między innymi na wywieszeniu 
specjalnych typów skrzynek lęgo-
wych, koszy, a także edukacji spo-
łeczeństwa (pogadanki i prelekcje 
w szkołach, wykonanie ulotki in-
formacyjnej, artykuły prasowe). 
Program fi nansowany jest przez 
Urząd Miasta w Nowogardzie.

Wszelkie informacje na temat 
sów proszę kierować pod numer tel. 
668 137 232 

 Marek Heiser

 Uwaga – kiermasz w SP 1

Samorząd uczniowski przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 
zaprasza wszystkich rodziców, uczniów i gości 

w dniu 21 grudnia od godz. 16.30 do 18.00 
na kiermasz świąteczny. 
Będzie można kupić stroiki świąteczne, 

ozdoby choinkowe, kartki, bombki.
 Zebrane pieniądze będą przekazane na cele charytatywne.

Zapraszamy. Organizatorzy
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 Witamy wśród nas...  Foto: Janusz Roguski • Zdjęcia do pobrania: www.videoroguski.pl

Malwina córka 

Wioletty Pilip 

ur. 3.12.09 

ze Szczecina

Jakub syn Sylwi 

i Daniela Dębickich 

ur. 10.12.09 

ze Szczecina

Marysia córka 

Agnieszki Milczarek-

Wiatr ur. 8.12.09 

z Nowogardu

Syn Anny Zielińskiej 

ur. 8.12.09 z Dębic

Julia córka Izabeli 

Micał ur. 11.12.09 

z Osiny

Maja córka Natalii 

Andrzejczak 

ur. 5.12.09 

z Maszkowa

Nadia córka Ilony 

Rąpała ur. 10.12.09 

z Runowa 

Pomorskiego

Córka Agnieszki J

edynak ur. 9.12.09 

z Nowogardu

Paulina córka 

Marianny Stawskiej 

ur. 8.12.09 

z Dębic

Martyna córka Moniki 

Lewandowskiej 

ur. 11.12.09 

z Nowogardu

W obiektywie  Jana Korneluka   W obiektywie  Jana Korneluka   - - Z takiego sprzętu Z takiego sprzętu 
 słuchaliśmy kolęd 40 lat temu słuchaliśmy kolęd 40 lat temu
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OŚRODEK 
„SARNI LAS” 
W NOWOGARDZIE 

zaprasza na 

BAL BAL 
SYLWESTROWYSYLWESTROWY

- smaczna kuchnia domowa
- wszelkie napoje
- muzyka na żywo

tel. 503 150 300
Zapraszamy!

WIELKA WYPRZEDAŻ 
OBUWIA  ROBOCZEGO

pochodzącego z końcówek 
serii produkcyjnych

CENY OBUWIA JUŻ 
OD 5 ZŁOTYCH ZA PARĘ      

Oferta ważna do wyczerpania zapasów
Sprzedaż obuwia w sklepie zakładowym

Przedsiębiorstwo Państwowe 
GARDIA

ul. Zamkowa 7b , 
72-200 NOWOGARD

t e l .  9 1 / 3 9  2 1   0 7 5 , 
9 1 / 3 9  2 0  0 5 6

 

„Chrystus się rodzi…
Anieli grają, króle witają…”
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 

zapraszają na 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

który odbywać się będzie na terenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Boh. Warszawy 32 w Nowogardzie 

od dnia 15.12.2009 do 23.12.2009 
w godzinach od 10.00 do 14.00. 

Na Kiermaszu nabyć będzie można ozdoby, stroiki oraz 
kartki świąteczne, wykonane przez uczestników terapii.

Gorąco zapraszamy 
Uczestnicy i pracownicy WTZ

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność
PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9

Tel. 607 704 926, 691 632 354
Powyżej 2 ton dowóz gratis!

auto-top
Mechanika pojazdowa

Blacharstwo, Lakiernictwo
Wymiana szyb i opon

Sprzedaż części nowych i używanych
Tel. 091 39 25 627, 091 39 20 131

CHOINKI
świerk zwykły, srebrny, 

jodła kaukaska

Szkółka Karsk
Tel. 606 106 142 Projekt Powiatu Goleniowskiego

 pn. „WENI 2 SPG”
(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie 2 

Szkoły Powiatu Goleniowskiego) 

realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych  w Goleniowie 

i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowogardzie 

w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r.

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wyso-

kiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświa-
ty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. 

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczaj-
nych ludzi przemieniać w niezwyczajnych” Hans Urs von Balthasar

Honorowe wyróżnienie 
„LAUR CISOWY”  za rok 2009

Już po raz dziewiąty w naszym mieście zostaną przyznane honorowe wy-
różnienia „LAUR CISOWY” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzy-
szeniom, fi rmom oraz instytucjom z terenu miasta i gminy Nowogard za 
szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej w 
następujących dziedzinach:
• Gospodarka
• Oświata
• Kultura
• Sport
• Opieka społeczna i zdrowotna
• Ochrona środowiska
• Działalność społeczna

Specjalny „LAUR CISOWY” może być przyznany osobom, zespołom, fi r-
mom, instytucjom i stowarzyszeniom spoza gminy Nowogard, również z za-
granicy za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz promowanie 
Ziemi Nowogardzkiej. Coroczne wyróżnienia przyznawane są decyzją powo-
łanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły.

Kandydatury do wyróżnienia „LAUR CISOWY” mogą zgłaszać mieszkań-
cy gminy Nowogard, stowarzyszenia, fi rmy oraz instytucje działające na tere-
nie gminy Nowogard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury na piśmie i złożenie 
wniosku do dnia 31 grudnia 2009 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, pok. 8. 

Regulamin przyznawania wyróżnienia zamieszczony jest na stronie in-
ternetowej www.nowogard.pl, informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 
0913926233, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

 Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba
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Radny pyta 
- Starosta odpowiada

W „DN” z dnia 24 listopada br. opublikowaliśmy list otwarty radnego Krzysztofa 
Kosińskiego do Starosty Goleniowskiego. Radny prosił o odpowiedź na następujące 
pytania:

1. Kto personalnie wydał zgodę na budowę w centrum miasta Nowogard marketu 
handlowego przy ul. Rzeszowskiego i Dworcowej?

2. Dlaczego mieszkańcy Nowogardu są traktowani przez Powiat jak obywatele dru-
giej kategorii (vide drogi powiatowe, na które wciąż brakuje środków w powiecie itd.)?

3.  Dlaczego urzędnik wydający pozwolenie na budowę nie przeprowadził
konsultacji chociażby z Radą Miasta Nowogard czy radnymi Miasta Goleniów?
4. Wyjaśnienie jak zostanie rozwiązana sprawa parkingowa i komunikacyjna w 

obrębie ulic Rzeszowskiego i Dworcowej w Nowogardzie?
5. Jak starostwo w związku z budową marketu rozwiązało sprawę parkingu dla 10 000 

pacjentów „PRAXIS” przy ul. Dworcowej. 2? poniżej udzielam stosownych wyjaśnień.
W dzisiejszym wydaniu „DN” publikujemy odpowiedź Starosty na pytanie nr 3. 

Stanowi ono odpowiedź na pytania jakie stawiają sobie także mieszkańcy  Gminy 
Nowogard : kto personalnie jest odpowiedzialny za to, że Nowogard nie będzie 
miał dworca autobusowego, a jedynie przystanek z utrudnionym dojazdem dla 
autobusów i bez odpowiedniego zaplecza dla pasażerów, a ruch pojazdów w rejonie 
nowego marketu znacznie utrudniony?

Odpowiedzi na inne problemy z listu radnego Krzysztofa Kosińskiego w kolejnym 
wydaniu „DN”.

rozwój za podstawę tych działań.
W planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:
1) wymagania ładu przestrzennego, w 

tym urbanistyki i architektury;
2) walory architektoniczne i krajo-

brazowe;
3) wymagania ochrony środowiska, w 

tym gospodarowania wodami i ochrony 
gruntów rolnych i leśnych;

4) wymagania ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej;

5) wymagania ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także 
potrzeby osób niepełnosprawnych;

6) walory ekonomiczne przestrzeni;
7) prawo własności;
8) potrzeby obronności i bezpieczeń-

stwa państwa;
9) potrzeby interesu publicznego.
Zgodnie z art. 59 zmiana zagospoda-

rowania terenu w przypadku braku planu 
miejscowego, polegająca na budowie 
obiektu budowlanego lub wykonaniu in-
nych robót budowlanych, a także zmiana 
sposobu użytkowania obiektu budow-
lanego lub jego części, z zastrzeżeniem 
art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, 
w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Zgodnie z art. 60 cyt. ustawy decy-
zję o warunkach zabudowy wydaje, z 
zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta po uzgodnieniu 
z organami, o których mowa w art. 53 
ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji 
wymaganych przepisami odrębnymi. 
Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy powierza się osobie 
wpisanej na listę izby samorządu zawodo-
wego urbanistów albo architektów.

Ustawa określa w art. 61 warunki do-
puszczające wydanie decyzji:

1. Wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy jest możliwe jedynie w przy-
padku łącznego spełnienia następujących 
warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, 
dostępna z tej samej drogi publicznej, 
jest zabudowana w sposób pozwalający 
na określenie wymagań dotyczących 
nowej zabudowy w zakresie kontynuacji 
funkcji, parametrów, cech i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym gabarytów i formy 
architektonicznej obiektów budowlanych, 
linii zabudowy oraz intensywności wyko-
rzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbro-

jenie terenu, z uwzględnieniem ust. 
5, jest wystarczające dla zamierzenia 
budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgo-
dy na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 
nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną 
przy sporządzaniu miejscowych planów, 
które utraciły moc na podstawie art. 67 
ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami 
odrębnymi.

Sposób ustalania wymagań doty-
czących nowej zabudowy i zagospo-
darowania terenu w przypadku braku 
planu miejscowego zostało określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospo-
darowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 
r. (Dz.U. Nr 164, póz. 1588). Rozpo-
rządzenie określa sposób ustalania w 
decyzji o warunkach zabudowy wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospo-
darowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w tym wymagania do-
tyczące ustalania: 

1) linii zabudowy;
2) wielkości powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki albo 
terenu;

3) szerokości elewacji frontowej;
4) wysokości górnej krawędzi elewacji 

frontowej, jej gzymsu lub attyki;
5) geometrii dachu (kąta nachylenia, 

wysokości kalenicy i układu połaci da-
chowych).

Decyzją Nr 180/WZ/2006 o warun-
kach zabudowy na budowę pawilonu 
handlowego z dworcem autobusowym 
wraz z infrastrukturą techniczną na 
terenie dz. nr 198 i 215/1 w obrębie ewi-
dencyjnym nr 5 miasta Nowogard w dniu 
06.11.2007 r. Burmistrz Nowogardu usta-
lił między innymi następujące warunki:

- forma zabudowy - zabudowa usługo-
wa - usługi bez wpływu na środowisko,

- powierzchnia zabudowy - maksy-
malnie 60% w stosunku do powierzchni 
działki,

- szerokość elewacji frontowej - mak-
symalnie 55,00 m,

- minimalna powierzchnia biologicz-
nie czynna - 10% powierzchni działki,

- na terenie inwestycji należy zapewnić 
odpowiednią dla jej prawidłowego funk-
cjonowania ilość miejsc postojowych z 
uwzględnieniem miejsc parkingowych, 
z których korzystają osoby niepełno-
sprawne,

- projekt budowlany powinien być 
uzgodniony pod względem wymagań 
higieniczno-zdrowotnych, przeciwpoża-
rowej, bhp i ergonomii,

Gdyby decyzja o warunkach zabudowy 
określała bardziej rygorystyczne warunki 
zabudowy np.:

- powierzchnia zabudowy - maksy-
malnie 15% w stosunku do powierzchni 
działki,

- szerokość elewacji frontowej - mak-
symalnie 20,00 m,

- minimalna powierzchnia biologicz-
nie czynna - 20% powierzchni działki,

- na terenie inwestycji należy zapewnić 
dla jej prawidłowego funkcjonowania 
50 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych z uwzględnieniem miejsc 
parkingowych, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne, 15 miejsc postojowych 
dla busów oraz 10 miejsc postojowych dla 
autobusów, wówczas mogłoby się okazać, 
że inwestor nie jest w stanie spełnić tych 
warunków i tego typu obiekt nie mógłby 
zostać tam wybudowany.

Reasumując powyższe, gdyby Bur-
mistrz Nowogardu nie wydał decyzji 
o warunkach zabudowy na powyższą 
inwestycję, Starosta nie wydałby decyzji 
o pozwoleniu na budowę. (podkreślenie 
w piśmie Starosty)

Opr. LMM

Starosta odpowiada:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane organ 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub odrębnej decyzji o zatwier-
dzeniu projektu budowlanego sprawdza:

a) zgodność projektu budowlanego 
z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego albo 
decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu, a także wymaganiami 
ochrony środowiska, w szczególności 
określonymi w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, o której mowa w usta-
wie z dnia 27 kwietnia 2005 r. - Prawo 
ochrony środowiska;

b) zgodność projektu zagospodarowa-
nia działki lub terenu z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi;

c) kompletność projektu budowla-
nego i posiadanie wymaganych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, o której mowa w art. 
20 ust. 1 pkt. 1b, a także zaświadczenia, 
o których mowa w art 12 ust. 7;

d) wykonanie - w przypadku obowiąz-
ku sprawdzenia projektu o którym mowa 
w art. 20 ust. 2, także sprawdzenia projek-
tu - przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia budowlane i legitymującą 
się aktualnym na dzień opracowania pro-
jektu -lub jego sprawdzenia - zaświadcze-
niem o, o którym mowa w art. 12. ust. 7.

Ustawa Prawo budowlane nie prze-
widuje przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami, Radą Miejską itp.

Z akt administracyjnych sprawy wy-
nika, że organ dopełnił obowiązku 
wynikającego z art. 35 ust. 1 Prawa 
budowlanego. W wyniku sprawdzenia 
wymogów formalnych nie stwierdził 
naruszeń w zakresie określonym w 
tym przepisie. Projekt budowlany jest 
zgodny z decyzją Nr 180/WZ/2006 o 
warunkach zabudowy z dnia 08.03.2007 

r., znak: ABPP 7331/180/WZ/2006 
wydaną przez Burmistrza Nowogardu, 
zachodzi również zgodność projektu 
zagospodarowania terenu z przepisami, 
w tym techniczno-budowlanymi. Projekt 
jest kompletny i spełnia wymagania z 
art. 35 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy. 
Projekt został wykonany i sprawdzony 
przez osobę uprawnioną legitymującą się 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 
12 ust. 7 Prawa budowlanego. Spełnienie 
powyższych wymogów dowodzi, iż nie 
było podstaw aby odmówić wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę.

Organy administracji architektonicz-
ne - budowlanej nie mają podstaw do 
badania zgodności projektu architek-
toniczno - budowlanego z przepisami, 
w zakresie określonym w art. 5 Prawa 
budowlanego. Wynika to z faktu, że pełną 
odpowiedzialność za projekt architekto-
niczno - budowlany ponosi projektant i 
osoba sprawdzająca. Organ administracji 
architektoniczno - budowlanej wydając 
pozwolenie na budowę może nałożyć 
na inwestora jedynie te obowiązki, które 
wyczerpująco wymienia art. 36 Prawa 
budowlanego. Mogą one być nałożone 
„w razie potrzeby”, a więc pod warunkiem 
spełnienia przesłanek uzasadniających 
ich nałożenie w decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Wyrażenie „w razie potrzeby” 
powinno być rozumiane jako odnoszące 
się generalnie do wymienionych w tym 
przepisie obowiązków.

Natomiast ustawa o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, póz. 717) 
określa:

1) zasady kształtowania polityki prze-
strzennej przez jednostki samorządu 
terytorialnego i organy administracji 
rządowej,

2) zakres i sposoby postępowania w 
sprawach przeznaczania terenów na

określone cele oraz ustalania zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy - przyj-
mując ład przestrzenny i zrównoważony 
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JASEŁKA W PRZEDSZKOLU NR1

,,Zostań Jezu 
mym braciszkiem”

Jasełka w Przedszkolu nr 4

„Śpiewajcie 
i grajcie Mu…”

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinne i ciepłe święta pozwa-
lające poczuć serdeczność i miłość bliskich. Są też okazją do refl eksji nad 
przemijającym czasem, czasem wspomnień i wzruszeń.

Okres przygotowań do Świąt Bo-
żego Narodzenia to dobry moment, 
aby wspólnie z dziećmi sześcioletni-
mi i ich rodzicami przygotować ,,Ja-
sełka”

Jasełka mają wieloletnią tradycję 
w naszym przedszkolu, a w wykona-
niu przedszkolaków nabierają szcze-
gólnego wdzięku. Czy może być coś 
bardziej wzruszającego od maleń-
kich pastuszków przynoszących swe 
dary do szopki, aniołków, dzieci z 
serduszkami na dłoni i królów, któ-
rzy mimo zaledwie kilku lat nie tra-

cą nic ze swojego majestatu. Mali ak-
torzy we wspaniałych strojach przy-
gotowanych przez rodziców prezen-
towali się doskonale. Przedstawienie 
było wyjątkowe obejrzeli je rodzice, 
dziadkowie, dzieci i cały personel 
przedszkola.

Naprawdę warto było – moje 
przedszkolaki wraz z rodzicami bar-
dzo zaangażowały się w przygoto-
wanie uroczystości, za co serdecznie 
pragnę podziękować.

Anna Piotrowska 

Fakt ten zainspirował nas do kul-
tywowania tradycji jasełkowej w 
naszym przedszkolu – małej rodzi-
nie, która tworzą dzieci, rodzice i 
pracownicy.

W tym roku przedstawienie zo-
stało zaprezentowane przez dzieci 

6-letnie z grupy IV. Inscenizatorką 
była pani Małgorzata Bienias, która 
włożyła dużo pracy i serca w jego 
przygotowanie.

Jasełka są wystawiane w dniach od 
15 do 18 grudnia przed uczniami ze 
Szkoły Podstawowej nr 1, przedszko-
lakami z młodszych grup, rodzicami, 

pracownikami i mieszkańcami Domu 
Pomocy Społecznej.

Piękna scenografi a, kolorowe stro-
je, blask lampek na choince sprawiają, 
że rodzice, dziadkowie i zaproszeni 
goście z zainteresowaniem słuchają 
dzieci, które wprowadzają wszystkich  

w szczególny nastrój. 
Patrząc na szopkę, do 
której przychodzą pa-
sterze, Trzej Królowie 
z darami oraz zwie-
rzątka i śpiewając ko-
lędy razem z małymi 
artystami wielu gości 
nie kryje łez w oczach 
Szczególnego uroku 
dodaje dzielenie się 
opłatkiem…

Brawom i gratula-
cjom nie ma końca…

Rozstrzygnięto kon-
kurs na „Stroik Bożonarodzeniowy” 
– wszystkie prace nagrodzono dyplo-
mami i drobnymi upominkami.

Pracownicy Przedszkola nr 4 ser-
decznie dziękują Rodzicom za pomoc 
i zaangażowanie w przygotowanie 
przedstawień.

Wesołych Świąt!

W kinie „Orzeł”

GALERIANKI
 
Dramat obyczajowy, Polska 2009, 82 min 12 zł od lat 15

18.12.2009 godz. 19.00,   
19.12.2009 godz. 19.00
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Zarząd Koła PZW Tęczak 
informuje członków Koła, że dnia 3.01.2010 r. 

organizuje zawody 
trociowe na rzece Rega. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” ul. Waryńskiego 
do dnia 2.01.2010 r. Transport własny, startowe 10 zł. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. Tel. kontaktowy 0665 
479 515 J. Lipski.
       Zarząd

Hurtownia Ogrodnicza 
„GWARANT” 

ul. Wojska Polskiego 54

PIĘKNE ŚWIERKI 
już od 10 zł

ZAPRASZAMY!

CHOINKI
Świerk srebrny

- Długołęka 34, oraz
obok fabryki Rieter

Tel. 603 895 622

CHOINKI
   Sprzedaż: 

świerka srebrnego, 
zwykłego, 
jodły i 
gałęzi zielonych
ul. Poniatowskiego 19

  Serdecznie 
  zapraszamy

Tel. 694 905 654

- profesjonalne sprzątanie biur i powierzchni handlowych

- sprzątanie klatek

- mycie okien w mieszkaniach prywatnych oraz witryn sklepowych

- możliwość stałej współpracy w ramach korzystnego cenowo abonamentu

- faktury VAT!

F.H.U. EWM Marcin Simiński, 
ul. 700-lecia 17b/2, Nowogard, tel. 508 309 107, E-mail: marcin-siminski@wp.pl

Zbliżają się Święta! 
Nie masz czasu umyć okien?

Kompleksowe mycie okien i witryn 

sklepowych po atrakcyjnych cenach! 

tel. 508 309 107

Ponadto Oferujemy:

Zadzwoń! Zrobimy to za Ciebie!!!

Uprzejmie informujemy 

o zmianie lokalizacji naszej placówki. 
Po przeniesieniu z ul. Kościelnej 1 znajdujemy się 

przy ul. 3 Maja 10 (obok Solarium)
Serdecznie zapraszamy

Tel. 91 392 22 41

Uśmiech dziecka 
– bezcenny

DO WYNAJĘCIA
TEL. 792 425 078

M
IK

OŁA
J 

Informujemy, że 

22 grudnia 2009 r.
wtorek w godz. 11.30 - 12.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Mikołaj zawitał do Karska
Sołtys i Rada Sołecka w Karsku dbają o swoich milusińskich (a nawet trochę większych).
Osobiście widziałem jak stali na drodze z Dąbrowy i ..zatrzymali sanie św. Mikołaja. Bez większego proszenia 

przytargał wór z prezentami do świetlicy i uczynił, że dzień 13 grudnia nie był pechowy, a pełen radości. Widać to 
na zdjęciu. 

Okazało się, że te worki potajemnie napełnili Beata Jania, Robert Augutynek, Państwo Wrona, Władysław Błażewicz 
i burmistrz Kazimierz Ziemba. 

Obdarowani serdecznie dziękują. 
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WĘGIEL ORZECH

KOKS, MIAŁ

WĘGIEL KOSTKA

EKOGROSZEK

ATRAKCYJNA CENA
DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Nowogard,
ul. Boh. Warszawy 34

tel. 091 39 20 821

Brykiet do pieców

i kominków

firmy

Heizprofi

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO DZIŚ

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

KRATY, BALUSTRADY
BRAMY, PRZĘSŁA

tanio

tel. 513 100 901

KUPIĘ DREWNO 

NA PALETY

TEL. 500 149 905

SALON GLAZURY 

I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
PANELE  PODŁOGOWE

DESKA  BARLINECKA

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

DORADZTWO PRAWNE
Sprawy:
cywilne
rodzinne
spadkowe
ubezpieczeniowe
egzekucyjne

administracyjne
porady prawne
pisma procesowe
umowy
testamenty
zastępstwo procesowe

Nowogard, ul. 3 Maja 55
Tel. 503 617 739

Prowadzisz działalność gospodarczą lub 
planujesz ją uruchomić, udzielasz korepetycji, 

organizujesz spotkania.

Nie chcesz tego robić w domu!
Przyjdź do nas! 

My wynajmiemy Ci po  atrakcyjnych cenach 
(12-22 zł za m² netto), dogodnie położone,

wyposażone w media, pomieszczenia o pow. od 17 do 35 m².
Preferowane są osoby bezrobotne 

i zakładające własną fi rmę po raz pierwszy.
Szczegółowe informacje:   

CENTRUM  EDUKACJI 

i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
,,PROFIT” w Nowogardzie

 ul. Wojska Polskiego 3 
tel: 91 39 20 891, 91 39 20 633.

Lokale można oglądać w dni robocze 
w godz. 8.00-15.00

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY
„Dom Weselny ULA”

- muzyka na żywo
- domowa kuchnia

- profesjonalna obsługa
- wyśmienita zabawa 

do białego rana

Tel. 697 612 808
ul. Leśna 1a

Serdecznie zapraszamy!

MEGA PROMOCJA w Drogerii „WITTER”
Upust - 10% dla każdego 

w dniach 19, 20 grudnia 2009 r.
19.12 od 9.00 do 14.00
20.12. od 9.00 do 15.00

Nowogard, ul. 700 Lecia 19 B Zapraszamy
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ 
ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 
608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605  522 
340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamowych 
przy drodze, na budynkach (Nowo-
gard – Goleniów – Szczecin – Świnouj-
ście). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na ul. 
Bema. 796 406 330.

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep na 
wsi, z wyposażeniem, możliwość prze-
kształcenia na dom. Tel. 788 566 432.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, czę-
ściowo umeblowane o pow. 78 m kw, I 
piętro w centrum Nowogardu + 2 gara-
że w podwórzu. Tel. 781 668 400, 091 39 
20 353.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 55 m 
kw, prąd, woda, wc alarm. 665 382 216.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościelnej 1. 
504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe wła-
snościowe, 57,80 m kw, parter, 140 tys. 
w tym garaż + ogród 5 arów. Dębice k. 
Maszewa. 604 189 118.

• Sprzedam działki pod zabudowę 18 zł/ 
m kw. Dębice k. Maszewa. 604 189 118.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Wiejska po remoncie. 693 850 197.

• Sprzedam działki 30, 36 arów z warunka-
mi, ogrodzone. 728 323 434.

• Sprzedam działkę w mieście 27 arów w 
atrakcyjnej cenie. Tel. 794 063 102.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam działkę w Wojcieszynie 
1,14 ha z pozwoleniem na budowę 
(wykonane fundamenty). Tel. 66 77 
88 125.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, I pię-
tro, 80 m kw, czynsz 1000 zł, ul. 700 Lecia 
20B. Tel. 91 39 20 676.

• Sprzedam ziemię 6,40 ha, 13 tys./ ha w 
Krasnołęce. Tel. 722 337 069.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, I pię-
tro. Tel. 664 726 394, 091 39 23 400 wie-
czorem.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 66 m 
kw, wspólnota. 609 776 335.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I pię-
tro. 605 495 453.

• Lokal do wynajęcia, 147 m kw, atrakcyjna 
cena, do uzgodnienia. Tel. 665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam ziemię ok. 40 arów Nowogard. 
601 50 80 82.

• Zamienię garaż w śródmieściu murowa-
ny, instalacja elektryczna, okno, na garaż 
samochodowy w pobliżu ul. Ks. Racibora 
lub kupię. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
lub 697 516 145.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I pię-
tro, cena 2800 m kw lub wynajmę. Tel. 
608 633 831.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 42 m kw, ogrzewanie co gaz, ocie-
plone, ul. Leśna, 125 tys., częściowo z 
meblami. Tel. 603 423 179.

• Sprzedam 30 arów ziemi pod zabudowę 
mieszkania, okolice Nowogardu, woda, 
prąd przy działce. 091 39 187 34.

• Sprzedam: działka bud, 1100m2 Gole-
niów z warunkami zabudowy, dobrze 
zlokalizowana, cena do uzgodnienia 501 
811 746.

• Wydzierżawię teren 1,8ha, utwardzony, 
ogrodzony, strzeżony 24h, w sąsiedztwie 
drogi A3 i A6, Goleniów 517 686 186.

• Okazja! Sprzedam, wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe, po remoncie. Tel. 
602 630 016.

• Wynajmę lokal pod salon fryzjerski, 
centrum Nowogardu. 608 494 446.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Jana Pawła II. 
Tel. 668 509 770.

• Pokój do wynajęcia. 091 39 22 988, 698 
84 30 40.

• Do wynajęcia duża umeblowana kawa-
lerka. Tel. 608 466 133.

• Pokój do wynajęcia. 725  590  955 po 
20.00.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 
pokojowe na 2 pokojowe z dopłatą. 603 
55 55 32.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725  590  955 
po 20.00.

MOTORYZACJA

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALOWE DO SAMO-
CHODU ROVER SERII 400, CENA 180 ZŁ, 
TEL 605 522 340.

• Citroen Jumpy, 2 l HDi, 12.2007 r., 51 000 
km, pierwszy właściciel, 3 osobowy, do-
stawczy, elek. szyby, komp. pokładowy, 
wspomaganie, airbag, cd, podgrzewane 
lusterka, sensor na deszcz i światła, paka 
hydrauliczna, park distanz, srebrny me-
talik. Cena 51 000 zł. 886 260 058.

• SPRZEDAM OPONY ZIMOWE 4 SZTUKI 
185 65 R15, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroen C-5, stan idealny, 
przebieg 35 tys. km. Wiadomość tel. 
697 516 145.

• Sprzedam Mazdę 323F, 1994 r., 2 podusz-
ki powietrzne, centralny zamek, wspo-

maganie kierownicy. Tel. 50 37 32  533, 
091 39 784 81.

• Sprzedam Renault 19 szamada, OC i 
przegląd ważny, cena do uzgodnienia. 
Tel. 602 751 450.

ROLNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam zboże: pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, owies. 511 932 684.

• Sprzedam ziemniaki, pszenżyto, psze-
nicę oraz buraczki i marchew. Tel. 
502 853 573..

• Sprzedam słomę żytnią w małych bel-
kach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i ciągnik 
C-385. 603 839 782.

• Sprzedam owies. 603 435 972.

• Kupię oponę do C0360 rozm. 14,9 – 28. 
Tel. 781 441 089.

• Sprzedam ciągnik rolniczy Fiat 120, 1992 
r., cena 39 tys. Tel. 50 37 32  533, 091 
39 784 81.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych lano-
liną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. Zielona 3. 091 
39 20 714.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• REMONTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZAKŁAD RTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny KAM – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• Korepetycje z języka angielskiego, na-
uka od podstaw. Tel. 605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Artystyczne zdobienie wnętrz, malowa-
nie pokoi dziecięcych. 694 161 129.

• Usługi informatyczne, naprawa kom-
puterów, monitoring, simloki. Tel 788 
150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, ko-
lizja drogowa. 503 617 739.

• DUR – DACH – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• DACHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 15 
Lutego 17. 669 053 722.

• Instalacje elektryczne. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• Remonty – malowanie, regipsy, panele 
podłogowe. Tanio, solidnie. 606 490 456.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, 
docieplenia. 507 951 320.

• Wykonam remont. 091 39 20  002, 
600 302 217.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• HARRY – MED masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkurencyj-
ne ceny. Tel. 880 690 659.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

• Remonty mieszkań i wykończenia 
wnętrz. 662 125 370.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 668 17 
12 12.

• Geografi a – przygotowanie do matury. 
668 17 12 12.

• Remonty, budowy kompleksowo. 
727 303 097.

• Korepetycje z języka angielskiego. 
668 229 063.

• Dachy kompleksowo. 727 303 097.

• Transport – 7 ton. 727 303 097.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Mikołaj do wynajęcia. 792 425 078.

• ZBIK- DACH Zbigniew Kuna - usłu-
gi ciesielsko – dekarskie. Tel. 
607 804 387.

• Remonty mieszkań, naprawa dachów. 
796  517 107.

• HYDRAULICY. 600  400  363, www. su-
perogrzewanie.nd.pl

• Usługi ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz, ceny konkurencyjne, wystawiam 
faktury VAT. 785 931 513, 91 39 111 53.
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www.extra-dom.com.pl
WIĘCEJ OFERT ZNAJDZIESZ NA:

 Goleniów ul. Szkolna 6  Nowogard ul. 3 Maja 13
 tel. (091) 407-33-77  tel. (091) 39-222-24

NIERUCHOMOŚCI, 
KREDYTY, WYCENA, 

UBEZPIECZENIA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

Nowogard, ul. 3 Maja 13

tel. 91 392 22 24

Goleniów, ul. Szkolna 6

tel. 91 407 33 77

POLECAMY NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
 

    6 ha POD NOWOGARDEM                                          NOWOGARD  TANIE MIESZKANIE     

  Cena: 80 000 z                  pow.   6,14 ha               Cena: 139 000 z           pow. 40 m2, III p 
 
  NOWOGARD                                                            NOWOGARD  MIESZKANIE  

Cena: 499 000 z                      pow. 500 m2             Cena: 200 000 z              pow. 68 m2, II p 
 
  DOM W OKOLICY NOWOGARDU                          DOM  POD NOWOGARDEM 

Cena: 85 000 z                   pow. 1725 m 2                 Cena: 130 000 z                  pow.  1900 m2       

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA, 
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OB-
SŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z doświad-
czeniem przyjmę. Oferty tylko pisem-
ne na adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 
72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 20 303.

• Firma kosmetyczna Orifl ame zatrudni 
konsultantów. 604 189 118.

• Pracownik ogólnobudowlany ze sta-
żem i doświadczeniem podejmie się 
wszelkiej pracy. Tel. 796 929 321.

• Przyjmę ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego. Praca na 2 zmiany. Nowo-
gard, ul. Kościuszki. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię krawcową / szwaczkę z wła-
sną maszyną do poprawek krawieckich 
i drobnych napraw. Praca dorywcza we 
własnym domu. Zgłoszenia na maila 
biuro@cupsell.pl

• Zatrudnię ekspedientkę w sklepie ca-
łodobowym. Tel. od 10.00 do 15.00 - 91 
39 27 122, po 15.00 - 91 39 20 420.

• Zakład Remontowo – Budowlany za-
trudni pracowników do robót wykoń-
czeniowych w budownictwie. Praca w 
delegacjach, zapewniamy zakwatero-
wanie i stołówkę. Informacja Tel. 0784 
542 371 po 16.00.

INNE

• SPRZEDAM PIASEK, ŻWIR, CZARNO-
ZIEM, POSPÓŁKĘ Z DOWOZEM DO 
KLIENTA. ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA. 
TEL. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam pompę wodną głębinową. 
Wydajność 100 l na minutę. Obroty 
2850. Przekrój 15 cm, wysokość 120. 
Sprawna nieużywana – nowa. Tel. 091 
39 20 714, Nowogard ul. Zielona 3.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, fax, skaner, kopiarka) le-
xmark X5470, cena 270 zł, tel. 605 - 522 
- 340.

• Podgrzewacz wody – bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 
litrowy, z Niemiec fi rmy Vaillant do 
domku gdzie są 2 łazienki, prysznic, 
kuchnia to komfort ciepłej wody, 
koszt 40 zł miesięcznie, cena 1000 zł 
gwarancja. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. fi rmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, tylko ogrzewanie 
cena 900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 
woda (dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne przepływowe podgrze-
wacze wody na prąd 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
od 150 zł. Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
wiszący do mieszkania, domku, fi r-
my Vaillant z Niemiec, mało używa-
ny, cena 150 zł, gwarancja serwiso-
wa. Tel. 0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłącze-
nia go z piecem c.o. gazowym lub 
węglowym, fi rmy Vaillant z Niemiec, 
typ 120 lub 150 litrowy, cena 850 zł. 
Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICSSON K 
810 i, GWARANCJA, ETUI, CENA 360 ZŁ; 
LAPTOPA LENOVO IDEA PAD Z OPRO-
GRAMOWANIEM, NOWY, CENA 2590 
ZŁ; KINO DOMOWE ONKYO (AMPLITU-
NER, DVD, 5 KOLUMN, OKABLOWANIE, 
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 522 340.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 783-
222-238.

• Sprzedaż drewna opałowego i komin-
kowego. Tel. 691 466 441.

• Drewno tartaczne na opał do piecy 
kafl owych, piecy CO, itp. Przyczepa 
pociętego w klocki 300 zł. Przyczepa 
w całości do pocięcia 200 zł. Transport 
gratis na terenie gminy Nowogard. Tel. 
514 740 538.

• Oddam szczeniaczki kundelki 8 tyg. – 
małe. Tel. 781 785 779.

• Sprzedam Yorki. 509  389  669, 
509 389 624.

• Sprzedam laptop Fujitsu Siemens, 
Amilo, nowe oprogramowanie, cena 
do uzgodnienia. 512 682 651.

• Sprzedam zamrażarkę poj. Ok. 200 
l, skrzyniowa, używana 1 sezon. Tel. 
601 555 108.

• Oddam bezpłatnie maszynę walizko-
wą do pisania. Stan dobry. Wiadomość 
tel. 091 39 22  329 lub 697  516  145 w 
godzinach 8.00 – 15.30.

• Oddam bezpłatnie w dobre ręce młode 
pieski po ojcu wilczurze. Wiadomość 
tel. 091 39 22 329 lub 697 516 145.

• Karp świąteczny – sprzedaż ul. Boh. 
Warszawy (obok sklepu wędkarskie-
go) i w domu ul. Dąbrowskiego 9. 
Spełnia standardy ekologiczne. Tel. 
91 39 20 763.

• Sprzedam łódkę dł. 2,20, szer. 1,20 w 
dobrym stanie. Cena 750 zł. Tel. 512 80 
86 44.

• Sprzedaż drewna kominkowego, 
opałowego. Transport. 509 930 161.

• Sprzedam Yorki, 9 tygodni. 
698 882 056.

• Sprzedam stół IKEA BJURSTA, ko-
lor: miodowy brąz, wymiary: 
D140/180/220xS84, W74, stan: ide-
alny (jak nowy), cena: 500 zł. Tel. 
603 621 884.

• 13 grudnia na polowaniu zaginął pies 
terier myśliwski, czarny. Dla znalazcy 
nagroda. 793 90 80 98.

• Sprzedam tapczan – nowy i segment 
młodzieżowy w dobrym stanie. 693 55 
55 32.
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72-200 Nowogard
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 091 392 10 88
fax. 091 577 79 41

arno.nowogard@gmail.com

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

Producent Okien
i Drzwi

z PCV i aluminium

NOWOÂå!!!

ogrody zimowe

APTEKA APTEKAJantar NOWOGARDul. 700-lecia 15
(przed torami)

APTEKA
N

Polecamy również 

LEKI ZA GROSZ *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

22,50 zł 6,90 zł

6,90 zł
7,90 zł

32,10 zł 8,00 zł

7,96 zł
9,26 zł

Prostalong Complex  
                              30 tabl.

                     Flegamina 
                              120 ml

                    Ambrosol   
                             15 ml

                    Ambrosol   
                             30 ml

                                                                       333333333333333333

                                AAAAAAAAAAAAAAAAAA
                                                 

                                     
                                                                     

                          
                                               

Multivitamina SCOOBYMulltivvvvittami
Magnefar B6  100 tabl.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeefffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrr BBBBBBBBBBB666  100 tabl.

9,20 zł
6,50 zł

24,95 zł
16,90 zł

Plusssz 
dla dzieci Junior 

12,92 zł
8,00 zł

P
dla dz
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Humor wyszukany

przez Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna
NR  18.12

MOWA KARPIA
Rzekł karp na talerzu 
Leżąc przy bigosie:
Proszę mi wybaczyć, 
Nie jestem dziś w sosie.

ŚWIĘTA : ŚWIĘTA...
Kiedy pomyślę: choinka, śnieg,
Świeczki, przy stole rodzina,
I, że na miasto już spokój legł,
Że mróz swój spacer zaczyna.
Że ludzie w roku ten jeden raz,
Siądą pod drzewkiem, że będą 
W swoich mieszkaniach ożywiać czas
Rozkołysaną kolędą.
Że zniknie mnóstwo nawyków złych,
Że zapanuje w narodzie 
Zgoda - /jak zwykle w wypadkach tych,
Gdy jakieś święto nadchodzi/.
I, że tak wszyscy się w kraju dziś,
Dzielą napojem i jadłem –
Wtedy nawiedza mnie smutna myśl:
- Jakże ja nisko upadłem!
Kraj odpoczywa i bawi się, 
A ja pracuję zawzięcie,
Wiersz okazyjny piszę – i chcę,
Interes ubić przy święcie!
Jeden na święta przyjeżdża,
Drugi wyjeżdża – Azali 
Nie lepiej, żeby wszyscy 
Na miejscu pozostali?...
Powiadają, że po to wymyślono święta,
Aby gościa nikt nie śmiał uznać na natręta.
I stąd, ze względu na wzgląd 
Obowiązuje w dniach świąt 
Staropolska gościnność –
I cierpliwość święta.
By święta szybko minęły,
Nieba o to proście,
Bo prędzej nie odetchniecie,
Nim wyjadą goście...

DO CHRZANU...
Rzecze por do buraka:
Tylko się zastanów,
Czy nie pasujesz świetnie 
Do startego chrzanu?
Burak w krzyk: Co?
Ja z chrzanem nie myślę się zamykać!
Jak to nie? – por odpowie. A co to jest
ćwikła?

Rozwiązanie krzyżówki nr 11.12 i poprzednich 
nadesłali: Sławomir Skowroński ze Strzelewa, Zu-
zia Cybulska z Karska, Iwona Kochelska z Błotna, 
Agnieszka Pluta z Błotna, Jadwiga Wdowczyk z 
Karska, Maria Olszewska z Brzozowa, Regina Czar-
nowska z Osowa, Krystyna Tretiak z Maszkowa, 
Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Maria Machocka 
z Płotkowa, Rafał Machocki z Płotkowa, Teresa 
Czarnecka z Wierzbięcina i z Nowogardu: Tade-
usz Kozioł, Halina Stefanska, Roman  Kaczmarek, 
Weronika Kaczmarek, Sylwia Feliksiak, Pelagia Fe-
liksiak, Jerzy Siedlecki, Krystyna Porada, Szczepan 

Falacinski, Irena Szeremeta, Sabina Frąckowiak, 
Władysław Kubisz, Krzysztof Kępa, Teresa Janu-
szonek, Stanisława Pokorska, Teresa Powalska, 
Zdzisława Sosnowska,  Nikola Grenda, Ryszard 
Gutowski, Marzena Ustyjańczuk, Alicja Wypych, 
Urszula Skowron.

Prenumeraty „DN” na styczeń 2010 wylosowali:
- Marzena Ustyjańczuk z Nowogardu,
- Weronika Kaczmarek z  Nowogardu,
- Rafał Machocki z Płotkowa.

Gratulujemy! 



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18 M - Nr 97 (1834)

Ukazuje się we wtorki i piątki 

na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: Marek Słomski re dak to r na czel ny, 

Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-

cu ją: Sta ni sław Ma rek, Marcin Nieradka, Marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 

Jan Korneluk. Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, 

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 

Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-

po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna

TEL. 0607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PKS 

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

In for ma cja tu ry stycz na
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 

 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie 
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski 
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna 
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin 
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
 - 091 392 54 64
Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCK - 091 392 17 01
Szkoły

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe 
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 

ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
Kultura 

Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 

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

ROZK£AD JAZDY pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)

6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)

8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard

6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PUP
Nowogard 17.12.2009r.

OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Monter izolacji budowlanej 
3. dekarz
4. Doradca klienta 
5. Księgowa
6. Osoba do punktu optycznego
7. Kierownik grupy remontowo-bu-
dowlanej

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Pracownik pomiarowy geofi zyczny 
(Goleniów )
2. Nauczyciel matematyki, nauczanie 
zintegrowanego
3. Fileciarka/fi leciarz (Banino )
4. Referent do spraw kosztorysowa-
nia – doradca techniczno – handlowy 
(Szczecin )
5. Asystent sędziego (Goleniów )

Firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
LEGENDA: A- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET 
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – Kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.
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Noworoczny turniej 
z Pogonią 04

Przygotowania seniorskiej drużyny Olimpii do rundy wiosennej roz-
poczną się w drugim tygodniu stycznia. Wszystko zacznie się od występu 
w silnie obsadzonym turnieju halowym.

Nowogardzki Turniej Noworoczny - PBO CUP odbędzie się 9 stycznia 
2010 r. na hali ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy. Występ w zawodach 
organizowanych przez zarząd Olimpii oraz fi rmę PBO GRINBUD po-
twierdziły zespoły: Polonia Płoty (V liga), Kluczevia Stargard (V liga), 
Orzeł Łożnica (kl. okręgowa), Korona Stuchowo (kl. okregowa) i Kasta 
Szczecin Majowe (A-klasa). Najbardziej renomowaną drużyną, która za-
gra w turnieju będzie jednak Pogoń 04 Szczecin. Zespół Pogoni 04 na 
co dzień występuje polskiej ekstraklasie futsalu (piłka nożna halowa). Po 
pierwszej rundzie obecnego sezonu zajmuje w niej czwarte miejsce. Me-
cze z tak renomowanym przeciwnikiem dla naszych zawodników będą 
okazją do sprawdzenia i porównania swoich umiejętności. Już dziś ser-
decznie zapraszamy kibiców. 

Po udziale w turnieju piłkarze Olimpii będą głównie trenować na hali 
nowogardzkiego ZSO, oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie. Pod 
koniec lutego zespół rozpocznie serię gier kontrolnych. Jego rywalami w 
zdecydowanej większości będą drużyny występujący w wyższych ligach:

23 stycznia: Olimpia - Vineta Wolin (IV liga)
6 luty: Olimpia - Orzeł Łożnica (kl. okręgowa)
13 luty: Olimpia - Ina Ińsko (kl. okręgowa)
20 luty: Olimpia - Kasta Szczecin Majowe (A-klasa)
27 luty: Olimpia - Polonia Płoty (V liga)
6 marzec: Olimpia - Drawa Drawsko Pomorskie (IV liga) 
Olimpia rundę jesienną rozpocznie 13 marca od rozegrania zaległego me-

czu z liderującą w tabeli A-klasy Regą II Trzebiatów.
man

NALP
Wyniki dziesiątej kolejki II ligi :
BTCH – Jantar                             1 : 1 ( 0 : 0 )
Mosty – Sikorki                           1 : 5 ( 0 : 4 )
Czarne Chmury – Nehuera          4 : 5 ( 1 : 3 )
Pampeluna – Old Punks              5 : 1 ( 3 : 0 )

Tabela II ligi po dziesiątej kolejce: 
BTCH                           9        25    43 : 6      
Jantar                            9        17    31 : 25    
Pampeluna                    9        15    27 : 21    
Sikorki                          9        15    31 : 28    
Czarne Chmury            9        13    23 : 23       
Nehuera Osowo            9        13    27 : 31    
Old Punks                     9          9    27 : 29    
Bosman                         8         6    18 :  39    
Mosty                            9         3    11 :  36   

Klasyfi kacja strzelców II ligi po 10 kolejce :
19   - Gruszczyński D. ( BTCH )
12   - Langner D., Kawa M.,

Wyniki dziesiątej kolejki I ligi :
Tubisie – Parasol                               3 : 3 ( 2 : 1 )
Herosi – Probud Wyszomierz           3 : 9 ( 1 : 4 )
Golputz – Czarne Koszule                 2 : 1 ( 1 : 0 )
Seniorzy – Budowlani                       1 : 1 ( 0 : 1 )
Bad Boys Juniors – Denver Miętno  3 : 1 ( 2 : 1 )

Tabela I ligi po dziesiątej kolejce: mecze/punkty/bramki strzelone/
stracone/(faule)

1. Budowlani                 10    25     31 : 11   
2. Bad Boys Juniors      10    21     30 :  19  
3. Seniorzy                    10    20     32 :  11        
4. Probud Wyszomierz  10    19     36 : 24  
5. Golputz                      10    17     24 : 22  
6. Parasol                       10    11     21 : 21      
7. Tubisie                       10    11     25 : 32  
8. Denver Mietno           10    10     22 : 35  
9. Herosi                        10      7     26 :  40  
10. Czarne Koszule       10      1       8 :  40  

Klasyfi kacja strzelców  I ligi po 10 kolejce :
    14    - Pertkiewicz J.( Probud Wyszomierz )
    13    - Stachowiak M.( Denver Miętno )

Pauzują w następnej kolejce : Stachowiak M. ( Denver Miętno )

W następnej kolejce 20.12.2009 r. ( niedziela ) grają :

II liga  
14.00 Mosty – Nehuera Osowo
14.30 Jantar – Sikorki
15.00 Old Punks – BTCH
15.30 Bosman – Pampeluna
Pauza – Czarne Chmury

I liga
16.00 Golputz – Budowlani
16.30 Herosi – Czarne Koszule
17.00 Tubisie – Probud Wyszomierz
17.30 Denver Miętno – Parasol
18.00 Seniorzy – Bad Boys Juniors

opr. TS

Turnieje Halowe LZS
W dniu 12 grudnia rozegrano ostatnie mecze rundy zasadniczej Halowej 

Piłki Siatkowej.
Oto wyniki:
- LZS Wojcieszyn – Zakład karny 3:0,
- LUKS – Oldboys  3:2.
Do rundy play-off  zakwalifi kowały się następujące drużyny (punkty i sety);
- LZS Wojciezyn  15 -15:1,
- LUKS Siatkarz  10 – 13:8,
- Oldboys   10 – 11:6,
- Zakład Karny  7 – 8:9.
Ta faza rozgrywek rozpocznie się 9 stycznia 2010 roku i zagrają:
O godz. 15.00 – LZS Wojcieszyn z Zakładem Karnym,
O godz. 16.15 – Oldoys z LUKS.

Podał Jan Tandecki
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1,20 zł

LOMBARD KOMIS BETA

ZAPRASZAMY

Gryfice, ul. Bracka
(środkowy budynek trojaków)

tel. 091 38 44 790

Nowogard, ul. 5 Marca
(obok sklepu Rey)
tel. 091 39 20 279

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

SKUP, SPRZEDAŻ TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

SPRZĘTU RTV i ZŁOTA

+ SIMLOCK, POLSKIE MENU NAPRAWY TELEFONÓW

(PZM-ot)

Tel. 605 302 155, 091 392 20 55

PRAWA JAZDY A1, A i BPRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u

Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu
21.12.2009 r. godz. 16.30

"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203
91 392 72 68

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Rozpoczęcie kursu 21.12.br. godz. 16.00



GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Wtorek 
22 grudnia 2009 r. 
Nr 98 (1834) 
nakład 2500
Rok XVI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł MAGAZYN

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Spokojnych i radosnych świąt

Następne wydanie 
ukaże się 

29 grudnia 2009 r.

Drodzy Czytelnicy Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok. 

Życzymy Wam, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł 

wiele satysfakcji z własnych dokonań…
Najserdeczniejsze życzenia świąteczne składa Redakcja
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W nocy z 16/17 grudnia 2009 r. 

skradzioNo saMochód 

Ford Galaxy 
o numerach tablic rej. ZGL 
08420, granatowy metalik, 2001 
r., który był zaparkowany przy ul. 
15 Lutego 15. W aucie znajdowa-
ły się dużej wartości elektrona-
rzędzia budowlane marki Bosch 
i DeWalt (charakterystycznie po-
malowane zieloną farbą). 
Ktokolwiek posiada informacje 
na temat tej kradzieży proszony 
jest o kontakt. Tel. 608 626 696.

Policja apeluje: 
uwaga na mrozy!

W weekend w Polsce mróz zabił 41 osób! W związku ze znacznym spadkiem 
temperatur apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby nie przechodzić obojęt-
nie obok osób bezdomnych lub znajdujących się pod wpływem alkoholu, które 
nie maja gdzie się schronić. Każdy zgłoszony przypadek zostanie dokładnie 
sprawdzony przez Nowogardzkich Policjantów, którzy dołożą wszelkich starań, 
aby pomóc osobie potrzebującej. 
Pamiętajmy, takie powiadomienie może uratować komuś życie! 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Bądźmy rozważni!
 Komisariat Policji w Nowogardzie zwraca szczególną uwagę na 

trudne warunki panujące na drogach i apeluje do kierowców o ostrożność 
i jazdę z bezpieczną prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. 

 Wyobraźnia i ostrożność za kierownicą są gwarantem bezpiecznego 
dotarcia do celu. 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

           Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 
Przyniesie Państwu spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 
Żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Państwa 
Pomyślnością i Szczęściem.  

     Najpiękniejszych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia 

                        życzy:
KOMENDANT 

KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARADZIE
KOM. MGR LESZEK NOWAK z ZAŁOGĄ KOMISARIATU

kazimierz ziemba: 

„Życzę 
burmistrza 
z szerokim 
poparciem”

czytaj s. 12

Betlejem w sercu rozkwitłe
To się zaczęło tak zwykle
Gdy wielu dniem utrudzonych
Snem zasnęło sprawiedliwych
Beż żalu za dniem co minął

To się zaczęło tak nagle
Choć Pismo do wieków głosiło
- rozbłyśnie gwiazda na Niebie
 która Moc Przedziwną zwieści -

To się  zaczęło tak prosto
Jak każde ludzkie życie
Od krzyku powitania, płaczu
I pierwszej białej szaty

A jednak odtąd  już czasy nowe...

Wszak to narodzenie to Boże Narodzenie
I znika utrudzenie gdy Pana witać trzeba
I znika upodlenie gdy Bóg w człowieku kwili
Pryskają też ciemności gdy jasność z Nieba spływa.

I jakaż dziś wielkość nad to Małe Betlejem
Co je każdy w sercu nosi
I jakaż mądrość nad te proste czyny
o które Pan codziennie prosi?

Gdzież dziś pójdziemy 
Jeśli nie ku Najwyższemu
Co Sam zszedł na ziemię
Z miłości ku stworzonemu ? 

Wszystko się tak odmieniło... 
Co błyszczało - spopielało
A ubogie - wnet bogate
Ustrojone w boską szatę

   Wszystko się tak uświęciło...
 Gdy w Betlejem się zdarzyło.

          Marek Słomski

Pokoju, Radości 
i wielu Łask od Bożej Dzieciny,

A w Nowym Roku - wyborczym- wszelkiej Pomyślności 
Wszystkim mieszkańcom Gminy Nowogard - 

życzy Marek Jurek 
i nowogardzkie koło Prawicy Rzeczpospolitej. 
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reklaMa

      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 091 39 22 329 • kom. 0601 150 620

OPAŁ

Pomagać aktywnym

Nowa droga  
w Szczytnikach

W piątek 18 grudnia oficjalnie oddano do użytku drogę dojazdową do 
świetlicy i cmentarza w Szczytnikach.

Elektrycznym 
do Kołobrzegu!

W niespełna dwa tygodnie po przy-
znaniu dofinansowania dla kluczo-
wych projektów pn. „Modernizacja 
regionalnej linii kolejowej 402 Go-
leniów – Kołobrzeg wraz z budową 
łącznicy do portu lotniczego Szcze-
cin-Goleniów” oraz pn. „Moderni-
zacja regionalnej Linii Kolejowej 403 
Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo”, 
Marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego Władysław Husejko 
podpisał umowę o dofinansowaniu 
ze środków RPO z Beneficjentem 
projektów – spółką PKP Polskie Linie 
Kolejowe. Uroczystość podpisania 
umowy odbyła się 21 grudnia br. o 
godz. 12.30 w gabinecie Naczelnego 
Dyrektora Oddziału Regionalnego 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 
Szczecinie, przy ul. Korzeniowskie-
go 1.

Całkowita wartość projektu: 67 159 
261,20  PLN.

Maksymalne dofinansowanie ze 
środków RPO WZ  (75 %) 41  314 
095,00 PLN.

Beneficjentem jest PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.

Bezpośrednim efektem realizacji 
projektu będzie modernizacja regio-
nalnej linii kolejowej 402 Goleniów 
– Kołobrzeg wraz z budową łącznicy 
do Portu Lotniczego w Goleniowie. 
Modernizacją objęty zostanie odci-
nek o łącznej długości 100, 96 km. 

Przedsięwzięcie obejmuje moderni-
zację w zakresie podtorza, nawierzch-
ni, układów odwodnienia, obiektów 
inżynieryjnych, urządzeń sygnalizacji 
i łączności oraz elektryfikacji odcin-
ka. Linia przystosowana zostanie 
do parametrów eksploatacyjnych 
w zakresie prędkości wynoszącej 
do 120 km/h i nacisku 196 kN dla 
autobusów szynowych oraz 80 km/h 
dla 196 kN dla ruchu towarowego. W 
ramach budowy połączenia linii 402 
z Portem Lotniczym w Goleniowie 
zrealizowane zostaną dwie łącznice, 
odgałęziające się od lini 402 na odcin-
ku Goleniów - Mosty umożliwiające 
wjazd na lotnisko zarówno od strony 
Goleniowa, jak i Kołobrzegu. 

Województwo Zachodniopomor-
skie, dzięki swojemu położeniu geo-
graficznemu, jest ważnym miejscem 
na mapie kraju i Europy. Przecinają 
się tu międzynarodowe i krajowe 
szlaki transportowe. Szczecin jest 
ważnym centrum administracyjnym, 
gospodarczym oraz transportowo-
dystrybucyjnym. Realizacja projektu 
pozwoli w pełni wykorzystać ten 
potencjał i w przyszłości przyniesie 
wymierne efekty dla społeczeństwa 
i regionu.

Rozpoczęcie realizacji projektu 
planowane jest na marzec 2010 
roku. Natomiast jego zakończenie 
planowane jest na lipiec 2013 roku

Opr. LMM

Całkowita długość oddanej drogi 
wynosi ok. 213 m nawierzchni jezdni 
z betonu asfaltowego o grubości 12,8 
mm,  na podbudowie z kruszywa 
łamanego o grubości 20 cm i war-
stwie wiążącej z betonu asfaltowego 
20 mm. Szerokość drogi 5,5 m. 
Wykonano również odwodnienie 
powierzchniowe poprzez nadanie 
odpowiednich spadków poprzecz-
nych i podłużnych. 

Prace wykonała firma POL-DRÓG 
Nowogard wyłoniona w drodze prze-
targu nieograniczonego. Całkowity 

koszt wykonania robót  - 181  300, 
97 zł.

W trakcie rozmów z aktywnymi 
mieszkańcami dowiedzieliśmy się 
o  szeregu godnych naśladowania 
inicjatywach – działa świetlica z 
salą komputerową i dostępem do 
Internetu, jest wyposażenie w sprzęt 
sportowy, buduje się boisko i tor 
treningowy dla druhów OSP.

W styczniu przekażemy obszerną 
relację ze Szczytnik – spróbujemy 
pokazać jak Oni to robią…

LMM

Konferencja prasowa ZNP 
w Nowogardzie

W piątek, 18 grudnia odbyła się wspólna konferencja prasowa ZNP oddział 
Nowogard i nowogardzkiej  organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
poświęcona ocenie działania Zachodniopomorskiego Kuratora Oswiaty 
Artura Gałeskiego.

W konferencji udział brali: 
prezes Okręgu Zachodniopo-
morskiego ZNP pan Adam 
Zygmunt , szefowa Nowo-
gardzkiego ZNP pani Stani-
sława Jakubczak i wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Robert Czapla. Szczegóły 
konferencji i wspólne stano-
wisko ZNP i SLD przekażemy 
w następnym, noworocznym 
wydaniu „DN”.

LMM, foto Jan Korneluk
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złote Gody 
Ireny i Mariana Lebieckich

Niezapomniany czas westchnień…
Radość z miłością się przeplata
I niech tak będzie na następne 

Wasze długie lata…
życzą 

synowie z żonami oraz wnuki i prawnuki

z okazji imienin

EWIE 
JEDYNAK 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, zdrowia, pomyślności, 

spełnienia marzeń
oraz pogodnego uśmiechu 

każdego dnia w 2010 r.
składają:

Tereska z Frankiem 
i Ela z Mirkiem

z okazji 
czterdziestej 

rocznicy ślubu 

Maryli 
i Stanisławowi 
Wiśniewskim 
dużo pomyślności 

na dalsze lata 
pożycia małżeńskiego 
życzą J i T Kozłowie

W trzydziestą 
rocznicę 

zawarcia związku 
małżeńskiego 

Urszuli 
i Bogusławowi 

Kozioł 
serdeczne życzenia 

składają Rodzice
ŻYczeNia

ŻYczeNia

ŻYczeNia

Radny pyta  
– Starosta odpowiada cz. II

W swoim liście otwartym radny Krzysztof Kosinski pytał: 
- Dlaczego mieszkańcy Nowogardu są traktowani przez Powiat jak oby-

watele drugiej kategorii (vide drogi powiatowe, na które wciąż brakuje 
środków w powiecie itd.)?

Starosta odpowiedział: 
Zapewniam Pana, że władze Po-

wiatu Goleniowskiego równo trak-
tują wszystkich mieszkańców po-
wiatu bez względu na miejsce za-
mieszkania czy inne uwarunkowa-
nia a Pana stwierdzenie, dotyczące 
rzekomego traktowania przez wła-
dze Powiatowe mieszkańców Nowo-
gardu jako obywateli drugiej katego-
rii ( vide drogi powiatowe) uważam 
za całkowicie nietrafione i nie po-
parte żadnymi argumentami. Pana 
zarzut odnoszący się do dróg po-
wiatowych „na które wciąż brakuje 
środków” odbieram jako brak wie-
dzy (ogólne hasło „rzucone w eter” 
przy okazji bezpodstawnych preten-
sji w innej sprawie), zwłaszcza, że 
jako radny kolejnej kadencji jest Pan 
świadomy potrzeb a przede wszyst-
kim możliwości wszystkich jedno-
stek samorządu terytorialnego, cho-
ciażby w sprawach drogownictwa. 
Skoro jednak nie posiada Pan wy-
starczającej wiedzy na temat zarzą-
dzania l utrzymania dróg powiato-
wych oraz przeprowadzonych inwe-
stycji od roku 2007 ( tj. obecnej ka-
dencji), pozwolę sobie na dokładne 
opisanie tegoż zagadnienia w odnie-
sieniu przede wszystkim do gminy 
Nowogard.

Zadania dotyczące wszystkich 
spraw związanych z drogami powia-
towymi, których powiat posiada po-
nad 650 km, realizowane są przez 
pracowników Wydziału Dróg Po-
wiatowych. Wydział ten dysponuje 
3 Obwodami Drogowymi z siedzi-

bą w Goleniowie, Maszewie i Nowo-
gardzie a każdy obwód posiada kil-
ku osobową brygadę robotniczą wy-
posażoną w podstawowy sprzęt słu-
żący do prac na drogach. Natomiast 
większe remonty oraz inwestycje 
prowadzone są w oparciu o specja-
listyczne firmy wyłonione w drodze 
przetargu lub zapytania ofertowego.

W zakresie utrzymania ulic w 
miastach, stanowiących drogi po-
wiatowe już w 1999 roku zawarte 
zostały porozumienia z Gminami 
miejskimi (w tym również z Gmi-
ną Nowogard) w ramach których, 
Powiat przekazuje corocznie środki 
w stosunku proporcjonalnym - ilo-
ści kilometrów ulic w danym mie-
ście do ogólnej ilości dróg powiato-
wych. W przypadku gminy Nowo-
gard środki te w latach 2007-2009 
wynosiły rocznie około 100 tysię-
cy złotych. W ramach tych porozu-
mień realizowane są bieżące remon-
ty oraz zimowe utrzymanie ulic po-
wiatowych.

Kolejnym elementem z zakresu 
działalności wydziału dróg to zbie-
ranie poboczy, które prowadzone 
jest na szeroką skalę od 2007 roku. 
Tylko na terenie gminy Nowogard w 
latach 2007-2009 zebrano nadmiar 
ziemi z poboczy na poszczególnych 
odcinkach o łącznej długości ponad 
93 km. Także w ww. okresie na te-
renie gminy Nowogard wyciętych 
zostało ponad 520 przydrożnych 
drzew, bezpośrednio zagrażających 
bezpieczeństwu ruchu drogowego 
w miejsce których nasadzono nowe, 

jednak już w bezpiecznej odległości 
od krawędzi jezdni.

W zakresie bieżących remontów 
oraz większych inwestycji w latach 
2007-2009 na terenie gminy No-
wogard wykonanych zostało szereg 
prac poprawiających stan dróg po-
wiatowych, a mianowicie: remonty 
cząstkowe za kwotę ponad 400.000 
zł, naprawa przepustów drogowych 
pod drogami na odcinkach: Szczyt-
niki -Wierzchy, Błotno - Wołowiec, 
Błotno - Łęgno, Osowo - Wierzbię-
cin oraz wykonano regenerację na-
wierzchni poprzez powierzchnio-
we utrwalenie dróg na poszczegól-
nych odcinkach o łącznej długości 
ponad 13 km. Ponadto opracowana 
została dokumentacja techniczna na 
przebudowę 8,5 km odcinka drogi 
Nowogard -Truskolas ( koszt oko-
ło 87 tyś. zł.), która stanowi podsta-
wę do złożenia wniosku o dofinan-
sowanie tej inwestycji w roku 2010. 
Ale najważniejszą inwestycją w 2009 
roku dofinansowaną przez Powiat w 
kwocie 502.772 zł a przeprowadzo-
ną wspólnie z gminą Nowogard było 
wykonanie generalnej przebudowy 

ulicy Gen. J. Bema w Nowogardzie 
wraz z odwodnieniem, nowymi par-
kingami oraz nową nawierzchnią.

Wszystkie wyżej opisane działa-
nia prowadzone były na terenie ca-
łego Powiatu a część dotycząca gmi-
ny Nowogard stanowi proporcjonal-
ną część całości zagadnień.

Odpowiedzi a kolejne pytania w 
następnym „DN”

Opr. LMM
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Podziękowanie
Dyrektor i Samorząd Uczniowski 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 
wyraża ogromną wdzięczność 

i słowa podziękowania 
za okazaną pomoc naszym uczniom 

p. Maciejowi Szymanik „Terminex”, 
Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych 

w Nowogardzie, 
Firmie Usługowo – Handlowej A. Fedeńczak, 

Jeronimo Martins sieć sklepów Biedronka 
i rodzicom uczniów naszej szkoły.

APTEKA APTEKA
Jantar NOWOGARDul. 700-lecia 15

(przed torami)

Polecamy również 

leki za Grosz *

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Magnefar B6  100 tabl.

24,95 zł
16,90 zł

Pikovit 
3 x 30 tabl. plus zegarek

DexaPini 
syrop

              Aflvic  30 tabl.

Paracetamol  Hasco

MaxFlu 
10 tabl.  mus.

28,78 zł

9,90 zł

9,15 zł

22,10 zł

5,80 zł

5,95 zł

Afrin                  .

Naklofen żel

11,20 zł
7,95 zł

12,00 zł

8,90 zł

24,00 zł

12,42 zł

19,30 zł
13,50 zł

Kierownikowi Apteki 
Pani Małgorzacie Kędziora z rodziną 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
płynące prosto z serca życzenia, 
dużo zdrowia, radości, miłości, 

powodzenia w życiu osobistym i zawodowym 
oraz spełnienia najskrytszych marzeń 

w nadchodzącym roku 2010 
życzą pracownicy Apteki Niebieska 2 w Przychodni

Sklep MOCHINO KIDS 
           przeniesiony z ul. kościelnej 1a 

           do Pasażu MAX przy ul. 15 Lutego 9c 
            serdecznie zaprasza od 5 GrudNia

            - 40% -15% -20% na cały asortyment 

Stargard Szcz.
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na Święta 
Bożego Narodzenia

J 1,1-5. 9-14  - Bóg człowiekiem
Chrystus rodząc się z Maryi, wszedł w ludzki świat. On 

Stworzyciel i Pan wszechświata stał się Człowiekiem.
Po co? Dlaczego? Odpowiedź katechizmowa brzmi: by nas zbawić. To praw-

da. Ale jak ma się dokonać to zbawienie? Czy ono polega na zwykłej przepro-
wadzce z jednej rzeczywistości do drugiej? Otóż Chrystus na własnym przykła-
dzie pokazuje nam, że tak jak On zdobył sobie obywatelstwo tego świata, rodząc 
się z niewiasty, tak i my musimy się narodzić do nowej ojczyzny, czyli nie ma 
automatycznego przejścia. By dostać się do nowej ojczyzny, trzeba się ponow-
nie narodzić.

Co to znaczy? Wczytując się w Ewangelię, trzeba coraz wyraźniej sobie uświa-
domić, że ziemia nie jest naszą ostateczną ojczyzną, że dzięki Chrystusowi ro-
dzimy się innego życia i zdobywamy drugi dom, drugą ojczyznę, która nazy-
wa się wiecznością. I nie dzieje się to na prawie podarunku, ale na prawie naro-
dzin. To znaczy, że musimy coraz pełniej wchodzić w Bożą rzeczywistość, peł-
niej nią żyć. Nie jest to łatwe. Nasze materialne oczy nie zawsze potrafią dostrzec 
to ostateczne przeznaczenie. Tu potrzeba wiary, że Bóg wesprze nasze wysiłki i 
pomoże nam osiągnąć szczęście wieczne. 

Jak pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz: „Wierzysz, że Jezus narodził się w 
Betlejem, ale biada ci jeśli nie narodzi się w twoim sercu”.

Ks. Tomasz Tylutki

informacje Parafialne parafii św. rafała kalinowskiego:
W tym tygodniu rozpoczynamy Święta Bożego Narodzenia. Zapraszamy 

na Pasterki – czyli pierwsze Msze Św. Bożego Narodzenia, które odbędą się 
w naszych Kościołach: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP – godz. 22.30 i 
godz. 24.00; Kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego – godz. 22.00 i godz. 
24.00; Kościół pw. MB Fatimskiej – godz. 21.00 i godz. 24.00.

Msze św. w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia - 25.12 (piątek), 
oraz w drugi – 26.12 (sobota), gdzie wspominamy Św. Szczepana – pierw-
szego męczennika, odbywają się w porządku niedzielnym. W niedzielę 
27.12 – przeżywamy Uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu – zaprasza-
my w tym w sposób szczególny Małżeństwa i Rodziny.

Parafia pw. sw. Rafała  Kalinowskiego organizuje wyjazd na Narty dla 
młodzieży w czasie I tygodnia ferii zimowych (29.01-06.02.2010) do Gli-
czrowa Górnego k/Zakopanego. Koszt 500 zł. Kontakt: Ks. Tomasz Tylutki

Wigilia we wspólnocie rodzinnej 
- chrześcijański przebieg…

Wieczerza Wigilijna stanowi uwieńczenie oczekiwania i początek przeży-
wania tajemnicy Wcielenia. Charakter Wigilii jest bardzo rodzinny – at-
mosfera ciepła, życzliwości i przebaczenia. Pamiętajmy także o jej religij-
nym charakterze. Rodzina zgromadzona przy stole wigilijnym w szczególny 
sposób jest obrazem „domowego Kościoła”, jest tą wspólnotą, pośród której 
obecny jest Chrystus. „Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam Ja 
Jestem pośród nich” (Mt 18,20). Dlatego też wigilia rodzinna powinna mieć 
swoją oprawę obrzędową, a wiara w obecność Chrystusa powinna wyrażać 
się w modlitwie.

Na Stole Wigilijnym umieszczamy święcę, obok kładziemy Pismo św., 
zaznaczając tekst, który będzie czytany. Stawiamy talerz z opłatkiem na 
sianku, w koło ustawiamy mniejsze świece (tyle, ile osób liczy rodzina). We-
dług tradycji  zostawiamy jedno wolne miejsce. Będzie ono przypominać, że 
chrześcijanin gotów jest zawsze spieszyć z pomocą potrzebującym, a także 
naszą pamięć o zmarłych. Kiedy wszyscy zgromadza się przy stole (według 
tradycji znakiem ma być pierwsza gwiazdka na niebie – symbol gwiazdy 
betlejemskiej), jedna z osób zapala dużą świecę, która jest symbolem Chry-
stusa – Światłości świata. Następnie wypowiada słowa: Oto Światło Chry-
stusa – wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. Zapalają od głównej 
świecy pozostałe, które mają przypominać, że chrześcijanin ma być również 
światłością świata. Teraz śpiewamy kolędy: „Wśród nocnej ciszy” lub „Bóg 
się rodzi”. Następnie ktoś, najlepiej matka, czy ojciec rodziny, czyta frag-
ment z Ewangelii wg Św. Łukasza (2,1-20), lub św. Mateusza (1,18-25) o 
narodzeniu Jezusa. Ojciec rodziny bierze do rąk opłatek i wyjaśnia: „Opła-
tek przypomina nam chleb, który daje nam Chrystus na pokarm. Chlebem 
tym jest Jego Ciało. Opłatek, którym mamy się łamać, wyraża naszą jed-
ność rodzinną. Ma nam przypominać, że jako wspólnota mamy sobie na-
wzajem pomagać i wzajemnie sobie służyć. W tym też duchu przełamiemy 
się opłatkiem i złożymy sobie z głębi serca płynące życzenia. Zanim do tego 
przystąpimy módlmy się słowami całej Rodziny Bożej: Ojcze nasz…”

Podczas składania życzeń zapalamy światła na choince. Wieczerzę spo-
żywamy przy świetle świec uprzednio zapalonych i światła choinkowego. Po 
wieczerzy śpiewamy kolędy, a później udajemy się całą rodziną na Pasterkę.  

x.TT

Życzenia Bożonarodzeniowe…
Drodzy Parafianie, Mieszkańcy Nowogardu…

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego rękę,
zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają 
 ludzi w ich samotności,
zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, 
 tym przytłoczonym fizycznie, moralnie czy duchowo,
zawsze, kiedy rozpoznajesz z pokorą jak wielka jest twoja słabość 
 i jak wielka moc Boga,
zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

(cyt. Matka Teresa z Kalkuty)

Z najlepszymi 
życzeniami 

błogosławionego 
Bożego Narodzenia

Z pamięcią modlitewną

Życzą 
Duszpasterze 

Parafii Nowogardzkich 

informacje z parafii pw. WNMP
Dzień Wigilii – 24 grudnia: Msza św. ranna o godz. 8.00. - modlimy się 

w intencji wszystkich, którzy uczęszczali na roraty tegorocznym Adwencie. 
Niech Matka Boża otacza nas swoją opieką i prowadzi do Chrystusa.  Po tej 
mszy św. rozdanie pamiątek dzieciom, które uczęszczały na roraty. 

Spowiedź św. godz. 8.00 – 12.00. 
Pasterki w kościele parafialnym: godz. 22.30 i 24.00. 
Pasterki w kościołach filialnych: godz. 21.00 – Dąbrowa i Olchowo; godz. 

24.00 – Karsk.
Boże Narodzenie 25 grudnia: Msze św. w kościele parafialnym: godz. 

9.30; 11.00; 12.30; 14.00 (chrzty) i 18.00. 
Msze św. w kościołach filialnych: Olchowo godz. 10.30; Wojcieszyn godz. 

11.30; Karsk godz. 12.00 i Dąbrowa godz. 12.30. 
W kaplicy więziennej zostaną odprawione dwie msze św. Zaczynają się o 

godz. 9.00.
Święto św. Szczepana 26 grudnia: Msze św. jak w zwykłą niedzielę. Ofia-

ry składane na tacę przeznaczone są na Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
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Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć 
Mieszkańcom Miasta i Gminy Nowogard, 

najserdeczniejsze życzenia ciepłych, 
spokojnych, rodzinnych świąt, 

wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, 
sukcesów zawodowych oraz szczęścia 

w życiu osobistym. 
Oby nadchodzący rok spełnił Państwa oczekiwania,

pozwolił zrealizować plany i urzeczywistnić marzenia.

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Krzywania

Przemiłej chwili podczas Wigilii,
marzeń spełnienia w dniu Bożego Narodzenia 

wrażeń moc w sylwestrową noc,
dużo uroku w Nowym Roku…

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne 
dla 

Joanny i Krzysztofa Łuczak 
składają 

pracownicy

Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby sobie przebaczać. 
     Jan Twardowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
dużo zdrowia, szczęścia, radości, 

Bożego Błogosławieństwa oraz zgody 
i miłości wzajemnej w rodzinach, 

wiele łask Bożych w Nowym Roku 2010 
wszystkim swoim Klientom 

życzy Zakład Fryzjerski 
Boh. Warszawy 100

Zarząd Koła 
PZW Tęczak 
życzy wszystkim 

członkom Koła oraz 
ich rodzinom zdrowych 

i pogodnych 
Świąt Bożego 

Narodzenia oraz 
szczęśliwego 

Nowego 2010 Roku.
         Zarząd

Życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Nowogard
zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego 2010 Roku.
Rafał Szpilkowski i Tomasz Szafran

radni Rady Miejskiej w Nowogardzie

ŻYczeNia

PRZEDSZKOLE  
PUBLICZNE NR 3

10 grudnia 2009r. odbył się turniej nt. „Jestem bezpieczny na drodze                  
w przedszkolu w szkole i w domu” zorganizowany przez A. Wołosewicz. 
Celem konkursu było szerzenie wiedzy  o bezpieczeństwie oraz wykorzy-
stanie jej podczas licznych zadań, a przede wszystkim  zgodna rywalizacja 
i radość ze wspólnej zabawy.

W konkursie udział wzięły trzy osobowe zespoły dzieci 6- letnich wraz                
z opiekunami z Przedszkoli Publicznych nr 1, 4, 3 oraz Szkół Podstawowych          
nr 2 i 3. W Jury zasiadali: Dyrektor Przedszkola nr 3 Ewa Wróbel, nauczy-
cielka A. Kasprzyk oraz przedstawiciele nowogardzkiej Policji mł.asp.Seba-
stian Żróbek oraz Klaudia Gieryń.

Zadania były o różnym stopniu trudności. Jedne były łatwe inne pod-
chwytliwe. Wszystkie zespoły wykazały się dużą wiedzą dzięki swojej pracy i 
pracy swoich pań. W czasie spotkania panowała miła i serdeczna atmosfera.

Na koniec wszyscy zawodnicy otrzymali puchary, pamiątkowe dyplomy               
a widzowie słodycze.

Anna Wołosewicz
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W obiektywie  Jana korneluka   - Wesołych Świąt życzy autor.

W skład komisji oceniającej weszli:
Zofia Frydryk
Mirosława Przybyłek
Barbara Źróbek
Katarzyna Jarmużek
Wiktoria Domańska

Na konkurs wpłynęły prace z:
Przedszkola nr 4 w Nowogardzie
Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie
Szkoły Podstawowej w Żabowie
Szkoły Podstawowej w Orzechowie
Szkoły Podstawowej w Błotnie
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
oraz prace indywidualne osób dorosłych z Osowa i Nowogardu.  Ogółem 

wpłynęły 83 prace (stroiki)
Komisja oceniająca postanowiła przyznać,

w kategorii do lat 12
Dyplom Laureata otrzymują:
Paulina Kuźnik – Szkoła Podstawowa Orzechowo
Julia Soszka - Szkoła Podstawowa nr 3  Nowogard 
Katarzyna Nadolska - Szkoła Podstawowa Orzechowo

Mateusz Zagórski - Przedszkole nr 4 Nowogard
Weronika Godziszewska - Szkoła Podstawowa Błotno
Michał Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 3 Nowogard
Wiktoria Kamieniak - Szkoła Podstawowa Żabowo
          
W kategorii do 19 lat 
Dyplom Laureata otrzymują:
Marcela Kosakiewicz - Gimnazjum nr 2 Nowogard
Aleksandra Kubiak – Gimnazjum nr 3 Nowogard
Joanna Mielewczyk – Gimnazjum nr 3 Nowogard

W kategorii osób dorosłych 
Dyplom Laureata otrzymuje:
- Milena Dębicka z Osowa

Komisja oceniała prace pod względem oryginalności, własnego ręcznego 
wykonania prac, wykorzystania naturalnych materiałów, a także pod wzglę-
dem estetycznego wykonania.

Komisja oceniające prace serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom 
konkursu za wspaniałe prace, które są ozdobą wystawy świątecznej w No-
wogardzkim Domu  Kultury.

Podpisy komisji:

Ocena konkursu na STROIK ŚWIĄTECZNY
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Jasełka w Szkole Podstawowej 
w Długołęce

Kiedy wieczór jest zimowy, chaty w śniegu drzemią, 
Nastrój dziwny, wyjątkowy snuje się nad ziemią. 
Lecz najmilszy — wigilijny wieczór przed świętami, 
Jest tak piękny, taki inni, tak oczekiwany!

Jasełka to widowisko o Bożym 
Narodzeniu wzorowane na średnio-
wiecznych misteriach franciszkań-
skich. Za twórcę przedstawień bo-
żonarodzeniowych uważany jest św. 
Franciszek z Asyż, a ich treścią była 
historia narodzenia Jezusa w Betle-
jem i spisku Heroda.

By tradycji stało się zadość rów-
nież, w naszej szkole wystawione zo-
stały Jasełka. Przygotowania trwały 
jak zwykle kilka tygodni. Najpierw 
stworzenie odpowiedniego’ scena-
riusza, potem wybór kolęd, przy-
dzielanie ról aktorom i długie go-
dziny Drób. Dzieci przygotowy-
wały się bardzo intensywnie i su-
miennie, Efektem ich pracy był wy-
stęp przed rodzicami, dziadkami i 
wszystkimi zaproszonymi gośćmi w 
dn. 17 grudnia. Ci, którzy mieli oka-
zję oglądać naszych uczniów wystę-
pujących w przedstawieniu, podda-
li się nastrojowi i niepowtarzalności 
chwili. Blask gwiazdy betlejemskiej 
w przyćmionej sali,, kolędy śpiewa-

ne przez chór dziewcząt, a także sło-
wa wypowiadane przez występują-
ce dzieci skłaniały do refleksji i za-
dumy, do zatrzymania się na chwilę 
w gonitwie codziennych spraw, wy-
ciszenia myśli wsłuchania się w ci-
szę swej duszy. To wszystko po to, by 
usłyszeć pukanie do drzwi naszych 
serc, pukanie Boga, który przynosi 
nam swego Syna, abyśmy Go przy-
jęli.

Wesołych Świąt! 
A w Święta niech się snuje kolę-

da i gałązki świerkowe, niech Warn 
pachną na zdrowie. 

Wesołych Świąt! 
Bez zmartwień, z barszczem z 

grzybami, z karpiem, 
Gościem, co niesie szczęście, cze-

ka nań przecież miejsce. 
Wesołych Świąt! 
A, z gwiazdką, pod świeczek łuna 

jasną, życzcie sobie najwięcej
zwykłego, ludzkiego szczęścia.
inf. własna

Mikołajkowy wieczór:

Nowinki spod choinki, czyli co działo się w grudniu 
w specjalnym ośrodku szkolno-Wychowawczym

Takie wieczory zdarzają się rzadko. Na szczęście, zdarzają się. Panie, które 
go przygotowały zadbały o wszystko: śliczną dekorację, prawdziwą choinkę, 
kolorowe światełka. Były też wiersze i piosenki, które wprawiły wszystkich 
w świąteczny nastrój. Uczniowie przygotowywali się do występu z ochotą i 
radością, a na ten wieczór czekali z niecierpliwością. Ich emocje udzieliły się 
wszystkim: pracownikom ośrodka i ich dzieciom, wychowankom interna-
tu, osobom zaprzyjaźnionym, czyli uczniom z Liceum nr 2 w Nowogardzie 
oraz…Mikołajowi. Był, był i paczki miał, i wszystkim je dał. Nie zapomniał 
o nikim. 

Dziękujemy licealistom za wspólną zabawę, gorące serce i jeszcze, jeszcze 
więcej.

Jasełkowy czar:

Wszyscy wiedza, że jasełka, to widowisko teatralne związane z narodzi-
nami Chrystusa. Widowisko szczególne, wprawiające w nastrój świąteczny, 
wyjątkowy. 

W naszym Ośrodku jasełka stanowią już  tradycję. Nie wyobrażamy sobie, 
że mogłoby ich nie być. I jak co roku były bardzo ładne. Uczniowie się spi-
sali, nauczyciele też. Niespodzianką była obecność absolwentki Liceum nr 2 
– Brygidy Sawickiej, która w roli anioła zagrała na skrzypcach kolędy. Był to 
również czas na wspólne ich śpiewanie. Na koniec zdarzył się cud – pani dy-
rektor znalazła wór z paczkami dla wszystkich dzieci. Podrzucił go Mikołaj, 
który wiedział, że dzieci w naszym ośrodku czekają na prezenty z nadzieją i 
wiarą. I miał rację.     

 Wszystkim czytelnikom Dziennika Nowogardzkiego życzymy:
Prawdziwej choinki, radosnej minki, miłości wiele, w duszy wesele.
                                                    Nauczyciele i uczniowie z SOSW w Nowogardzie
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Święta na rowerze
O ciężkiej chorobie dowiedział 

się na początku mijającego roku i 
dzielnie z nią walczy. Nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia będą dla 
niego radosne, bo zdrowie uległo 
znacznej poprawie.

O zdobywcy czterech medali na 
torowych mistrzostwach Polski, Ar-

turze Komisarku pisaliśmy w maju. 
Kariera 19-latka stanęła pod znakiem 
zapytania. Wszystko przez nowotwór 
węzłów chłonnych zdiagnozowanym 
w styczniu. Artur deklarował jednak, 
że stoczy z rakiem zażartą walkę. Od-
ważnych obietnic nie bał się składać 
przed kamerami Telewizji Polskiej, 
która pokazywała go jako przykład. 
Jak na dziś wyglądają jej efekty?

- Obecnie czuję się wyśmienicie. Ze 
zdrowiem jest o wiele lepiej znacznie 
lepiej. Szybko wracam do dyspozycji 
fizycznej sprzed choroby – mówi 
Artur.

Młody kolarz wrócił już na rower. 
Na razie nie są to dalekie wyprawy, 
ale z czasem, Artur planuje zwiększyć 
intensywność i długość dystansów. 

- Jazda na rowerze powoduje, że 
zapominam o chorobie. Są też oczy-
wiście ludzie, dzięki którym nie mam 
czasu na zmartwienia. Chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy w 
tym trudnym czasie byli przy mnie i 
wspierali mnie. Niektórzy nawet nie 
zdają sobie sprawy z tego, jak wiele 
dla mnie zrobili – twierdzi wycho-
wanek nowogardzkich Chrabąszczy. 

Postępy w walce z nowotworem 

pozwoliły Arturowi wziąć udział w 
ulicznym kryterium w Maszewie.

- Jak na razie był to mówi jedyny 
start. Oczywiście nie byłem do niego 
wystarczająco przygotowany. Była to 
dla mnie ogromna radość móc po tak 
długiej przerwie znów poczuć smak 
sportowej rywalizacji! – relacjonuje 
zadowolony.

Zmagania z nowotworem odbiły 
się także na finansach młodego ko-
larza: - Bardzo pomogło mi stypen-
dium przyznane przez burmistrza 
i Radę Miejską. Po zachorowaniu 
i przerwaniu ścigania nie miałem 
przypływu środków finansowych z 
kolarstwa.

Poprawę w zdrowiu zauważył także 
trener Ryszard Posacki: - Prognozy są 
optymistyczne. Widać, że Artur wal-
czy dzielnie. Fizycznie zaczyna wy-
glądać coraz lepiej. Ja, jaki cały klub 
życzymy mu powrotu do znakomitej 
formy. Czeka na niego nowy rower.

Nie dopuści pasterki
Nadchodzące święta Bożego Na-

rodzenia Artur spędzi w gronie 
rodzinnym. W przygotowaniach 
raczej nie zajmuje się sprzątaniem: 
- Takie prace nie należą do moich 
obowiązków. Jeśli jednak trzeba w 
czymś pomóc, to staram się nie robić 
problemów. Wydaje mi się jednak, ze 
takimi sprawami powinny zajmować 
się Panie domów.

Znacznie więcej czasu młody spor-
towiec woli spędzać w kuchni. 

- Uwielbiam zapachy dochodzące 
z kuchni, lubię też pomagać w ich 
przygotowaniu. Muszę dbać o wagę 
i szkoda, że nie mogę sobie pozwolić 
na podjadanie. Moja ulubiona potra-
wa wigilijna, to makaron z makiem 
– zdradza. 

Wigilia w rodzinie Komisarków 
przebiega tradycyjnie. Przygoto-
waniem kolacji z 12-tu potraw i 
ubieraniem choinki zajmuje się cała 
rodzina. 

- Od samego rana wszyscy skupiają 
się na kolacji wigilijnej. Przed nią 
każdy wypatruje pierwszej gwiazdki. 
Tradycje są dla mnie bardzo ważne. 
Nie obejdzie się np. bez dodatkowego 
nakrycia przy stole. Przed rozpo-
częciem kolacji wszyscy składamy 
sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. 
Pasterka jest moją ulubioną mszą w 
roku i nie wyobrażam sobie opusz-
czenia jej – opowiada.

Artur nie byłby sobą gdyby nie 
wspomniał o rowerze: - Jak tylko 
pozwoli na to pogoda to oczywiście 
wyjadę na krotka przejażdżkę spa-
lić świąteczne kalorie. Zaliczę tez 
pewnie kilka spacerków w miłym 
towarzystwie.

Pierwszy rower jest także świątecz-
nym prezentem, który kilka lat temu 
młodziutkiemu kolarzowi sprawił 
najwięcej radości: - Nigdy go nie 
zapomnę. To właśnie od tamtego 
momentu rower stal się moim naj-
bliższym przyjacielem.

Artur kupuje również prezenty 
swoim bliskim. Jakie? Nie chce zdra-
dzić, bo to ma być niespodzianka. 

Życzenie na pierwszą gwiazdkę 
jednak zdradzi – Niezawodnego 
zdrowia. 

Od balów woli „domówki”
Komisarek sylwestra spędzi na 

imprezie w gronie najbliższych przy-
jaciół. Możliwe, że skusi się nawet 
na lampkę szampana. Czego w 2010 
roku życzy nowogardzkiemu kolar-

stwu, które nie może nawiązać do 
świetnych tradycji?

- Byśmy my tworzyli nowe, nie 
gorsze. Kolegom z kolarstwa życzę 
szczytowej formy w najważniejszych 
momentach sezonu. Działaczom klu-
bu „Chrabąszcze” wytrwałości w tym, 
co robią, zadowolenia z podopiecz-
nych oraz sprawiedliwego przyznania 
funduszy na rok 2010 – mówi.

Młody kolarz polskim portowcom 
i kibicom życzy wielu medali na mi-
strzowskich imprezach.

A Polsce? – By władze zdążyły z 
przygotowaniami do EURO 2012. 
I byśmy nie musieli się wstydzić za 
organizację tej imprezy. 

Marcin Nieradka

Nasi z nagrodami 
Działacze nowogardzkiego klubu kolarskiego LUKS Panorama Chra-

bąszcze w zachodniopomorskiej elicie.
Prezes klubu Andrzej Sawicki oraz jego wieloletni trener Ryszard Posacki 

na uroczystym spotkaniu Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego 
w Goleniowie (11 grudnia) odebrali zaszczytne nagrody, za wkład pracy 
w rozwój kolarstwa. Naszym działaczom okazałe statuetki wręczył prezes 
ZZKOL Marek Hok. 

- Takie nagrody należą się wszystkim członkom naszego klubu. Bez nich nie 
moglibyśmy zajmować się naszą pasją. Chcielibyśmy podziękować całemu śro-
dowisku kolarskiemu w naszym mieście. Szczególne podziękowania dla Darka 
Kurkowskiego, który społecznie pełni w klubie funkcję mechanika – stwierdził 
prezes Sawicki.

Nowogardzianom serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wy-
ników w 2010 r.

man

UWAGA WĘDKARZE
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard organizuje 

w dniu 09 stycznia 2010 r. ZAWODY SPININGOWE 
pod nazwą „TROĆ 2010” w Trzebiatowie. Zapisy w 
sklepie „WĘDKARZ” do dnia 07.01.2010 r. Wyjazd 
z ul. 5-go Marca o godz. 7.00. Startowe 10 zł. 

      Zarząd Koła
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 Pierwsza wzmianka o Bożym Naro-
dzeniu pochodzi z 354 roku, a zamiesz-
cza ją rzymski kalendarz. Różne były w 
przeszłości terminy obchodów świąt Bo-
żego Narodzenia. Świętowano w stycz-
niu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. 
Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - 
dzień przesilenia zimowego. Chrześcija-
nie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, 
nazywając go „Słońcem Sprawiedliwo-
ści”. Tajemnica Bożego Narodzenia pole-
ga na tym, że druga Osoba Boska stała się 
człowiekiem, aby w ciele ludzkim doko-
nać zbawienia rodzaju ludzkiego za grze-
chy. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, 
wszechobecny i wszechmocny, jako czło-
wiek jest ograniczony czasem, przestrze-
nią i mocą.

Zwyczaj ubierania choinek narodził się 
wśród ludów germańskich przeszło 300 lat 
temu. W dniach przesilania zimy i nocy za-
wieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, 
świerka, sosny jako symbol zwycięstwa ży-
cia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad 
ciemnością. Kościół chętnie przejął ten zwy-
czaj jako zapowiedź, znak i typ Jezusa Chry-
stusa. Na drzewku zawieszamy światła, bo 
tak często Jezus o sobie mówił, że jest świa-
tłością świata.

Po adwentowym oczekiwaniu bezpo-
średnim przygotowaniem do Świąt Bożego 
Narodzenia jest Wigilia. W Polsce wiecze-
rza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu 
zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza 
gwiazda.

Wtedy cała rodzina gromadzi się w jed-
nym pokoju, przy stole nakrytym białym ob-
rusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy 
już wszyscy domownicy staną wokół stołu, 
najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna mo-
dlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o na-
rodzinach Jezusa, następnie bierze z tale-
rzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, 
łamie się nim i składa życzenia. W tym dniu 
wspomina się wszystkich, którzy nie mogą 
być z nami. To z myślą o zmarłych i o każ-
dym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczo-
ru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie.

W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek 
i zawsze pierwszy. Dopiero gdy podzielimy 
się opłatkiem, możemy skosztować czerwo-
nego barszczu z uszkami, czarnego maku, 
brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przed-
tem nie wypada śpiewać nawet kolęd.

Tradycja obchodów Świąt Bożego Naro-
dzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko 
w narodzie polskim. Na całym świecie kato-
licy świętują narodzenie Jezusa, ale w każ-
dym kraju panują nieco odmienne zwycza-
je. Do rozpowszechniania zwyczaju budo-
wania żłóbków i szopek najwięcej przyczy-
nił się św. Franciszek z Asyżu i jego bracia. To 
on, chcąc przypomnieć narodziny Pana Je-
zusa, nakazał nanieść do groty siana i przy-
prowadzić wołu i osła. Zawołał braci i po-
bożnych ludzi. Tam odczytał im Ewangelię o 
narodzeniu Zbawiciela i wygłosił kazanie o 
wcieleniu Słowa.

W hiszpanii odpowiednikiem opłat-
ka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem 
każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w 
nową szopkę.

Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pa-
sterce. Następnie wszyscy wychodzą na uli-
ce oświetlone tysiącami barwnych żarówek, 
śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana.

Głównym daniem jest pieczona ryba oraz 
„ciasto Trzech Króli”, w który zapieka się 
drobne upominki.

Prezenty rozdawane są 6 stycznia w świę-

to Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Je-
zus otrzymał od mędrców ze Wschodu.

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek 
zaczyna się w południe w ścisłym gronie ro-
dzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wie-
czerzy, składa się z pieczonego indyka i „ 
płonącego puddingu”. Wieczorem w Wigilię 
angielskie dzieci wywieszają swoje pończo-
chy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je 
wypełnione prezentami.

Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod 
jemiołą wiszącą u sufitu.

Taki pocałunek przynosi szczęście i speł-
nienie życzeń.

Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek 
z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z An-
glii zaprojektował  pierwszą kartkę świątecz-
ną z napisem „Wesołych Świąt Bożego Naro-
dzenia i szczęśliwego Nowego Roku”.

W  szwecji Święta Bożego Narodzenia  
rozpoczynają się w pierwszą niedzielę ad-
wentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa 
się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby 
o dość mdłym smaku. Potem podaje się ga-
laretkę wieprzową, głowiznę i chleb,

a na deser pierniczki. Nie stawia się wol-
nego nakrycia na stole, ale za to odwiedza 
się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, 
lecz tańczą wokół choinki.

W Niemczech „Boże Narodzenie” obej-
muje trzy dni: 24 grudnia -”Wigilię”, pierw-
szy dzień Świąt Bożego Narodzenia, na-
rodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i drugi 
dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12.). W 
Wigilię w chrześcijańskich rodzinach przed 
lub po uczestnictwie w Mszy Świętej zapa-
la się świece na choince i wtedy rozpoczy-
na się „gwiazdka” tzw. „Bescherung”. Śpiewa 
się lub słucha się kolęd i członkowie rodzi-
ny obdarowują się wzajemnie prezentami. 
Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż 
prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub Dzie-
ciątko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet 
Mikołaja, którego rolę odgrywają studenci 
przebrani w kostium. W pierwszym i drugim 
dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi 
udaje się do kościoła na świąteczne msze. 
25 i 26 grudnia są dniami świątecznymi wol-
nymi od pracy.

Greckie Boże Narodzenie jest spokoj-
nym, uroczystym okresem. Gorący okres 
rozpoczyna się 6 grudnia w dniu Święte-
go Mikołaja, kiedy to wszyscy wymienia-
ją się podarunkami i trwa aż do 6 stycznia 
- święta Trzech Króli. Na dzień przed Bożym 
Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci śpie-
wają coś na wzór kolęd, chodząc od domu 
do domu. Te kolędy mają błogosławić do-
mostwa. Często kolędy te są śpiewane przy 
akompaniamencie małych metalowych trój-
kącików i małych glinianych bębenków. Za 
śpiew dzieci często nagradzane są słodycza-
mi i suszonymi owocami. Na prawie każdym 
stole można znaleźć Christopsomo (Chleb 
Chrystusa). Jest to okrągły bochenek ozdo-
biony na szczycie krzyżem, wokół którego 
ludzie stawiają symbole z ciasta przedsta-
wiające wszystko to, co oznacza długotrwa-
łość. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wyspy i 
są rybakami na ich stole zobaczysz chleb z 
rybą. Choinki nie są powszechnie używane 
w Grecji, a prezenty są wręczane 1 stycznia.

Obecnie w większych miastach można 
zobaczyć ulice przystrojone w lampki i de-
koracje. Powoli zostaje też przejmowana za-
chodnia tradycja wysłania kart z życzeniami 
świątecznymi do przyjaciół i rodziny.

We Francji świąteczną atmosferę wy-
czuwa się już na kilka tygodni przed Bożym 
Narodzeniem. Wszystkich opanowuje go-

rączka zakupów. Właściciele sklepów prze-
ścigają się w pomysłach dekorowania wy-
staw. Ulice miast przystrojone są kolorowy-
mi lampkami i gwiazdkami. Święta Bożego 
Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną 
rolę. Są to święta rodzinne. Francuzi wręcza-
ją sobie ręcznie robione kartki świąteczne 
oraz kupują prezenty.  We Francji, w przeci-
wieństwie do Polski, nie ma Wigilii.  Francu-
zi biorą udział we mszy, a 25 grudnia siadają 
do wspólnego obiadu. W ten dzień je się in-
dyka nadziewanego kasztanami i pije dużo 
szampana.

We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus 
przynosi im prezenty, które w wigilijną noc 
wkłada do bucików ustawionych przy ko-
minku.

W czechach i na słowacji:
Okres Bożego Narodzenia jest w Republi-

ce Czeskiej okresem szczególnym. Święta są 
tu czasem wzajemnych spotkań rodzinnych 
oraz dniem wolnym, w którym można się 
dobrze zabawić. Już kilka tygodni przed Bo-
żym Narodzeniem, zarówno w Czechach, jak 
i na Słowacji, wystawy sklepowe przyciągają 
klientów specjalnymi promocjami i koloro-
wymi świecidełkami.

Prawdziwy okres świąteczny rozpoczyna 
się jednak dopiero 24 grudnia. Ludzie wie-
rzący przez cały ten dzień zachowują post, 
następnie składają sobie życzenia i obda-
rowują się prezentami. W prawie każdym 
domu stoi choinka, wokół której groma-
dzą się domownicy zasiadający do wspól-
nej kolacji, gdy na niebie ukaże się pierwsza 
gwiazdka.

Na stole nie może na przykład zabrak-
nąć „vánočky” - tradycyjnego białego ciasta 
przypominającego wyglądem i smakiem 
polską słodką chałkę z bakaliami. Pierwszą 
spożywaną potrawą są, podobnie jak w Pol-
sce, opłatki. Następnie na stół wędruje zupa 
grzybowa oraz obowiązkowo ryba, a naj-
lepszą oczywiście jest karp. Na Słowacji, a 
przede wszystkim w okolicach Bratysławy, 
w miejsce zupy grzybowej często podawa-
ny jest kapuśniak. Czesi i Słowacy przywią-
zują też ogromną wagę do suszonych owo-
ców oraz jabłek, które służą nie tylko do je-
dzenia, ale także do świątecznych wróżb.

W okresie bożonarodzeniowym nasi po-
łudniowi sąsiedzi śpiewają oczywiście rów-
nież kolędy, a ludzie nawiedzają kościoły, 
które w Czechach w ciągu roku świecą pust-
kami.

We Włoszech Święta Bożego Narodze-
nia mają tysiącletnią tradycję. Włosi wysy-
łają wiele kartek z życzeniami do rodziny i 
przyjaciół.

8 grudnia ubiera się choinkę oraz budo-
wane są żłobki w kościołach.

24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uro-
czysta kolacja, podczas której jedzone są ty-
powe włoskie ciasta - penettone i pandoro, 
a także nugat, migdały i orzechy laskowe.

Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie 
Bożego Narodzenia rozdają prezenty.

Centralne ulice Rzymu zdobią wielkie 
choinki.

We współczesnej rosji bardziej uroczy-
ście, niż Boże Narodzenie, świętowana jest 
noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas pre-
zentów, które w Rosji przynoszą Dziadek 
Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże Naro-
dzenie jest obchodzone po świętach Nowe-
go Roku, 7 stycznia. To święto bardzo rado-
sne,  wiele osób udaje się wtedy do cerkwi, 
wszyscy składają sobie życzenia. Rozpoczy-
na je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wigi-
lia. Przygotowuje się postne danie z ziaren 

pszenicy, miodu i kaszy  zmieszanymi z mig-
dałowym lub makowym mlekiem. Do kaszy 
dodaje się orzechy lub mak. Takim daniem 
rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim stole 
wigilijnym obowiązkowo powinno znaleźć 
się 12 dań - zgodnie z liczbą apostołów - 
m.in. bliny, ryba i mięsa w galarecie, pieczy-
ste i pierniki miodowe. Wieczerzę wigilijną 
poprzedza ścisły post, który przestrzegany 
jest, aż do pojawienia się pierwszej gwiazd-
ki, symbolizującej gwiazdę Betlejemską.

Do tradycji Świąt Bożego Narodzenia na-
leży m.in. zapalanie świec w oknach i ognisk 
na ulicach, które mają rozgrzać w zimową, 
mroźną noc narodzone Dzieciątko. Dzieci z 
papierowymi gwiazdami i lampionami w rę-
kach pukają do tych domów, w których za-
palono świece, aby złożyć życzenia domow-
nikom, zaśpiewać kolędy, a nawet odegrać 
całe przedstawienia. Gospodarze zaprasza-
ją ich do domu, do swojego stołu lub nagra-
dzają świątecznymi smakołykami.

Na Węgrzech w czasie świąt organizuje 
się wielkie bale dla dzieci.

Najważniejszy z nich odbywa się w stoli-
cy kraju, Budapeszcie, w budynku Parlamen-
tu. Uczestniczą w nim znani aktorzy i artyści. 
Pod obrus leżący na stole wkłada się sian-
ko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży 
długie życie. W czasie Wigilii i Świąt Bożego 
Narodzenia Węgrzy jedzą pieczonego indy-
ka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole nie 
może zabraknąć ciasta z makiem, bo mak 
zapewnia rodzinie miłość.

W austrii po piątej po południu roz-
brzmiewa w oknach mały dzwoneczek.

To znak, że rozpoczyna się świąteczna ko-
lacja. Austria jest ojczyzną jednej z najpięk-
niejszych kolęd na świecie „Stalle Nacht, he-
ilige nacht” (Cicha noc, święta noc).

W danii na Wigilię podaje się słodki ryż z 
cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. Tra-
dycyjnym daniem jest budyń z ryżem, w któ-
rym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znaj-
dzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, która 
zapewnia szczęście przez cały rok.

W Meksyku już 15 grudnia wiesza się 
pod sufitem piniatę - gliniane naczynie wy-
pełnione słodyczami. Pod nią gromadzą się 
dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, co 
rozpoczyna wyścig w zbieraniu słodyczy. 
Głównym daniem wigilijnym jest wędzony 
dorsz z papryką i oliwą oraz małymi grzan-
kami. Podaje się również pieczonego indy-
ka, owoce, słodycze.

Święta Bożego Narodzenia w stanach 
zjednoczonych - choć raczej właściwie na-
leżałoby użyć zwrotu święto - gdyż tradycyj-
na amerykańska rodzina nie obchodzi Wigi-
lii, a 26 grudnia jest normalnym dniem pra-
cy. Nie umniejsza to jednak roli, jaką Boże 
Narodzenie pełni w kulturze USA. Każda 
amerykańska rodzina pieczołowicie i z du-
żym wyprzedzeniem przygotowuje się na 
ich nadejście. Ulice i domy przystrajane są 
tysiącem migocących światełek i lampek. W 
ogródkach i witrynach sklepowych pojawia-
ją się świąteczne dekoracje. Wszędzie roz-
brzmiewa dźwięk kolęd, a w powietrzu uno-
si się zapach choinek. Jedną z ważniejszych 
tradycji związanych z Bożym Narodzeniem 
w Stanach Zjednoczonych jest dawanie pre-
zentów - wzajemne obdarowywanie się. W 
każdym domu pod choinką piętrzą się pre-
zenty, a ich otwarcie następuje w świątecz-
ny poranek przed śniadaniem. Kulminacyj-
nym punktem Bożego Narodzenia  jest uro-
czysty obiad, na którym nie może zabraknąć 
bliższej i dalszej rodziny.

 Wyszperał LMM

 zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w różnych krajach 
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kazimierz ziemba: 

„Życzę burmistrza z szerokim poparciem”

Rozmowa z burmistrzem No-
wogardu Kazimierzem Ziembą

Marcin Nieradka: Jak pan oceni 
mijający rok?

Kazimierz Ziemba: Udanie. 
Obecna koalicja zrealizowała wcze-
śniej nakreślone zadania. W za-
kresie inwestycji zrobiliśmy bar-
dzo dużo. Na inwestycję w gminie 
przeznaczyliśmy aż 16 mln. zł. To 
największa kwota w historii gmi-
ny. Wcześniej przeznaczaliśmy 2,5 
mln., a najwyżej 4 mln. Wspomnę 
chociażby o chodniku na ul. Po-
niatowskiego, remoncie ulic Bema 
i Kościuszki. Do tego wszystkiego 
dochodzi modernizacja SP Nr 4, 
budowa „Orlika” i nowych miesz-
kań socjalnych. To wszystko zosta-
ło zrealizowane, mimo iż kraj, jaki 
Europa walczą z kryzysem. Miasto 
poprawiło się także pod względem 
estetycznym. Nieźle uporaliśmy się 
również z jubileuszem organizacji 
obchodów 700-lecia nadania praw 
miejskich Nowogardowi. Myślę, że 
społeczeństwo to zauważa.

Przez 15 lat sprawowania wła-
dzy nie miał pan chyba do czynie-
nia z tak walczącą opozycją?

- To dobrze. Przecież jej rolą po-
winno być artykułowanie pewnych 
ważnych spraw. W przypadku No-
wogardu są to jednak sprawy tyl-
ko dla niej wygodne. Nasze sukcesy 
skrzętnie się omija. Wcale mnie to 
jednak nie dziwi. Obecna opozycja 
często zajmowała stanowiska nie-
przychylne koalicji z zasady. Padały 

nawet różnego rodzaju pomówienia 
i zarzuty. To, że nie wynikło z nich 
nic oznacza, że opozycja w konkret-
nych sprawach nie miała nic cieka-
wego do powiedzenia. Tym ludziom 
chodzi bardziej, by gonić króliczka, 
zamiast chcieć go złapać. Pamiętam 
jak z fatalnego stanu w SP 4 pew-
ni radni robili aferę. O konkretne 
projekty i rozwiązania było jednak 
ciężko. To myśmy podjęli w tej spra-
wie decyzję i zrealizowaliśmy inwe-
stycję. Wymuszenia trwały nawet 
wtedy, gdy gotowe były już projek-
ty remontu. Czemu miało to służyć?

SP 4 to sukces, ale teraz SP 2 do-
maga się remontu. Władze szkoły 
twierdzą, że zapisany w budżecie 
milion złotych to jednak za mało.

- Szkoła będzie mogła liczyć na 
kolejne dofinansowania, po zreali-
zowaniu pierwszego etapu remontu. 
Pochłonie on od 2 do 4 mln. zł. By 
na remont przeznaczyć odpowied-
nie środki trzeba mieć przygotowa-
ne materiały – kosztorysy. Te goto-
we będą na początku nowego roku. 
Z tego względu kwota zapisana w 
budżecie jest minimalna. Jeżeli oka-
że się, że na wykonanie pierwszego 
etapu robót potrzeba więcej, to na 
SP 2 przekażemy 2 mln. W tę szko-
łę zainwestowaliśmy już milion zł. 
Wykonaliśmy m.in. remont dachu 
i ogrzewania. Podobnie jest z mo-
dernizacją szpitala. Nie zapisywa-
liśmy konkretnej kwoty, bo dopiero 
w marcu będziemy mieli gotową do-
kumentację na jej wykonanie. My-

ślimy także o pozyskaniu środków 
zewnętrznych na jego remont. Jak 
będziemy mieć dokumentację zade-
cydujemy o konkretnych rozwiąza-
niach. Gmina może wydać obliga-
cję, lub zdecydować się na partner-
stwo publiczno prywatne. W swoim 
programie miałem zapis, że nie zli-
kwiduję żadnej szkoły i słowa do-
trzymam. Dziś na utrzymanie szkół 
przeznaczamy około 13 mln. Koszty 
utrzymanie nauczycieli wynoszą 17 
mln. Za czym można zaoszczędzić? 
Musimy dzielić środki.

Szczególnie mocno dostało się 
panu przy uchwalaniu projektu 
budżetu na 2010 r.

- Ale, co konkretnego miała do 
powiedzenia? Większość spraw roz-
grywano politycznie. Budżet nie jest 
koncertem życzeń, które koalicja 
powinna spełniać. Przy uchwalaniu 
budżetu wzięliśmy pod uwagę wie-
le głosów.

Opozycja zarzuca wam unie-
możliwienie dyskusji i zbyt szy-
bie uchwalenie budżetu.

- Nie ma sensu dłużej czekać, bo 
czas działa na naszą niekorzyść. 
Chcemy szybko ogłaszać przetargi i 
konkursy. W ubiegły piątek ogłosili-
śmy pierwszy - na budowę ul. Raci-
bora. Jako inwestor w pewnych spra-
wach chcemy mieć po prostu więcej 
czasu. Opozycja zawsze znajdzie 
200 argumentów, że budżet uchwa-
lamy za wcześnie. Gdybyśmy zrobili 
to w styczniu, stwierdziliby, że jest 
za późno. To tylko gierki polityczne.

Lubi pan przecinać wstęgi na 
nowych ulicach i chodnikach 
przed wyborami?

- Tak na ostatniej sesji powie-
dział jeden z opozycyjnych rad-
nych. Stwierdził też, że takie inwe-
stycje nie przynoszą korzyści. Niech 
ten radny zostanie burmistrzem i 
nie buduje dróg. Ja faktycznie lubię 
przecinać wstęgi. Cieszę się, że mam 
gdzie je przecinać. Ulice Bema, Ko-
ściuszki, Poniatowskiego, czy Boh. 
Warszawy, czy droga w Szczytni-
kach doczekały się porządnego wy-
glądu. Mamy otwierać inwestycje 
w nocy? Przecięcie wstęgi zamyka 
cykl inwestycyjny, jakiego krytyku-
jący nigdy w swoim życiu nie zre-
alizowali. W przyszłym roku też bę-
dziemy otwierać, przecinać i świę-
cić. Pięciu radnych będących kiedyś 
z nami w koalicji będzie się za to de-

nerwować. Gdyby dalej byli z nami 
też by przecinali wstęgi.

Porażką roku było odrzucenie 
projektu o środki zewnętrzne na 
rewitalizację terenów nad jezio-
rem.

- Tak. Czasem trzeba uczyć się 
na błędach. Mamy jednak gotowy 
projekt i jeśli tylko Urząd Marszał-
kowski ogłosi konkurs, to będziemy 
pierwsi by go złożyć. Mamy także 
kompletny projekt na zagospoda-
rowanie terenów w niecce przy ul 
Warszawskiej i Kowalskiej. Tych te-
matów na pewno nie odpuścimy.

Wniosku mieszkańców Bema 
o budowie drugiego „Orlika” nie 
chce pan zrealizować tylko, dla-
tego, że zaproponowali go radni 
Szpilkowski i Szafran?

- To oni dorobili sobie taką teorię. 
Chcą ciągle gonić króliczka. Zro-
bili show na Bema. Zadali miesz-
kańcom pytanie: „Kto jest za bu-
dową Orlika”. Gdybym był miesz-
kańcem sam bym się pod tym pod-
pisał. Gdybym ja zrobił dziś show z 
pytaniem: „Czy jesteś za rozbudową 
szpitala?” też zebrałbym kilkana-
ście tys. podpisów. Zamiast wyda-
wać na „Orlika” pół miliona zreali-
zujemy w mieście inną inwestycję. 
Wystąpił do nas np. komitet miesz-
kańców zabiegający o odwodnienie 
garaży przy ul. Zamkowej. Pod ich 
wnioskiem podpisało się ponad 400 
osób. Wszystko jest kwestią wybo-
ru. Do tematu boiska wrócimy. Na 
Bema będziemy chcieli zrobić bo-
isko z bieżnią lekkoatletyczną.

Wielu mieszkańców chce po-
wołania Straży Miejskiej. Pana 
jakoś przekonać nie można.

- Faktycznie nie jestem takiego 
rozwiązania. Mamy przecież do-
finansowywaną przez gminę poli-
cję, straż leśną, szereg urzędników. 
Stworzenie straży wymaga dużych 
środków finansowych. Te koszty 
musieliby ponieść obywatele. Men-
talności społeczeństwa nie zmieni-
my tylko karą. Zbieramy przecież 
odpady gabarytowe. Straż nie jest 
gwarancją na rozwiązanie wszel-
kich problemów. Czy w Goleniowie 
nie mają problemów z dzikimi wy-
sypiskami?

To może gmina powinna ka-
rać właścicieli zaśmieconych te-
renów?
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- Tak robimy. To chyba skutkuje 
najbardziej. Mieliśmy kilka przy-
padków kar w wysokości 5, 10 tys. 
zł. Jeżeli, ktoś jedzie w nocy i wy-
rzuci worki do rowy to nie da się go 
złapać.

Co konkretnie dzieje się w 
sprawie budowy zakładu utyliza-
cji śmieci w Słajsinie?

- Wniosek o dofinansowanie za-
kładu został złożony w Narodowym 
Funduszu i przeszedł już trzy etapy. 
Inwestycja ma kosztować 80 mln. 
zł. Wygląda na to, że otrzymamy 
dofinansowanie rzędu 60 mln zł. 
Celowy Związek Gmin zadecyduje 
skąd wziąć resztę środków. Myślę, że 
w pierwszej połowie 2010 r. ogłosi-
my przetarg na wykonanie zakładu.

Zadeklarował pan start w je-
siennych wyborach samorządo-
wych. Niektórzy uważają, że na to 
zbyt wcześnie.

- To naturalne, że wchodząc w 
2010 przedstawia się kandydatów i 
przygotowuje program. Jeśli to fal-
start, to moi konkurenci będą mieli 
więcej czasu na dobre przygotowa-
nie. Niech przyspieszą. Radny Ro-
bert Czapla zaraz po mnie zapowie-
dział udział w wyścigu o fotel bur-
mistrza. Oczekiwania społeczne są 
bardzo duże i nie wszystkich moż-
na zadowolić. Każdy mieszkaniec 
chciałby by w jego miejscowości 
były piękne drogi i chodniki, by ży-
cie było bezpieczne, by nie było bez-
robocia. Pieniędzy mamy, ile mamy.

Z kim pan stoczy walkę o fotel 
burmistrza?

- Nie ma to dla mnie znaczenie. 
Życzę mieszkańcom, by wybory wy-
grała osoba, która znajdzie duże 
poparcie w Radzie Miejskiej. Jeśli 
nowy burmistrz takiego nie znaj-
dzie, to nie zrobi nic. Potencjal-
ny zwycięzca o takie poparcie po-
winien zabiegać już dziś. Powinien 
robić wszystko, by budować, a nie 
burzyć. Mamy w Radzie kilku bu-
rzycieli, którzy zapewne będą kan-
dydować. Jeśli wygrają niczego nie 
osiągną, bo do konsensusu nie są 
zdolni. Każdemu burmistrzowi ży-
czę, by miał taką koalicję, jaka rzą-
dzi gminą obecnie. 

Jak spędzi pan święta?
- Tradycyjnie, rodzinnie, w domu. 

Mieszkam w lesie, więc powinien 
odwiedzić mnie Mikołaj. Wszyst-
kim mieszkańcom życzę, by przez 
cały rok towarzyszyła im tak atmos-
fera jak w święta. By więcej nas łą-
czyło niż dzieliło. 

Rozmawiał Marcin Nieradka

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska 
w Nowogardzie informuje…

Trwa gromadzenie dokumentacji w sprawie unieważ-
nienia decyzji Wojewody z 7 października br. dot. budo-
wy północnej obwodnicy wokół Nowogardu. Okazuje 
się, że ktoś świadomie uszczuplił raport oddziaływania 
na środowisko dla tej inwestycji o strefy ochronne dla 
dwóch podziemnych zasobów wód między Karskiem, 
a Warnkowem i ich ujęć a szczególnie rezerwowego w 
Karsku. Najprawdopodobniej eksploatowane są niele-
galnie bez aktualnych pozwoleń wodno prawnych. Brak 
też ekspertyz specjalistów hydrogeologów którzy jedno-
znacznie dopuścili by taką lokalizację obwodnicy. Mi-
nęło już parę tygodni i ani Burmistrz Nowogardu ani 
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Szczecinie nie 
przysłała nam żądanych w/w dokumentów. Z KPA wy-
nika jednoznacznie, że jeśli organ wydający decyzję nie 
wiedział o ważnych faktach w sprawie, to decyzja taka 
jest nieważna, a chodzi o decyzję Wojewody. Całą spra-
wą już niebawem zajmie się Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji w Warszawie i nie wyklu-
czone, że sprawę z urzędu przekieruje organom ścigania. 

Informujemy też, że z naszego wniosku, na polecenie 
goleniowskiej Prokuratury trwa dochodzenie prowa-
dzone przez nowogardzką Policję w związku z wytru-
ciem elismy wodnej w jeziorze Orzechowskim. Elisma 
jest pod szczególną ochroną i za jej wytrucie grozi do 2 

lat więzienia. W tym temacie świadomego zaniedbania 
dokonał burmistrz Kazimierz Ziemba który mimo wie-
lu naszych pism o utworzenie stref ochronnych dla niej i 
natury 2000 – nic nie zrobił!  

Sprawą zatrucia gnojowicą rzeki Wołczenicy, która 
leży w strefie ochrony ujęcia wody dla Glicka zajmuje się 
PUWiS Nowogard i Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie. PUW i S - owi dziękujemy za 
szybką reakcję i wykonanie analizy zatrutej wody.

    Naszym Członkom, 
Czytelnikom oraz wszystkim 

tym którzy nasze działania 
na rzecz ochrony środowiska 

aktywnie wspierają i popierają 
– Wszystkiego Najlepszego z 

Okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Dosiego Roku składa:

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska 
w Nowogardzie

Eugeniusz Korneluk

Cicha noc
Cicha noc – jedna z najbardziej znanych kolęd na 

świecie, po raz pierwszy wykonana podczas paster-
ki w 1818 roku, w austriackim Oberndorfie pod Sal-
zburgiem. Autorem oryginalnych słów niemieckich Stil-
le Nacht był Joseph Mohr, melodię ułożył Franz Xaver 
Gruber. Przetłumaczono ją na ponad 300 różnych języ-
ków dialektów. Słowa jednej z wersji w języku polskim 
ułożył ok. 1930 roku Piotr Maszyński.

Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem, 
A u żłobka Matka Święta 
Czuwa sama uśmiechnięta, 
Nad Dzieciątka snem, 
Nad Dzieciątka snem. 
 
Cicha noc, święta noc, 
Pastuszkowie od swych trzód, 
Biegną wielce zadziwieni, 
Za anielskim głosem pieni, 
Gdzie się spełnił cud 
Gdzie się spełnił cud. 
 
Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn, 
Pan wielkiego majestatu 
Niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win, 
Odkupienie win.
Tekst pieśni powstał jako wiersz już w roku 1816. Autor 

wiersza, Joseph Mohr, był wówczas (1815-1817) wikarym 
w Mariapfarr w regionie Lungau (południowo-wschodnia 
część landu Salzburg). Melodia powstała dwa lata później, 
24 grudnia 1818 roku. Joseph Mohr, w latach 1817-1819 wi-
kary w nowo powstałej parafii św. Mikołaja w Oberndorfie 

k. Salzburga, zaproponował Franzowi Gruberowi napisanie 
muzyki do swojego wiersza. Franz Gruber był od 1807 do 
1829 r. nauczycielem, organistą i kościelnym w Arnsdor-
fie, od 1816 do 1829 r. również organistą w nowej parafii 
w pobliskim Oberndorfie. Kompozycja miała być na 2 gło-
sy solowe z towarzyszeniem chóru i gitary. Przypuszcza się, 
że kościół w Oberndorfie dysponował jedynie starym, nie-
sprawnym pozytywem i dlatego potrzebna była pieśń z to-
warzyszeniem gitary. Została ona napisana w tonacji D-dur, 
w metrum 6/8. Pieśń została wykonana w tym samym dniu 
podczas pasterki. Mohr śpiewał partię tenorową i grał na 
gitarze, Gruber wykonywał partię basową. Gruber okre-
ślił kolędę jako „prostą kompozycję” i nie przypisywał jej 
szczególnego znaczenia. Kolęda spodobała się mieszkań-
com Oberndorfu i wkrótce była znana również w okolicy. 
Świadczą o tym zachowane odpisy pieśni (najstarszy z 1822 
r. z Salzburga). Nie podają one jednak nazwisk autorów. Pie-
śnią zainteresowała się królewska kapela dworska w Berli-
nie, która w roku 1854 wysłała do Salzburga pytanie o twór-
cę kolędy. 30 grudnia 1854 r. Franz Gruber opisał okolicz-
ności powstania utworu. W ojczystym Salzburgu kolęda zo-
stała zaliczona do oficjalnych pieśni kościelnych dopiero w 
roku 1866. Oryginalny zapis nutowy Grubera z 24 grudnia 
1818 r. zaginął, podobnie jak następny zapis, prawdopodob-
nie z ok. 1830 r., na dwa głosy solowe, chór i organy.

Zaginął również śpiewnik kościelny Blasiusa Wimme-
ra (organisty i nauczyciela z Waidring w Tyrolu), w którym 
pieśń „Cicha noc” zapisana była z datą 22 lipca 1819 r. i li-
czyła siedem (!) zwrotek. Zachował się natomiast niedato-
wany rękopis Mohra, powstały prawdopodobnie między 
rokiem 1820-1825 (zapis w tonacji D-dur, metrum 6/8, na 
dwa głosy wokalne z towarzyszeniem gitary, sześć zwrotek), 
w którym wyraźnie podano autorów pieśni.

Zachowały się również późniejsze rękopisy Grujera –  
Autografy te przechowywane są w archiwach w Hallein pod 
Salzburgiem (Stille-Nacht-Archiv) i w Salzburgu (Carolino 
Augusteum).   Opr. LMM



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14 M - Nr 98 (1835)

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 

i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 
działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
wraz z późniejszymi zmianami

ogłasza, że taryfy dla Odbiorców 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

na terenie gminy Osina wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,34 zł/m3 netto + należny podatek VAT, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostar-

czonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 
8,10 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostar-
czonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 
1 wodomierza dodatkowego – 11,67 zł/odbiorcę/m-c netto + należny 
podatek VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostar-
czonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 
2 wodomierzy dodatkowych – 15,24 zł/odbiorcę/m-c netto + należny 
podatek VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostar-
czonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 1 wodomierza zainstalowa-
nego w lokalu w budynku wielolokalowym – 3,57 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostar-
czonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 2 wodomierzy zainstalowa-
nych w lokalu w budynku wielolokalowym –7,14 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostar-
czonej wody ustaloną w oparciu o wskazania 3 wodomierzy zainstalo-
wanych w lokalu w budynku wielolokalowym – 10,71 zł/odbiorcę/m-c 
netto + należny podatek VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,80 zł/od-
biorcę/m-c netto + należny podatek VAT,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 7,64 zł/m3 netto + należny po-
datek VAT,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odpro-
wadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów doty-
czących przeciętnych norm zużycia wody – 11,30 zł/odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń  

wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy wynoszą:

lp. rodzaj stawki stawka opłaty w zł
0 1 2

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodocią-
gowych*

270,00 + należny 
podatek VAT

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanaliza-
cyjnych*

270,00 + należny 
podatek VAT

* powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych 
zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia. Wyżej wymienione stawki nie obejmu-
ją robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika 
zakładowego.
 W przypadku negatywnego odbioru – opłata za odbiór następny wynosi 
50% stawki podstawowej.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków prze-
mysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy wynoszą:

lp.

Wskaźniki okre-
ślone w umowie 

na zbiorowe 
odprowadzanie 

ścieków

stawka opłaty w zł + należny podatek VaT

do 20 %*
Powyżej 
20% do 

50%*

Powyżej 
50% do 
100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 
6,5 do 6,0  
i powyżej 

9,5 do 
10,0 **

Poniżej 
6,0 do 5,5 
i powyżej 

10,0 do 
10,5 **

Poniżej 
5,5 do 4,5 
i powyżej 

10,5 do 
11,5 **

Poniżej 
4,5  

i powy-
żej 11,5 

**
0 1 2 3 4 5

G
ru

pa
 I 1. Chlorki

0,10 0,55 1,18 1,36 2. Siarczany
3. pH

G
ru

pa
 II

4. BZT5

0,15 1,10 2,36 3,15

5. ChZT
6. Zawiesina

7.
Substancje skstra-
hujące się eterem 
naftowym
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ru
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 II

I

8.

Związki biogen-
ne:  
azot ogólny, azot 
amonowy, azot 
azotynowy, fosfor 
ogólny

0,31 2,19 4,72 6,30 
9.

Metale ciężkie: 
Zn, Cr ogólny, Cr+6, 
Cu, Ni, Pb, As, 
V, Ag

10.
Węglowodory 
ropopochodne

11.
Substancje po-
wierzchniowo 
czynne anionowe

12. Siarczki

13. Fenole

G
ru

pa
 IV

14.

Substancje szcze-
gólnie szkodliwe 
dla środowiska 
wodnego - wy-
mienione w za-
łączniku Nr 1 do 
Rozporządzenia 
Ministra Środo-
wiska z dnia 24 
lipca 2006 roku w 
sprawie warun-
ków, jakie należy 
spełnić przy 
wprowadzaniu 
ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz 
w sprawie sub-
stancji szczegól-
nie szkodliwych 
dla środowiska 
wodnego (Dz. U.  
z 2006 Nr 137, 
poz. 984) w tym 
Hg. Cd.

6,30 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) 
znajdujący się w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody  
i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia 
na badania laboratoryjne, a także przyjmowanie skarg i reklamacji dotyczą-
cych świadczonych przez nas usług.
POK Kontakt: tel. 091 39 20 711 w. 26 lub 27, e-mail: pok@puwis.pl.
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Stronę przygotowała grupa 

„WBREW” 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opracowanie: ewa kawczyńska, Natalia Praska, adam kawczyński, da-
wid olejniczak, Paweł Pieczywek, alina Bej, agnieszka synowiec, Łukasz 
szkutnik.
Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

ROZSTRZYGNIĘCIE I ETAPU 
KONKURSU NA SZKOLNEGO  

MISTRZA FREKWENCJI
W listopadzie w naszej szkole został ogłoszony konkurs na „Mistrza Fre-

kwencji” pod hasłem „Chodzenie do szkoły się opłaca”. Celem konkursu 
było umotywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły 
oraz na zajęcia projektu „ELOKWENTNY TECHNICZNY ABSOLWENT 
– Teraz  ETAT”.  Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów, zatem 
każdy mógł sprawdzić swoją systematyczność i wytrwałość. Po podliczeniu  
frekwencji okazało się, że warunki konkursu, tzn. stuprocentowa frekwen-
cja na lekcjach i zajęciach projektowych – spełnili następujący uczniowie: 

100% frekwencja na zajęciach szkolnych:
Jakub Afeltowicz - pendrive
Artur Błaszczyk - długopis i notes
Patryk Kowalczyk -kamizelka męska
Maciej Woźniak - długopis i notes
Marcin Żukowski - długopis i notes
Adrian Nowacki - zestaw długopis, pióro, ołówek
Paweł Łabik - długopis i notes
Ola Borysiuk - plecak
Kasia- Rompel polar damski
Rafał Milusz - długopis i notes
Patryk Król -zestaw długopis , pióro, ołówek
Cristina Dechnik -koszulka
Aleksander Gełomej - długopis i notes
Błażej Saja - długopis i notes
Hubert Szymczak -koszulka
Hubert Winnicki -długopis i notes
Kamil Nowak - długopis i notes
Klasy zawodowe:
Anna Piątkowska - polar damski
Paulina Miksa -koszulka
Ewa Kasprzykowska - plecak
Lista osób, które osiągnęły 100% frekwencję na zajęciach dodatkowych 

(projektowych):
Weronika Męcik
Urszula Matwiej
Ola Borysiuk
Joanna Bańkowska
Patryk Gajewski
Magdalena Iwan
Michał Mazurek
Patrycja Otocka
Emilia Sidor
Elwira Sowul - torba
Joanna Ławniczek
Hubert Winnicki - pendrive
Nagrodę specjalną otrzymał również uczeń klasy IV TI Dawid Olejni-

czak - autor projektu logo naszej szkoły, które wykorzystywane jest także 
we wszystkich działaniach projektu „ELOKWENTNY TECHNICZNY AB-
SOLWENT – Teraz  ETAT”.  Nagrody zostały wręczone podczas uroczy-
stego piątkowego apelu przez Pana Dyrektora mgr. inż. Stefana Sitkowskie-
go oraz koordynatora projektu Panią Jowitę Pawlak. Rozstrzygnięto również 
konkurs na stroik bożonarodzeniowy, laureatami pierwszych pięciu nagród 
zostali: Arek Balcer kl. I TŻ, Julita Owsińska kl. I TŻ, Agata Potomska, Pa-
trycja Walkowiak oraz Justyna Markiefka.

  Nagrody rzeczowe zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

„JASEŁKA Z MAŁYM KSIĘCIEM”
       Kogo kochasz, Mały Książę? Takie pytanie nasuwało się wszystkim 

oglądającym piątkowe wystąpienie uczniów pod tytułem „Jasełka z Małym 
Księciem”.  Z zaciekawieniem oglądaliśmy Małego Księcia, który poszuku-
je miłości, zastanawia się nad jej sensem, nad sensem swojego istnienia… 
Czym jest miłość? Czy można bez niej żyć? Figlarne diablice ze spektaklu ro-
biły wszystko, żeby pozbawić ludzi miłości, ale czy jest to możliwe? Szybko 
zostały przepędzone przez chórek śpiewający piękne kolędy.

Wszyscy byliśmy wzruszeni spektaklem jasełkowym, który raz jeszcze 
przypomniał nam, że w życiu najważniejsze są uczucia…gratulujemy kla-
som II TH i II TE oraz Pani Patrycji Sierżant i księdzu Grzegorzowi, który 
pięknie na gitarze przygrywał.

Święta Bożego Narodzenia  
to czas radosny i oczekiwany,  
gdzie gasną spory i goją się rany.  
To czas kiedy w sercach miłość  
i szczerość duszy zagości,  
a  wokół cichutko rozbrzmiewa kolęda.  
Niech piękne będą dla Was te święta. 
Niech pod świąteczną choinką  
znajdzie się więc radość, szczęście,  
życzliwość i wzajemne zrozumienie. 
 
Prawdziwego smaku i zapachu Bożego Narodzenia  
oraz spełnienia  wszystkich marzeń w Nowym 2010 Roku !

życzy Redakcja „WBREW”

Ksiądz Grzegorz i jego rozśpiewany chórek 

Diablice, które chciały 
odebrać ludziom miłość

Sara Berezowska 
i Bartosz Wołk 
pięknie śpiewają kolędy



28703095    21122009     DLOSZ

28703087    21122009     DLOSZ
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kuPiĘ dreWNo 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

saloN GlazurY  
i WYPosaŻeNia ŁazieNek
PaNele  PodŁoGoWe
deska  BarliNecka

Dom Handlowy „VELES” (za Netto)

ul. 5 Marca 7 Nowogard

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Prowadzisz działalność gospodarczą lub 
planujesz ją uruchomić, udzielasz korepetycji, 

organizujesz spotkania.

Nie chcesz tego robić w domu!
Przyjdź do nas! 

My wynajmiemy Ci po  atrakcyjnych cenach 
(12-22 zł za m² netto), dogodnie położone,

wyposażone w media, pomieszczenia o pow. od 17 do 35 m².
Preferowane są osoby bezrobotne 

i zakładające własną firmę po raz pierwszy.
Szczegółowe informacje:   

ceNTruM  edukacJi  
i PrzedsiĘBiorczoŚci 

,,ProFiT” w Nowogardzie
 ul. Wojska Polskiego 3 

tel: 91 39 20 891, 91 39 20 633.
Lokale można oglądać w dni robocze 

w godz. 8.00-15.00

Zarząd Koła PZW Tęczak 
informuje członków Koła, że dnia 3.01.2010 r. 

organizuje zawody 
trociowe na rzece Rega. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” ul. Waryńskiego 
do dnia 2.01.2010 r. Transport własny, startowe 10 zł. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. Tel. kontaktowy 0665 
479 515 J. Lipski.
       Zarząd

Hurtownia Ogrodnicza 
„GWARANT” 

ul. Wojska Polskiego 54

PIĘKNE ŚWIERKI 
już od 10 zł

ZAPRASZAMY!

CHOINKI
Świerk srebrny

- Długołęka 34, oraz
obok fabryki Rieter

Tel. 603 895 622

Uśmiech dziecka 
– bezcenny

DO WYNAJĘCIA
TEL. 792 425 078

M
IK

OŁA
J 

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność

PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9
Tel. 607 704 926, 691 632 354

Powyżej 2 ton dowóz gratis!

CHOINKI
świerk zwykły, srebrny, 

jodła kaukaska

Szkółka Karsk
Tel. 606 106 142

„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczaj-
nych ludzi przemieniać w niezwyczajnych” Hans Urs von Balthasar

Honorowe wyróżnienie  
„LAUR CISOWY”  za rok 2009

Już po raz dziewiąty w naszym mieście zostaną przyznane honorowe wy-
różnienia „LAUR CISOWY” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzy-
szeniom, firmom oraz instytucjom z terenu miasta i gminy Nowogard za 
szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej w 
następujących dziedzinach:
• Gospodarka
• Oświata
• Kultura
• Sport
• Opieka społeczna i zdrowotna
• Ochrona środowiska
• Działalność społeczna

Specjalny „LAUR CISOWY” może być przyznany osobom, zespołom, fir-
mom, instytucjom i stowarzyszeniom spoza gminy Nowogard, również z za-
granicy za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz promowanie 
Ziemi Nowogardzkiej. Coroczne wyróżnienia przyznawane są decyzją powo-
łanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły.

Kandydatury do wyróżnienia „LAUR CISOWY” mogą zgłaszać mieszkań-
cy gminy Nowogard, stowarzyszenia, firmy oraz instytucje działające na tere-
nie gminy Nowogard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury na piśmie i złożenie 
wniosku do dnia 31 grudnia 2009 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, pok. 8. 

Regulamin przyznawania wyróżnienia zamieszczony jest na stronie in-
ternetowej www.nowogard.pl, informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 
0913926233, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

 Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69



DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18 M - Nr 98 (1835)

OGŁO SZE NIA DrOB NE
NieruchoMoŚci

• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 ZŁ ZA 
1 METR KW NETTO TEL: 608 047 127, 608 
047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 arów w 
Nowogardzie lub okolicy, tel. 605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 m kw 
pod usługi lub handel. Tel. 694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamowych 
przy drodze, na budynkach (Nowogard 
– Goleniów – szczecin – Świnoujście). 
Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dół domu w Nowogardzie. 
513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep na wsi, 
z wyposażeniem, możliwość przekształ-
cenia na dom. Tel. 788 566 432.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 55 m kw, 
prąd, woda, wc alarm. 665 382 216.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościelnej 1. 
504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe wła-
snościowe, 57,80 m kw, parter, 140 tys. w 
tym garaż + ogród 5 arów. Dębice k. Ma-
szewa. 604 189 118.

• Sprzedam działki pod zabudowę 18 zł/ m 
kw. Dębice k. Maszewa. 604 189 118.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Wiejska po remoncie. 693 850 197.

• Sprzedam działkę w mieście 27 arów w 
atrakcyjnej cenie. Tel. 794 063 102.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam ziemię 6,40 ha, 13 tys./ ha w 
Krasnołęce. Tel. 722 337 069.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, I pię-
tro. Tel. 664 726 394, 091 39 23 400 wie-
czorem.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I pię-
tro. 605 495 453.

• Lokal do wynajęcia, 147 m kw, atrakcyjna 
cena, do uzgodnienia. Tel. 665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Zamienię garaż w śródmieściu murowa-
ny, instalacja elektryczna, okno, na garaż 
samochodowy w pobliżu ul. Ks. Racibora 
lub kupię. Wiadomość tel. 091 39 22 329 
lub 697 516 145.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I pię-
tro, cena 2800 m kw lub wynajmę. Tel. 
608 633 831.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow. 
42 m kw, ogrzewanie co gaz, ocieplone, 

ul. Leśna, 125 tys., częściowo z meblami. 
Tel. 603 423 179.

• Sprzedam 30 arów ziemi pod zabudowę 
mieszkania, okolice Nowogardu, woda, 
prąd przy działce. 091 39 187 34.

• Sprzedam: działka bud, 1100 m2 Gole-
niów z warunkami zabudowy, dobrze 
zlokalizowana, cena do uzgodnienia 501 
811 746.

• Wydzierżawię teren 1,8ha, utwardzony, 
ogrodzony, strzeżony 24h, w sąsiedztwie 
drogi A3 i A6, Goleniów 517 686 186.

• okazja! sprzedam, wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe, po remoncie. Tel. 
602 630 016.

• Wynajmę lokal pod salon fryzjerski, 
centrum Nowogardu. 608 494 446.

• Do wynajęcia garaż przy ul. Jana Pawła II. 
Tel. 668 509 770.

• Pokój do wynajęcia. 091 39 22  988, 698 
84 30 40.

• Pokój do wynajęcia. 725 590 955 po 20.00.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 3 po-
kojowe na 2 pokojowe z dopłatą. 603 55 
55 32.

• Mieszkanie do wynajęcia. 725 590 955 po 
20.00.

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
Ogrodowej 27 w Nowogardzie, o pow. 
787 m kw. Teren uzbrojony w media. Tele-
fon kontaktowy 601 060 940.

MoTorYzacJa

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 16; 
cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALOWE DO SAMO-
CHODU ROVER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• SPRZEDAM OPONY ZIMOWE 4 SZTUKI 
185 65 R15, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Citroen C-5, stan idealny, 
przebieg 35 tys. km. Wiadomość tel. 
697 516 145.

• Sprzedam Mazdę 323F, 1994 r., 2 podusz-
ki powietrzne, centralny zamek, wspoma-
ganie kierownicy. Tel. 50 37 32  533, 091 
39 784 81.

• Sprzedam Renault 19 szamada, OC i prze-
gląd ważny, cena do uzgodnienia. Tel. 
602 751 450.

• VW Golf III, rok prod. 1995, 164 tys. prze-
biegu, 2 poduszki powietrzne, klima-
tyzacja, szyberdach, 1,8 benzyna. Tel. 
662 514 785.

rolNicTWo

• sprzedam gołębie budapeszty. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam ziemniaki, pszenżyto, pszenicę 
oraz buraczki i marchew. Tel. 502 853 573..

• Sprzedam słomę żytnią w małych bel-
kach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i ciągnik 
C-385. 603 839 782.

• Sprzedam ciągnik rolniczy Fiat 120, 1992 
r., cena 39 tys. Tel. 50 37 32  533, 091 
39 784 81.

usŁuGi

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 791 337 769.

• dYWaNoPraNie. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, Tir-y). Tel. 0604 
373 143.

• czyszczenie pościeli wełnianych lanoli-
ną. Tel. 604 373 143.

• czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania. Nowogard, ul. zielona 3. 091 39 
20 714.

• zespół muzyczny acord – oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• reMoNTY mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Transport – Bus MAX. 604 963 120.

• zakŁad rTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. 091 39 21 110, 0603 584 553.

• remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• zespół muzyczno – taneczny kaM – 
zabawy, wesela, andrzejki, sylwestra. 
ceny konkurencyjne. Tel. 608 582 168, 
605 576 908.

• Naprawa rTV Sawicki. K. Wielkiego 7. 
091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• korepetycje z języka angielskiego, na-
uka od podstaw. Tel. 605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Artystyczne zdobienie wnętrz, malowa-
nie pokoi dziecięcych. 694 161 129.

• usługi informatyczne, naprawa kom-
puterów, monitoring, simloki. Tel 788 
150 357.

• odzyskamy odszkodowanie, śmierć 

najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, ko-
lizja drogowa. 503 617 739.

• dur – dach – pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141.

• dachY. 785 562 104.

• usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 15 
lutego 17. 669 053 722.

• instalacje elektryczne. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• remonty – malowanie, regipsy, panele 
podłogowe. Tanio, solidnie. 606 490 456.

• Usługi ogólnobudowlane, dekarstwo, do-
cieplenia. 507 951 320.

• Wykonam remont. 091 39 20  002, 
600 302 217.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• harrY – Med masaż i rehabilitacja u 
pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Usługi ogólnobudowlane. Konkurencyjne 
ceny. Tel. 880 690 659.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

• remonty mieszkań i wykończenia 
wnętrz. 662 125 370.

• Matematyka – korepetycje, 25 zł. 668 17 12 12.

• Geografia – przygotowanie do matury. 
668 17 12 12.

• Remonty, budowy kompleksowo. 
727 303 097.

• Dachy kompleksowo. 727 303 097.

• Transport – 7 ton. 727 303 097.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• Mikołaj do wynajęcia. 792 425 078.

• zBik- dach zbigniew kuna - usługi cie-
sielsko – dekarskie. Tel. 607 804 387.

• Remonty mieszkań, naprawa dachów. 
796  517 107.

• hYdraulicY. 600  400  363, www. su-
perogrzewanie.nd.pl

• Usługi ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz, ceny konkurencyjne, wystawiam 
faktury VAT. 785 931 513, 91 39 111 53.

• Piasek, ziemia – transport. 727 303 097.

Praca

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa, 
USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAWCA, 
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, OBSŁU-
GA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika z doświadcze-
niem przyjmę. Oferty tylko pisemne na 
adres Ferma Drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty.
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Informujemy, że 

22 grudnia 2009 r.
wtorek w godz. 11.30 - 12.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 
radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

MieszkaNia  
Na sPrzedaŻ

zarząd spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ul. osiedlowa 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokali mieszkalnych
lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2, , 
IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
cena wywoławcza:  113.500,- zł    Wadium:  11.400,- zł

lokal nr 2: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2, ,
II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
cena wywoławcza:  139.500- zł    Wadium:  14.000,- zł

lokal nr 3: Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2, , 
I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
cena wywoławcza:  163.900- zł   Wadium:  16.400,- zł

składanie ofert do 07.01.2010 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 
07.01.2010 r. o godz.12.15
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 
Spółdzielni pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 
na lokal nr ...”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr 
telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię 
wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku 
Spółdzielczym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego.
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 

przy ul. 15 Lutego 9c 
3 pomieszczenia 
pod działalność 
(po 40 m kw). 

Wejście od 
ul. Magazynowej lub przez 

Sklepy Wielobranżowe. 
Tel. 91 39 20 776

• Przyjmę do pracy mechanika samocho-
dowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 20 303.

• Firma kosmetyczna Oriflame zatrudni 
konsultantów. 604 189 118.

• Pracownik ogólnobudowlany ze stażem i 
doświadczeniem podejmie się wszelkiej 
pracy. Tel. 796 929 321.

• Zatrudnię krawcową / szwaczkę z wła-
sną maszyną do poprawek krawieckich 
i drobnych napraw. Praca dorywcza we 
własnym domu. Zgłoszenia na maila biu-
ro@cupsell.pl

• Zatrudnię ekspedientkę w sklepie cało-
dobowym. Tel. od 10.00 do 15.00 - 91 39 
27 122, po 15.00 - 91 39 20 420.

• Kobieta, lat 37 podejmie każdą pracę. 
691 728 432.

iNNe

• sPrzedaM Piasek, ŻWir, czarNo-
zieM, PosPóŁkĘ z doWozeM do 
klieNTa. ŻWiroWNia dŁuGoŁĘka. 
Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz komin-
kowe. Tel. 603 353 789.

• Podgrzewacz wody – bojler gazowy 
stojący, zasobnik typ 130, 160, 190 li-
trowy, z Niemiec firmy Vaillant do dom-
ku gdzie są 2 łazienki, prysznic, kuch-
nia to komfort ciepłej wody, koszt 40 
zł miesięcznie, cena 1000 zł gwarancja. 
Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z Nie-
miec, wiszące, tylko ogrzewanie cena 
900 zł oraz ogrzewanie + ciepła woda 
(dwufunkcyjne) cena 1200 zł,  mieszka-
nie, domek, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• elektryczne przepływowe podgrzewa-
cze wody na prąd 380 V, małe gabary-
ty, moc 18-21 kw, z Niemiec, ekono-
miczne, idealne do łazienki, kuchni, 
warsztatu, baru, pubu, cena od 150 zł. 
Tel. 0790 540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuchni 
wiszący do mieszkania, domku, firmy 
Vaillant z Niemiec, mało używany, cena 

150 zł, gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stojący, 
zasobnik z wężownicą do podłączenia 
go z piecem c.o. gazowym lub węglo-
wym, firmy Vaillant z Niemiec, typ 120 
lub 150 litrowy, cena 850 zł. Tel. 0691 
686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICSSON K 
810 i, GWARANCJA, ETUI, CENA 360 ZŁ; 
LAPTOPA LENOVO IDEA PAD Z OPRO-
GRAMOWANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ONKYO (AMPLITU-
NER, DVD, 5 KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 522 340.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 783-
222-238.

• sprzedaż drewna opałowego i kominko-
wego. Tel. 691 466 441.

• Drewno tartaczne na opał do piecy kaflo-
wych, piecy CO, itp. Przyczepa pociętego 
w klocki 300 zł. Przyczepa w całości do 
pocięcia 200 zł. Transport gratis na terenie 
gminy Nowogard. Tel. 514 740 538.

• Oddam szczeniaczki kundelki 8 tyg. – 
małe. Tel. 781 785 779.

• Sprzedam Yorki. 509 389 669, 509 389 624.

• Sprzedam zamrażarkę poj. Ok. 200 
l, skrzyniowa, używana 1 sezon. Tel. 
601 555 108.

• karp świąteczny – sprzedaż ul. Boh. 
Warszawy (obok sklepu wędkarskiego) 
i w domu ul. dąbrowskiego 9. speł-
nia standardy ekologiczne. Tel. 91 39 
20 763.

• sprzedaż drewna kominkowego, opa-
łowego. Transport. 509 930 161.

• Sprzedam stół IKEA BJURSTA, kolor: mio-
dowy brąz, wymiary: D140/180/220xS84, 
W74, stan: idealny (jak nowy), cena: 500 
zł. Tel. 603 621 884.

• 13 grudnia na polowaniu zaginął pies te-
rier myśliwski, czarny. Dla znalazcy nagro-
da. 793 90 80 98.

• Sprzedam tapczan – nowy i segment mło-
dzieżowy w dobrym stanie. 603 55 55 32.

Wszystkim Klientom, Partnerom oraz 
Sympatykom naszej firmy składamy 

życzenia Spokojnych 
i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku

"EXTRA DOM" 
BIURO NIERUCHOMOŚCI
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III edycja programu realizowanego 
przez Stowarzyszenie Współistnienie 
Centrum Integracji Społecznej “OD NOWA” 
w Łobzie pod hasłem “PRZECIW WYKLU-
CZENU” zakończyła się w październiku. 

Ważną częścią programu były zajęcia 
z  reintegracji społecznej. Odbywały się 
w każdy piątek.

- Uczestnicy CIS pracowali przez cztery 
dni pod opieką instruktorów. W  piątki 
pracowali z nimi specjaliści – pedagog, do-
radca zawodowy. Cel był jeden – pomóc 
rozwiązać problemy, które powodowały, 
że wielu z  uczestników trwało w  mara-
zmie, zamykało się w  domu i  w  sobie 
– mówi kierownik instruktorów w  CIS 
Łukasz Wójcicki. 

- Był też psychoterapeuta, który pra-
cował z  osobami mającymi problem 
z uzależnieniami – dodaje asystent pro-
jektu Lucyna Lau. - Mediator pomagał 
rozwiązywać problemy rodzinne. 

W czasie tej edycji programu okazało 
się, że problemem jednej z pań był mąż, 
który zabraniał kobiecie podjęcia za-
trudnienia. Dzięki interwencji mediatora 
problem został rozwiązany.

Uczestnicy pracowali w grupach, wiele 
czasu spędzając na rozmowach indywidu-
alnych. Reintegracja społeczna jednak to 
nie tylko wykłady. W  ramach programu 
organizowane były pikniki, wycieczki 
nad  morze, do  teatru, do  kina a  nawet 
spływ kajakowy. – informuje Łukasz 
Wójcicki. – Zorganizowany został również 
wyjazd do zaprzyjaźnionego CIS-u w Po-
znaniu. Miało to na celu zademonstrowa-
nie uczestnikom, że istnieją możliwości by 
miło i pożytecznie wypocząć za naprawdę 
niewielkie pieniądze. 

Centrum Integracji zakupiło 16 rowe-
rów. Zostały one użyczone bezpłatnie 
potrzebującym uczestnikom by umożliwić 
im dojazdy do pracy. W czasie programu 
rozwiązywane były różnorakie problemy. 
Przykładem może być sytuacja jednej 
z uczestniczek. Miała ona kilkuletnią prze-
rwę w  zawodzie fryzjera. CIS skierował 
ją do jednego z łobeskich zakładów fry-
zjerskich, lecz właścicielka miała obawy, 
czy po tak długim okresie bez praktyki 
zawodowej kobieta będzie w stanie sobie 
poradzić. Wszystko skończyło się jednak 
pozytywnie. - Przełamała się -dodaje Lu-
cyna Lau -mimo, dużego stresu, że sobie 
nie poradzi, z  powodu długiej  przerwy 
w wykonywaniu zawodu. 

 Znaleźliśmy wśród uczestniczek panie 
chętne do pracy w zakładzie fryzjerskim– 
mówi Łukasz Wójcicki. - Chodziły do na-
szej fryzjerki i  były bardzo zadowolone. 
Fryzjerka również. 

Uczestnicy CIS, posiadający wady wzro-
ku, otrzymali bezpłatnie okulary. 

- Chcielibyśmy podziękować pani dok-
tor Bożenie Kubackiej, która nieodpłatnie 
badała uczestników - mówi Lucyna Lau. 
– u  wielu z  nich zdiagnozowano zanie-
dbywane problemy ze wzrokiem. 

Uczestników programu odwiedziliśmy 
31 lipca w piątek w trakcie zajęć z psycho-
logiem, p. Dorotą Jagiełką. 

W trakcie zajęć rozmawialiśmy także 
z uczestnikami edycji. Pani Halina Czudek 
z  Dobrej miała nieduże doświadczenie 
zawodowe;

- Przed przyjściem do CIS nie pracowa-
łam, siedziałam w domu. Jeżeli była jakaś 
praca, to dorywcza – wspomina kobieta. 
- O pracę w Dobrej ciężko. O CIS-ie dowie-
działam się od znajomego. Zdecydowa-
łam się przyjść. Pracuję na terenie gminy. 

- W piątki odbywają się zajęcia z reinte-
gracji społecznej. Uważa pani, że te zajęcia 
są potrzebne?

- Uważam, że tak. Wzmacniają psychicz-
nie. Dodają siły.

- Specjaliści pomogli pani rozwiązać 
jakiś problem? 

- Miałam taki problem związany z ży-
ciem osobistym. Po zajęciach z  psy-
chologiem zrozumiałam, jak mam ten 

problem rozwiązać – mówi Halina Czudek. 
- Uważam, że te zajęcia są jak najbardziej 
potrzebne. 

- Czy CIS to dobra idea?
- To bardzo dobra rzecz. Chciałabym, 

żeby program trwał jak najdłużej. Szkoda, 
że w październiku się skończy. 

- A co potem?
- Zobaczymy, ale wiem, że trzeba szukać 

pracy na stałe. 
- Jak pani ocenia swoje szanse na dalsze 

aktywne życie po zakończeniu programu?
- Dam radę. Dzięki CIS-owi ukończyłam 

kilka kursów. Były zajęcia z języka angiel-
skiego, z  obsługi komputera, minimum 
sanitarne. Przedtem tylko umiałam włą-
czyć komputer i  wyłączyć. Teraz umiem 
napisać tekst, wydrukować go, wysłać e 
maila. - CIS bardzo dużo mi dał – dodaje 
Halina Czudek. 

Kolejny rozmówca – Józef Maciocha 
z Zachełmia. 

- Jak pan ocenia zajęcia z  reintegracji 
społecznej – są, czy nie są potrzebne? 
- To zależy, przez kogo są prowadzone. 
Pani Jagiełka prowadzi je bardzo dobrze, 
potrafi zainteresować problemem, poru-
szyć niejednego tak, że informacja trafia 
“do środka”. 

- Czy pan miał jakiś swój problem, który 
pani psycholog pomogła rozwiązać?

- To dzięki niej tutaj jestem. Nie chcę 
mówić o szczegółach, ale gdyby nie dała 
mi “kopa”, nie słuchałbym np. przedsię-
biorcy, u którego pracuję. Pani psycholog 
uświadomiła mi, że muszę wyjść do  lu-
dzi, że nie można zamykać się w domu, 
w  sobie. Dziś moje sprawy osobiste są 
na  całkiem innych, dobrych torach. Po-
wiem krótko: teraz wiem, że żyję. W sensie 
zawodowym CIS wiele mi nie dał, bo prak-
tycznie całe życie byłem w zawodzie. CIS 
pomógł mi mentalnie. Pomógł mi wyjść 
z marazmu. 

Psycholog Dorota Jagiełka prowadziła 
zajęcia w CIS od I edycji. 

- Wielu uczestników CIS na  początku 

wstydzi się tego, że biorą udział w  pro-
gramie. Taka jest prawda. Jednak po 
pewnym czasie, po wykonaniu dużej 
pracy, także z  samym sobą, wstydu nie 
ma - mówi Dorota Jagiełka, która z wie-
loma uczestnikami rozmawia po kilka 
godzin indywidualnie. - Taka jest potrze-
ba - komentuje psycholog. - na początku 
ludzie są “zabetonowami”, trzeba czasu, 
by móc dojść w rozmowie do sedna, wy-
ciągnąć problem na  wierzch, pracować 
nad nim. Spotkania w grupie pozwalają 
uświadomić uczestnikom, że nie są ze 
swoimi problemami sami. W czasie przerw 
rozmawiają ze sobą w  mniejszych gru-
pach. Wyniki rozmów indywidualnych, 
anonimowo, przedstawiam na  grupach, 
wyciągamy z  tego wnioski, które często 
mają dla wszystkich ten sam mianownik. 
Najważniejszym z problemów jest samot-
ność. Są tu kobiety, które nie muszą tu być 
z powodów finansowych, ale czuły się nie-
potrzebne, opuszczone siedząc samotne 
w domu. z samotności można zwariować. 
Jest czymś strasznym, dlatego nie można 
w niej tkwić. Część kobiet boi się, że po 
zakończeniu CIS, wrócą do domów, zosta-
wiając przyjaźnie, których doświadczyły. 
Ale tego doświadczamy przecież wszyscy. 

- Jak pani ocenia szanse uczestników 
projektu na  inne, aktywne życie po za-
kończeniu edycji?

- Myślę, że większość poradzi sobie. Są 
w  innym miejscu, niż byli przed rozpo-
częciem projektu. Mają nowe kontakty 
i wiedzę, że wiele ze swoich problemów 
wyolbrzymiali, że strach ma wielkie oczy. 
Wiedzą, że mogą liczyć na pomoc kadry 
z  CIS-u, OPS-u. Wydaje mi się, że wyro-
bili w  sobie umiejętność radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych, co jest ogromnym 
sukcesem. Mają też wiedzę, że instytucje 
są po to, żeby im służyć, ale nie można 
mieć postawy roszczeniowej. Nauczyli się, 
że sprawy trzeba załatwiać z godnością, 
ale nie na kolanach. 

„CIS pomógł mi wyjść z marazmu”

Materiał opublikowany w ramach projektu „Punkt wsparcia zachodniopomorskich inicjatyw społecznych CIS 
„Od Nowa” w Łobzie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Reintegracja społeczna z czerwca 2009 połączona z wizytą Centrum Integracji Społecznej ze Szczecina

Halina Czudek
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Humor wyszukany
przez Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

Nr  22.12

Sympatykom kącika krzyżówkowego życzę zdrowia 
i dużo wolnego czasu byście Państwo mogli 

wypoczywać po pracy rozwiązując coraz lepsze, 
dające satysfakcję zadania.

     Lesław M. Marek

WiGilia
Jak każdego roku
Idzie czas miłości,
Więc się nie okopuj 
W twierdzy samotności!
Czy spod znaku Wagi,
Czy tez spod Skorpiona,
Dodaje odwagi
Małżonkowi żona!
Gdy go blask omami
Najjaśniejszej gwiazdy,
Z życia zda egzamin 
Mąż i ojciec każdy!
Córka, słodka beksa,
Poskramia wzruszenie,
Mówiąc: - Będę lepsza,
Naprawdę się zmienię!
Na tle nieba płoną
Gwiazdy jak pochodnie,
A rodzinne grono 
Szczęście dzieli zgodnie!
Jem barszczyk z uszkami,
Aż się uszy trzęsą!
W duszy Anioł gra mi 
Kolędę najświętszą...

koŁYsaNka
Cicha noc, święta noc
Ile nut, jaka moc!
U żłóbka melodię 
Śpiewamy pogodnie.
W okna już puka mróz,
Milknie ptak na ten chłód.
U stóp sianko miękkie,
Luli laj Maleńki
Oczka zmruż.
Zima lśni, śniegiem skrzy
I tak biel tuli sny.
Pod pieczą troskliwą 
Luli lak Dziecino
Cyt, cyt!

Aby wszystkie dni w roku 
były tak szczęśliwe, jak ten
jeden wigilijny wieczór,
Abyście patrzyli śmiało
w przyszłość
Czytelnikom Humoru 
 życzy Henryk
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PrzeWóz osóB - ro MaN BiŃczYk - linia regularna
Tel. 0607 310 591 

od PoNiedziaŁku do PiąTku: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
soBoTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
Niedziela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD jAZDY bu sóW

reGularNa liNia Mi kro Bu so Wa serocki
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

informacja Pks 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

in for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
oPs - ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
Pck - 091 392 17 01
szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD jAZDY pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PrzeWóz osóB • M.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

regularna linia MeTro        tel. 505 619 600
Nowogard - szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PuP
Nowogard 17.12.2009r.

oFerTY PracY 
PuP GoleNióW, Filia NoWoGard
1. Robotnik budowlany
2. Monter izolacji budowlanej 
3. dekarz
4. Doradca klienta 
5. Księgowa
6. Osoba do punktu optycznego
7. Kierownik grupy remontowo-bu-
dowlanej

oFerTY PracY z reJoNu
1. Pracownik pomiarowy geofizyczny 
(Goleniów )
2. Nauczyciel matematyki, nauczanie 
zintegrowanego
3. Fileciarka/fileciarz (Banino )
4. Referent do spraw kosztorysowa-
nia – doradca techniczno – handlowy 
(Szczecin )
5. Asystent sędziego (Goleniów )

Firmy usługowo-handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNda: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – stargard   6.50, 11.15, 13.35
stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

r e k l a M a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.
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Życzenia od 
LKS POMORZANIN

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz  Nowego 
2010 Roku  szczęścia, spokoju, spędzenia czasu w miłym rodzin-
nym gronie, wymarzonych prezentów oraz niezapomnianych 
atrakcji w Sylwestrową Noc

 

Życzenia dla kibiców
Mamy nadzieję, że ten nowy 2010 rok przyniesie kibicom Pomo-

rzanina samą radość. Niech w końcu nowogardzki sport wyjdzie z 
cienia. Dla kibica nie ma nic wspanialszego jak oglądać zwycięstwa 
swoich faworytów. Życzymy wszystkim aby nie byli minimalistami 
i od naszych sportowców oczekiwali jak najwięcej. Oczywiście nie 
stawiajmy poprzeczki na poziomie niemożliwym do osiągnięcia, 
bądźmy realistami i wymagajmy tego co realne.

Obecnie sukcesem dla nowogardzkiego kibica jest zdobycie jak  
najwyższej pozycji w lidze a później awans do wyższej klasy roz-
rywkowej.

Życzenia dla Zawodników 
Pomorzanina

Tu można powiedzieć krótko - samych sukcesów, ale takich wiel-
kich i znaczących dla naszej  piłki. Licznych zwycięstw i samych 
radości. Niech ten 2010 zakończy okres sporadycznych zwycięstw, a 
przyniesie systematyczne sukcesy. Sportowców mamy wspaniałych, 
takich którzy mogą walczyć o najwyższe laury. Pracujcie, trenujcie, 
a wszystko o czym marzycie przyjdzie.

Zarząd Pomorzanina

Życzenia od Olimpii 
Zarząd LKS „Olimpia” Nowogard wszystkim swoim piłkarzom, 
kibicom, sponsorom, a także mieszkańcom całej gminy życzy we-
sołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. By nadchodzący 
2010 r. obfitował w sukcesy i jak najlepsze wyniki, także w życiu 
osobistym. By nowe 365 dni były jeszcze lepsze niż minione i dały 
nam wszystkim ogrom radości. „Zwyciężać mogą ci, którzy wie-
rzą, że mogą” – życzymy właśnie takiej wiary.

Zarząd LKS OLIMPIA NOWOGARD

NalP
Wyniki jedenastej kolejki ii ligi :
Nehuera Osowo – Mosty                         6 : 0 ( 2 : 0 )
Sikorki – Jantar                                        2 : 3 ( 1 : 1 )
Old Punks – BTCH                                 2 : 3 ( 1 : 2 )
Bosman – Pampeluna                             0 : 7 ( 0 : 5 )
Tabela ii ligi po jedenastej kolejce: 

1.   BTCH                           10        28    46 : 8      
2. Jantar                            10        20    34 : 27    
3. Pampeluna                    10        18    34 : 21    
4. Nehuera Osowo            10        16    33 : 31    
5. Sikorki                          10        15    33 : 31    
6. Czarne Chmury              9        13    23 : 23        
7. Old Punks                     10          9    29 : 32    
8. Bosman                          9          6    18 :  46    
9. Mosty                            10         3    11 :  42    

Wyniki jedenastej kolejki i ligi :
Golputz – Budowlani                         2 : 5 ( 2 : 2 )
Herosi – Czarne Koszule                   7 : 2 ( 6 : 1 )
Tubisie – Probud Wyszomierz          5 : 3 ( 1 : 0 )
Denver Miętno – Parasol                   2 : 1 ( 1 : 0 )
Seniorzy – Bad Boys                         4 : 1 ( 0 : 0 )
Tabela i ligi po jedenastej kolejce: 

1. Budowlani                 11    28     36 : 13   
2. Seniorzy                    11    23     36 :  12  
3. Bad Boys Juniors      11    21     31 :  23  

      4. Probud Wyszomierz  11    19     39 : 29  
      5. Golputz                      11    17     26 : 27   
      6. Tubisie                       11    14     30 : 35  
      7. Denver Mietno           11    13     24 : 36  
      8. Parasol                       11    11      22 : 23   

9. Herosi                        11    10      33 : 42   
10. Czarne Koszule       11      1      10 :  47  

Następna kolejka 3.01.2010 r. ( niedziela ) :
II liga :
14.00 Sikorki – Old Punks
14.30 Nehuera Osowo – Jantar
15.00 Bosman – Czarne Chmury
15.30 Pampeluna – BTCH
Pauza – Mosty
I liga : 
16.00 Probud Wyszomierz – Denver Miętno
16.30 Czarne Koszule – Tubisie
17.00 Budowlani – Herosi
17.30 Seniorzy – Golputz
18.00 Bad Boys – Parasol

opr. Tomasz Szafran
Sport też na stronie 10
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"AVANTIS"
Twoje Centrum Finansowe
ul. 700-lecia 6A, Nowogard (vis a vis Netto)

Promocja!!! Promocja!!! Promocja

Poleca: Przelewy za 0,80 zł
(Oferta ważna tylko do końca grudnia 2009)

PUNKT TANICH
OPŁAT AVANTIS

Oferuje: kredyty gotówkowe,
samochodowe, hipoteczne,

konsolidacyjne - bez BIK

tel. 513 164 203
91 392 72 68

Pożyczka Ekspresowa
(przykładowa oferta z ubezpieczeniem)

1.000,00

96,91

53,06

40,00

32,43

30,06

2.000,00

193,71

107,11

81,78

67,90

60,10

5.000,00

489,35

270,45

195,87

162,92

150,21

12

24

36

48

60

Kwota kredytu

Liczba
rat

akuMulaTorY
ul. Boh. Warszawy 103 • NoWoGard

www.autopart.pl28.12.2009 r. godz. 16.30

r e k l a M a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU NR 3

reklaMa reklaMa

reklaMa

kolędy i pastorałki. Chwile spędzone w 
przedszkolu dostarczyły wielu wzruszeń 
zarówno rodzicom, dziadkom, dzieciom 
jak również personelowi przedszkola.

Rodzice mogą być dumni, iż mają tak 
wspaniałe dzieci. Na zakończenie spo-
tkania pani dyrektor Ewa Wróbel złoży-
ła wszystkim wspaniałych, rodzinnych, 
pełnych ciepła i miłości świąt. Dzieci 
dzieliły się opłatkiem z przybyłymi do 
przedszkola miłymi gośćmi. Po występie 
odbył się w holu przedszkola kiermasz 
bożonarodzeniowy, na którym można 
było kupić ozdoby świąteczne oraz cia-
sta upieczone przez panie pracujące w 
placówce. Nie brakowało chętnych do 

nabycia stroików oraz innych ozdób. 
Zaproszeni goście oraz dzieci zabrali do 
swoich domów cudowną świąteczną at-
mosferę.

14 grudnia nasze przedstawienie obej-
rzały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3

Wychowawczyni grupy integracyjnej
mgr Małgorzata Pawelec

 Dzień 16. 12. 2009r. był szczególnym 
dniem w naszym przedszkolu.

W atmosferze zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia zaproszono do 
przedszkola rodziców oraz dziadków 
naszych przedszkolaków. Chór aniel-
ski, trzej królowie, gromada pasterzy 
oraz Maryja z Józefem, to największe 
atrakcje tegorocznych Jasełek przygo-
towanych przez dzieci 6-letnie z grupy 
starszaków oraz z grupy integracyjnej. 
Przepiękna dekoracja sali gimnastycz-
nej przygotowana przez nauczycielki, 
której centrum stanowiła szopka w oto-
czeniu choinek mieniących się blaskiem 

świateł sprawiła, iż wokół unosił się ma-
giczny świąteczny nastrój. Kulminacyj-
nym punktem spotkania były występy 
przedszkolaków przygotowane pod kie-
runkiem nauczycielek Anny Kasprzyk i 
Małgorzaty Pawelec. Dzieci w przepięk-
nych strojach przygotowanych przez ro-
dziców przedstawiały swoje role. Wy-
stęp maluchów wywołał uśmiech na 
twarzach rodziców, którzy z dumą, po-
dziwiali swoje pociechy. Przedszkolaki  
przedstawiły Jasełka, które pozwoliły się 
przenieść w magiczną krainę cudu „Bo-
żego Narodzenia”. Przy żłóbku małego 
dzieciątka dzieci przepięknie zaśpiewały 
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PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

• ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA • 

tel. 504 872 700, 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

STUDIO FRYZJeRSkIe
„TYNa”

Nowo otwarty gabinet kosmetyczny
Najnowsze trendy stylizacji i koloryzacji

Czynne pn-pt 8-18, sob. 8-15
Tel. 91 39 25 027

ul. Boh. Warszawy 103a/B/2

Dziś kalendarz  
na rok 2010

Następne wydanie 
ukaże się 

5 stycznia 2010 r.
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Kronika policyjna Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 
w dniu 24 grudnia 2009 roku 

w wieku 78 lat zmarł 

Franciszek 
Palenica 

działacz i  pracownik Ludowych Zespołów 
Sportowych w latach 1952 – 1992.

Pracując w bardzo trudnych warunkach tworzył zręby LZS 
na naszym terenie. Poprzez organizowanie masowych imprez 
potrafił zaszczepić miłość i entuzjazm do sportu u bardzo wielu 
młodych ludzi, a wyławiając młode talenty prowadził ich na 
szczyty sportowych osiągnięć – jego wychowankowie byli repre-
zentantami kraju, członkami Kadry Narodowej, uczestniczyli w 
Olimpiadach i Mistrzostwach Świata, a nazwa miasta Nowogard 
znana była w każdym zakątku Polski. Niezwykle zasłużony dla 
kolarstwa polskiego, 

Zapamiętamy Go jako nieodżałowanego Działacza i wspania-
łego Kolegę.

Wyrazy głębokiego żalu Rodzinie Zmarłego przekazują  za-
wodnicy, trenerzy, instruktorzy i działacze Miejsko-Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Nowogardzie.

Cześć Jego Pamięci!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 30 grudnia, o godz. 
14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie.

Kolęda w parafii pw. WNMP 
Wtorek 29 grudnia: ul. Armii Krajowej 22 – 39; Luboszan 13 – 18; Czar-

nieckiego 3 i 4 oraz Plac Wolności 2, 3, 4. 
Środa 30 grudnia: Armii Krajowej 40 – 50; Kard. Wyszyńskiego 1, 4 i 7; 

Plac Wolności 6
Sobota 2 stycznia: kolonia Olchowo; Dąbrowa lewa strona; Karsk 
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00. Dzień wcześniej ministranci od-

wiedzą rodziny zapowiadając wizytę duszpasterską.

W minionym tygodniu policjanci 
z nowogardzkiego komisariatu re-
agowali na następujące zdarzenia:

21 grudzień (poniedziałek)
- godz. 9.15 – Kolizja drogowa na 

drodze krajowej Nr 6., na wysokości 
miejscowości Wojcieszyn. Kierowca 
Mercedesa spowodował zdarzenie 
z Volkswagenem Crafterem. Spraw-
ca wypadku oddalił się z miejsca 
zdarzenia.

- godz. 11.15 – Kradzież z po-
mieszczenia gospodarczego w 
Żabowie. Zginął sprzęt o wartości 
19 tys. zł.

- godz. 13.11 – Kradzież radia z 
samochodu, kufra z płytami CD, 
oraz torby z obuwiem i odzieżą 
taneczną. Łączna wartość strat – 1 
tys. zł.

- godz. 20.15 – Pracownik ochro-
ny marketu Lidl powiadomił policję 
o ujęciu sprawcy kradzieży butelki 
wódki. Funkcjonariusz sporządził 
wniosek o ukaranie do Sądu rejo-
nowego w Goleniowie.

- godz. 22.15 – Patrol policji na ul. 
700-lecia zatrzymał nietrzeźwego 
kierowcę Opla Kadeta. Andrzej W. 
w wydychanym powietrzu posiadał 
1,02 promila alkoholu. Oprócz tego 
kierujący nie posiadał uprawnień 
do prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych.

23 grudzień (wtorek)
- godz. 6.17 – Kierowca Fiata 

Uno uległ wypadkowi w na drodze 
Dębice – Godowo, pobliżu miejsco-
wości Maszewko. Uderzył w znak i 
wjechał do rowu.

- godz. 7 – Włamanie do pomiesz-
czenia biurowego na stacji tanko-
wania gazu, przy ul. Bohaterów 
Warszawy. Skradziono laptopa oraz 
niewielkiej ilości sumę pieniędzy. 

- godz. 17.10 – Kradzież telefonu 
komórkowego z mieszkania o war-
tości 400 zł. Funkcjonariusz policji 
odnalazł telefon w lombardzie przy 
ul. 5-marca.

- godz. 17.30 – Spalenie toalety 
przenośnej na dworcu PKP. Straty 
3200 zł. 

24 grudzień (środa)
- godz. 7.45 – Policjanci Referatu 

Ruchu Drogowego w Goleniowie 
podczas kontroli w Krasnołęce 
zatrzymali nietrzeźwego kierow-
cę. Czesław K. w wydychanym 
powietrzu posiadał 0,90 promila 
alkoholu.

- godz. 7.47 – Zatrzymanie po-
szukiwanego Ryszarda F., celem do-
prowadzenia do Zakładu Karnego.

25 grudzień (czwartek)
- godz. 15.20 - Na polu przy 

drodze Glicko-Sikorki znaleziono 
porzucony samochód Ford Fiesta 
leżący na dachu. Policja nawiąza-
ła kontakt z właścicielem, który 
oświadczył, że wpadł w poślizg i 
dachował. Nie doznał obrażeń. 

- godz. 19.05 - Patrol policji na ul. 
700-lecia zatrzymał nietrzeźwego 
kierowcę Forda Fiesta. W dodatku 
Adrian K. nie posiadał uprawnień 
do prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych.

26 grudzień (piątek) 
- godz. 0.10 – Pobicie w dysko-

tece „Przystań”. Poszkodowany ze-
znał, iż został kilkakrotnie uderzony 
przez pracownika ochrony.

- godz. 0.45 – Bójka przed dysko-
teką „Przytań”.

- godz. 15.52 – Mieszkaniec Jeni-
kowa zgłosił kradzież samochodu 
marki Golf. Goleniowska policja 
odnalazła auto w Długołęce. 

- godz. 20.45 – Właścicielka 
mieszkania w bloku przy ul. Boh. 
Warszawy powiadomiła o kra-
dzieży. Podczas jej nieobecności 
sprawca wszedł do domu przez 
otwarte okno. Skradziono biżute-
rię i aparat fotograficzny o łącznej 
wartości 1100 zł.

27 grudzień (sobota) 
- godz. 16.30 – Kolizja drogowa 

na ul. Wyszyńskiego. Sprawca - kie-
rowca Nissana Almera znajdował 
się w stanie upojenia alkoholowe-
go. Odmówił badania alkomatem. 
Wiózł żonę i dziecko. Policja skiero-
wała wniosek o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Goleniowie.

Opr. man
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      węgiel, koks, miał,  drewno – kominkowe,
     podpałka, brykiet – węglowy, torfowy, drzewny
   (towar luzem i workowany)

Towar wysokiej jakości, zapewniamy transport, wynajem maszyny 
rozładunkowej oraz dźwigu. SPRZEDAŻ RATALNA

PPUH „EDBA” • Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 091 39 22 329 • kom. 0601 150 620

OPAŁ

Zapraszamy 
na 

BAL 
SYLWESTROWY 

w lokalu nad NEONET-em 
ul. Rzeszowskiego

Oferujemy: 
Orkiestra od 20.00 do 5.00

7 ciepłych posiłków
Dobry alkohol

Cena 400 zł od pary

Tel. 604 215 937

Caritas dziękuje…
Parafialny Zespół Caritas działający 

przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie dziękuje za okazaną 
pomoc przy zorganizowaniu Wigilii 
dla najmłodszych z ubogich i potrze-
bujących pomocy rodzin: księdzu 
Dziekanowi kanonikowi Grzegorzo-
wi Zaklice, księdzu Jackowi Czekań-
skiemu, Burmistrzowi Kazimierzowi 
Ziembie, Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Markowi Krzywani, Mieczy-
sławowi Laskowskiemu, Kierowniko-
wi ZBK Wiesławowi Kaliszewskiemu, 
piekarni Pędziszczak,  Bożenie i Ro-
manowi Piątkowskim - właścicielom 
PPHU „SEZAM NOWEA”, Pani Teresie 
Ziółkowskiej - inspektorowi Wydziału 
WEZKiS Urzędu Miejskiego, wła-
ścicielom i pracownikom sklepów 
Biedronka i Netto, PSS Społem, Pań-
stwu Runiewiczom, piekarni Karsk, 
państwu Szocie, Pani Malinowskiej, 
państwu Skubij, państwu Rzeteckim, 
Kwiatkowskim, Jankowskim, Kina-
zom, Barliszynom i Paniom: Nygart, 
Krakowiak i wszystkim ludziom do-
brej woli, którzy zostawiając artykuły 
żywnościowe w koszach CARITAS 
pomogli w napełnieniu paczek 

świątecznych. Wszystkim składamy 
serdeczne Bóg zapłać!!!! Życzymy 
wszystkim zdrowych, pogodnych, ra-
dosnych i pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia.

Przewodniczący Parafialnego 
Zespołu Caritas

Rafał Paśko  
Podsumowanie roku w następnym 
wydaniu

Wigilia w Caritas
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Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 

śp. Franciszka Palenicy 
Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, 

działacz wiejskiego ruchu sportowego, 
współtwórca Ludowych Zespołów Sportowych  

na terenie naszego województwa i gminy Nowogard. 
Rodzinie i  najbliższym wyrazy szczerego współczucia 

składa 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

kONDOleNCJe

Rafał Szpilkowski
Tydzień temu przeczytałem w „DN” 

wywiad z Kazimierzem Ziembą. Opa-
trzony on został tytułem odnoszącym 
się do przyszłorocznych wyborów sa-
morzadowych. P. Ziemba oznajmił 
bowiem: „Życzę burmistrza z szero-
kim poparciem”. Pobudziło to moją 
ciekawość w kwestii jakie to właściwie 
poparcie ma burmistrz Nowogardu. 
Dla jakiej części naszego społeczeń-
stwa p. Ziemba jest właściwą osobą na 
właściwym miejscu.

O prawdziwym poparciu społecz-
nym dla burmistrza lub wójta świad-
czy to, ilu spośród wszystkich upraw-
nionych do głosowania obywateli 
gminy poszło do wyborów i oddało 
głos właśnie na niego. Z ciekawością 
przejrzałem wyniki wyborów z 2006 r. 
zamieszczone na internetowej stronie 
Państwowej Komisji Wyborczej. Efekt 
tej analizy jest dla p. Ziemby druzgo-
cący.  W szczerym polu pozostawiają 
go takie osoby jak wójt Osiny i bur-
mistrz Golczewa z wynikami powy-
żej 30% poparcia. Do pięt nie dorasta 
on również pani burmistrz Maszewa 
i wójtowi Przybiernowa. W obejmu-
jącej Nowogard i wszystkie gminy 
sąsiednie tabeli poparcia społecz-
nego, K. Ziemba zajmuje niechlub-
ne, ostatnie miejsce, z wynikiem nie 
przekraczającym nawet 19%. W dru-
giej turze wyborów, na ogólną licz-
bę 19389 uprawnionych do głosowa-
nia obywateli naszej gminy, K. Ziem-
ba otrzymał zaledwie 3615 głosów. 
Aby to zobrazować, trzeba sobie wy-
obrazić, że statystycznie na każdych 5 
obywateli naszej gminy, czterech nie 
widziało K. Ziemby na stołku burmi-
strza. Pierwsza tura wyborów, ukazała 
prawdę   jeszcze bardziej dla Ziemby 
bolesną. Otrzymując 3201 głosów ze-
brał ledwie marne 16% poparcia.

Wypełniając tak lichej jakości man-
dat społeczny, burmistrz Ziemba po-
zostaje w nieustającym, wieloletnim 
samozadowoleniu, czego dowodem 
zeszłotygodniowy wywiad. Po raz ko-
lejny „koalicja zrealizowała wcześniej 
nakreślone zadania”, mijający rok na-
leży ocenić „udanie”. Porusza cytat 
„To wszystko zostało zrealizowane po-
mimo, iż kraj, jak i Europa walczą z 
kryzysem”. Dalej burmistrz skarży się 

na opozycję: „Nasze sukcesy skrzętnie 
się omija”. Z rozbrajającą szczerością 
przyznaje: „Ja faktycznie lubię przeci-
nać wstęgi (...) Mamy otwierać inwe-
stycje w nocy?” Z jego ust pada rów-
nież głębokie w swej treści stwierdze-
nie: „Oczekiwania społeczne są bardzo 
duże i nie wszystkich można zadowo-
lić.” Wszystko byłoby różowe i miłe, 
ale w tym pięknym codziennym ży-
ciu naszej gminy są też  jakieś zgrzy-
ty, więc burmistrz wskazuje winnych: 
„Mamy w Radzie kilku burzycieli.” 

Czy taki sposób myślenia i mówie-
nia nie wydaje się dziwnie znajomy? 
Przecież tą banalną propagandę suk-
cesu, ubraną w okrągłe dyrdymały, 
można by żywcem wyjąć z ust sekre-
tarza gminnych struktur PZPR wy-
trwale budującego dobrobyt „naszej 
wspólnej ojczyzny Polski Ludowej” 
gdzieś w okolicach lat 70 minionego 
stulecia. Nieprawdaż?

W ostatniej części wywiadu pada 
pytanie „Jak spędzi pan święta?” W 
odpowiedzi na nie burmistrz wypo-
wiada m.in. takie zdanie: „Mieszkam 
w lesie, więc powinien odwiedzić 
mnie Mikołaj.” Przyznam, że w wyni-
ku dość częstych kontaktów jestem już 
nieco oswojony ze zjawiskiem jakim 
jest K. Ziemba. Ale kiedy czytam, że 
dobiegający sześćdziesiątki człowiek, 
który od 15 lat sprawuje  najważniej-
szą w naszej gminie funkcję, udzie-
lając oficjalnego, podsumowujacego 
rok budżetowy wywiadu, mówi takie 
bzdury, to na usta ciśnie się pytanie o 
jego kondycję intelektualną. Przycho-
dzi także refleksja nad tym, czy ist-
nieje jeszcze coś takiego jak prestiż 
urzędu Burmistrza Nowogardu. 

Osoby orientujące się nieco w funk-
cjonowaniu gminy, wiedzą w których 
miejscach wywiadu burmistrz Ziem-
ba mija się z prawdą, w których zmy-
śla, a w których zwyczajnie kłamie. 
Smuci fakt, że projekt zagospoda-
rowania terenów wokół jeziora zo-
stał odstawiony na półkę w celu po-
krycia się kurzem. Smuci fakt, że dla 
burmistrza i jego koalicji budowa ka-
nalizacji deszczowej przy garażach jest 
ważniejsza od budowy kompleksu bo-
isk przy szkołach na os. Bema. Trudno 
zrozumieć, że budowa ścieżki rowe-
rowej, która ma urwać się w połowie 
odległości Nowogard-Olchowo jest 
ważniejsza niż wykonanie chodników 
wzdłuż ul. Wiejskiej. Bez odpowiedzi 
pozostanie pytanie, dlaczego w budże-
cie ujęte są inwestycje pozbawione ja-
kiejkolwiek dokumentacji, a przed-

Nadchodzący rok nadziei
stawicielom SP nr2 wmawia się, że 
nie można zabezpieczyć pieniędzy na 
kompleksowy remont szkoły, bo trze-
ba czekać na projekt.

Ocena tego, jak dysponuje się pie-
niędzmi podatników, jak kulawo 
funkcjonuje rada miejska, jaki poziom 
reprezentuje burmistrz Ziemba, nie 
napawa optymizmem. Jest jednak nut-
ka nadziei w tym, że dzięki pracy nie-
których radnych, mieszkańcom naszej 
gminy choć częściowo odsłonięty zo-
stał prawdziwy obraz tego całego ba-
łaganu. A skoro za pasem Nowy Rok, 
to chciałbym rozszerzyć nieco życze-
nie p. Ziemby, którym rozpocząłem 
ten artykuł. Ze swojej strony życzę 
nam wszystkim nie tylko burmistrza 
z prawdziwie szerokim poparciem, ale 
także burmistrza, który będzie praw-
dziwym gospodarzem. Którego jedy-
ną pasją i odpowiedzialnością będzie 
dbanie o dobrobyt obywateli tej gmi-
ny. Któremu nie będą się roić poselskie 
ławy czy diamenty w firmie zajmują-
cej się sprzedażą bezpośrednią. Ży-
czę burmistrza, który ruszy ten trwa-
jący od 15 lat skansen i przybliży go 
do współczesności. Który nie będzie 
dziesiątkami tysięcy rozdawał umo-
rzeń podatkowych. Życzę burmistrza 
bezpartyjnego, który nie będzie trwo-

nił połowy swojego czasu pracy na za-
łatwianie partyjnych interesów. Które-
go nie trzeba się będzie wstydzić pod-
czas jego publicznych wypowiedzi. 
Życzę burmistrza prawdomównego, 
merytorycznego, otwartego na dia-
log społeczny, który będzie potra-
fił używać i przyjmować racjonalne 
argumenty. Do tego życzę również 
radnych, którzy będą chcieli wziąć na 
swoje barki odpowiedzialność za losy 
gminy, którzy będą rzeczowymi do-
radcami, recenzentami i kontrolerami 
burmistrza, którzy nie będą się trzęśli 
na samą myśl o zabraniu głosu na se-
sji i będą potrafili prowadzić dyskusję 
bez zatykania siłą ust opozycji.

Na koniec to, co jednak skłania do 
optymizmu. Aby ziścić te życzenia nie 
trzeba, tak jak to w naszej polskiej hi-
storii bywało, dokonywać heroicznych 
czynów, działać w konspiracji, ryzy-
kować zdrowiem, życiem, majątkiem. 
Wystarczy w jesienny dzień 2010 roku 
wyjść z domu po to, aby do biało-czer-
wonej urny wrzucić dwie kartki. Tylko 
tyle. Do siego roku. 

P.S. A zupełnie prywatnie na Nowy 
Rok życzę wszystkim czytelnikom 
„DN” wszelkiej pomyślności, zdrowia, 
rodzinnego ciepła oraz sukcesów w 
życiu prywatnym i zawodowym. 

Wynik wyborczy burmistrzów i wójtów - Nowogardu, gmin ościennych i Golenio-
wa. (stosunek liczby uprawnionych do głosowania do liczby głosów oddanych na 
kandydata)

1. Osina   W. Tomkowski 36%
2. Golczewo   A. Danieluk 32%
3. Maszewo   J. Ferensztajn 28%
4. Przybiernów   T. Kwiatkowski 28%
5. Dobra   B. Wilczek 26%
6. Płoty   M. Maliński 26%
7. Radowo Małe   J. Wypijewski 22%
8. Resko   A. Czerwiński 20%
9. Nowogard   k. Ziemba 19%

Goleniów   a. Wojciechowski 29%
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Ku rozwadze!
Rozpoczął się okres dokarmiania 

ptaków wodnych... Cel szczytny, 
gdy wody jeziora pokryją się lodem. 
Jednakże, oby atrakcji naszego 
miasta nie spotkało to samo, co 
przed rokiem. Nadgniłe owoce, 
warzywa i syta porcja zarośniętego 
kilkutygodniową pleśnią chleba... 
Oto ubiegłoroczny „Bożo-Naro-
dzeniowy” dar dla ptaków z jeziora 
nowogardzkiego... 

(foto D.Simiński 
- Nowogard 24.12.2008)

Stargard Szcz.

APTEKA APTEKA
Jantar NOWOGARDul. 700-lecia 15

(przed torami)

Polecamy również 

lekI Za GROSZ *

Biliobil Forte  60 kaps.

Febrisan  saszetki

Cerutin  125 tabl.

Calcium C  125 tabl.

Ranimax 150 mg x 10 tabl.Paracetamol 
0,5 mg x 10 tabl.

16,50 zł

8,80 zł

6,80 zł

2,50 zł

42,15 zł

12,40 zł

9,20 zł

4,75 zł

2,65 zł
6,50 zł
3,95 zł

1,90 zł

* regulamin promocji dostępny w aptece

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Hepatil  40 tabl.
Supremin syrop 200 ml

11,20 zł
7,95 zł10,60 zł

17,52 zł

Sklep MOCHINO KIDS 
           przeniesiony z ul. kościelnej 1a 

           do Pasażu MAX przy ul. 15 Lutego 9c 
            serdecznie zaprasza od 5 GRUDNIa

            - 40% -15% -20% na cały asortyment 

ReklamaReklama

R e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel.  913 922 165
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Informacje Parafialne
   Vox    Ecclesiae...

Słowo na Nowy Rok

Wykorzystać czas
Często słyszymy narzekanie na brak czasu. Tysiące ludzi cią-

gle się usprawiedliwia brakiem czasu na modlitwę, na zajęcie się rodziną, na 
opiekę nad chorymi, na odpoczynek dla siebie. Podświadomie wszyscy czuje-
my, że tak być nie powinno. Chodzi o zbyt wielkie sprawy — modlitwa, rodzina, 
bliźni, ojczyzna, własne zdrowie, a jednak krótkie oświadczenie: „nie mam cza-
su” w oczach własnych i cudzych usprawiedliwia brak troski o te wartości. Czy 
jednak takie oświadczenie usprawiedliwia w oczach Boga? A czyjaż to wina, że 
nie mamy czasu? Czyżby Bóg stworzył za krótki dzień? Człowiek wierzący wie, 
że takie ustawienie sprawy nie ma sensu. Mamy dość czasu, by wykonać, i to do-
kładnie, wszystko, czego oczekuje od nas Bóg. On wyznaczył zadania, On zna 
nasze możliwości i On daje czas. U Niego wszystko jest idealnie wyliczone co do 
sekundy. Jeśli nam brakuje czasu, nie jest to wina Boga tylko nasza. 

Jest rzeczą oczywistą, że nie potrafimy zrobić wszystkiego, co chcielibyśmy 
uczynić, nawet gdybyśmy pracowali dwadzieścia cztery godziny na dobę. Im 
więcej będziemy pracowali, tym więcej zadań będzie czekało na wykonanie. Pra-
ca to moloch, który może połknąć człowieka. Taka jest prawda o pracy. Tymcza-
sem Bogu wcale nie chodzi o to, byśmy czynili dużo dobrego, ale o to, byśmy 
wykonali dobro, którego On od nas oczekuje.

Gdzie jest zatem klucz do właściwego wykorzystania czasu? Dlaczego jedni 
czynią wiele dobra, a nigdy nie narzekają na brak czasu, inni zaś czynią niewie-
le, a czasu ciągle im brakuje. Odpowiedź jest stosunkowo prosta: Czas ma ten, 
kto kocha.

Zakochani zawsze znajdą czas dla siebie, nawet w największym nawale pra-
cy. Potrafią zorganizować spotkanie, porozmawiać, napisać list... Mąż kochają-
cy żonę zawsze znajdzie dla niej czas. Matka kochająca dzieci zawsze ma dla 
nich czas. Przyjaciel, mimo zajęć, zawsze zatrzyma się przy chorym przyjacielu. 
Pierwszym znakiem wygasającej miłości jest brak czasu dla tych, których kocha-
my. Miłość nigdy nie pozwoli zasypać się tysiącami doczesnych trosk, ona za-
wsze w pokoju i radości umie zachować właściwą hierarchię wartości.

Dlaczego tylko miłość potrafi właściwie wykorzystać czas? Bo tylko ona jest 
w stanie przekroczyć granicę czasu i zamienić go w wieczność. Ten, kto nie ko-
cha, nie ma czasu ani dla Boga, ani dla bliźniego, ani wbrew pozorom dla sie-
bie. Jeżeli zaś kocha, to czas rozmnaża się w jego rękach jak chleb w rękach Je-
zusa, gdy karmił tysiące ludzi. Ten chleb był łamany i rozdawany ręką Wiecznej 
Miłości. Ludzie, którzy prawdziwie kochają, potrafią jedną godziną swego życia 
nakarmić wielu.

Ta refleksja nad wykorzystaniem czasu jest szczególnie potrzebna na progu 
Nowego Roku. Jego godziny szybko będą przepływać przez nasze ręce i serca. 
Jakże wiele mamy do zrobienia. Jakże ambitne plany snują się po głowach lu-
dzi młodych, silnych, zdrowych. Jak precyzyjnie zamierzają oszczędzać siły cho-
rzy, słabi, w podeszłym wieku. Dwanaście nowych miesięcy to wielka szansa dla 
każdego z osobna i dla całego narodu. Warto pamiętać, że nie zabraknie nam 
czasu wyłącznie wówczas, gdy wykorzystamy go w duchu miłości. Ona jedna 
potrafi granice czasu przesuwać w wieczność.

Ks. Tomasz Tylutki

Informacje parafialne:
Zapraszamy w naszych parafiach na nabożeństwa na zakończenie Stare-

go Roku. Odbędą się one 31 grudnia na Mszach wieczornych.
W piątek 1 stycznia 2010 r. przeżywać będziemy pierwszy dzień Nowe-

go Roku, a także Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to tak-
że Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Zapraszamy do modlitwy o pomyśl-
ność w Nowym Roku na Mszach Św. w naszych kościołach, które odbędą się 
w porządku niedzielnym.

Życzenia Noworoczne  
Drodzy Parafianie i Mieszkańcy Nowogardu…

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2010 składamy Wam 
najlepsze życzenia Błogosławieństwa Bożego, potrzebnego zdro-
wia, szczęścia, wiary, nadziei i miłości pokładanej w Bogu, który 
jest tego wszystkiego prawdziwym źródłem. 
Życzmy Sobie, wszystkiego najlepszego, słowami Pisma świętego: 
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni obli-
cze swe nad tobą. Niech cię obdarzy łaską. 
Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje, i niech Pan cię obdarzy 
swoim pokojem…”

Życzą pamiętający w modlitwie Kapłani Parafii Nowogardzkich. 
Szczęść Boże w Nowym Roku…

Kilka myśli o odwiedzinach 
kolędowych Księdza…

Po Bożym Narodzeniu i po Nowym 
Roku rozpoczyna się czas wizyt dusz-
pasterskich w naszych domach, czyli 
tak zwanej kolędy. Jedni wyczekują wi-
zyty księdza z radością, dla innych to 
przykry obowiązek, jeszcze inni twier-
dzą, że to tylko zbiórka pieniędzy lub 
strata czasu. Są i tacy, którzy boją się 
księdza jak ognia (swoją drogą, cieka-
we dlaczego?). Nieprzypadkowo kolę-
da odbywa się po świętach Bożego Na-
rodzenia, kiedy to wspominamy przyj-
ście Boga na ziemię. Okres Bożego Na-
rodzenia jest czasem pogłębienia wię-
zów z Bogiem, z rodziną, jak również 
z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą 
duszpasterską, dlatego przyjęcie ka-
płana w naszych domach jest wyrazem 
naszej wiary i przywiązania do Kościo-
ła i duszpasterzy.

Czym jest kolęda i jak ją rozumieć? 
Przede wszystkim obejmuje ona wspól-
ne dziękczynienie za otrzymane łaski, 
prośbę o błogosławieństwo w nowym 
roku. Modlitewne spotkanie kolędowe 
stanowi wyznanie wiary rodziny, któ-
re powinno zgromadzić wszystkich do-
mowników. Stąd niezrozumiałym by-
łoby na przykład pozostawanie niektó-
rych w sąsiednim pokoju albo oglądanie 
w tym czasie telewizji (niestety, to nie są 
rzadkie przypadki). Niektórzy sądzą, że 
najważniejszym elementem wizyty po-
winna być rozmowa księdza z przyjmu-
jącymi go parafianami. Innym wydaje 
się, że kolęda to jakaś kościelna wizyta-
cja, kontrola. Tymczasem wizyta dusz-
pasterska jest przede wszystkim spo-
tkaniem modlitewnym. Ksiądz przy-
chodzi, by pobłogosławić rodzinie na 
nowy rok i wspólnie z nią się pomo-
dlić. Dlatego, np. we Włoszech, to wy-
darzenie nazywane jest błogosławie-
niem domów i rodzin. Tam katolicy z 
radością oczekują wizyty swojego kapła-
na, aby wspólnie modlić się o Boże bło-
gosławieństwo dla domu i dla rodziny w 
nowym roku. Dla nich to wielkie wyda-
rzenie. O chodzących po kolędzie księ-
żach pisał już Mikołaj Rej. Wiadomo też, 

że wyraz „kolęda”, oznaczał pierwotnie 
pieśń noworoczną, śpiewaną podczas 
odwiedzania z tej okazji wiejskich go-
spodarzy. Zapewne Kościół zaadaptował 
te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosła-
wieństwem domów. Niemiecka i polska 
tradycja każe z tej okazji pisać poświęco-
ną kredą na drzwiach błogosławionych 
domów „C+M+B” i datę roczną. Owe 
trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się 
uważać, tradycyjnych imion trzech kró-
li, lecz są skrótem od łacińskiego: Chri-
stus Mansionem Benedicat (lub pol-
skiego: Chrystus Mieszkanie Błogosła-
wi).

W Kościele wizyta duszpasterska to 
nie tylko błogosławieństwo, ale spotka-
nie kapłana z parafianami. Podczas ko-
lędy najważniejsza jest obustronna ser-
deczność i oczywiście wrażliwość reli-
gijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku 
temu, aby lepiej się poznać, aby przeła-
mać anonimowość, aby wymienić swo-
je uwagi czy spostrzeżenia dotyczące ży-
cia parafialnego, czy też życia konkretnej 
rodziny. Jest okazją do tego, aby poroz-
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Zapewne słowa tej piosenki panią 
Marię Kobylińską doprowadzają do 
szału.

Korzystając z okazji wykupiła na 
własność mieszkanie w widocznym 
na foto budynku.

Radość nie trwała długo. Wszak z 
mieszkaniem kupiła sobie sąsiadkę. 
Na dobre i na złe – jak to się popular-
nie mówi. Dla pani Marii tego złego 
jest niestety bardzo dużo. 

Nie będziemy w tej notce opisywać 
kłopotów, które trwają już całe lata i 
gościły już na naszych łamach.

Ostatnie dni:
- Tuż przed świętami interwencja 

służb komunalnych – sąsiadka nie 

ogrzewa mieszkania, 
zamarzają rury wo-
dociągowe i kanali-
zacyjne. Pracownicy 
wodę udrażniają i są 
efekty… 

– 23 grudnia zalewa 
mnie totalnie – widać 
to na zdjęciach. Z sufi-
tu w pokoju odpadają 
panele, a w łazience 
woda leje się po ścia-
nie strumieniami.

- 24 grudnia okazu-
je się, że kanalizacja 
także odmarzła – w 
mieszkaniu taki odór, 
że jestem zmuszona 
na święta wyjechać do 
rodziny.

Znając sprawę od lat, interwencje 
u Burmistrza i ZBK, sprawę sądową, 
spodziewaną eksmisję  możemy tyl-
ko pani Marii współczuć i życzyć …
zmiany lokatora nad głową. Dopiero 
wtedy będzie można powiedzieć – 
czuje się jak u siebie w domu!

Piszemy by innych ostrzec, że 

mieszkanie kupuje się z sąsiadami, 
a ci mogą stać się balastem nie do 
udźwignięcia. Dobrze, że chociaż pan 
Kaliszewski stara się złagodzić skutki 
tego sąsiedztwa – pani Maria serdecz-
nie dziękuje za pomoc we wszystkich 
nagłych sytuacjach.

Wysłuchał LMM

Z okazji 
35 rocznicy ślubu 

Jadwidze i Janowi 
Jarkiewicz 

życzenia wszelkiej 
pomyślności oraz 

doczekania w dostatku 
i zdrowiu Złotych Godów 

składają 
dzieci i wnuki

Z okazji 80 urodzin 

dla Heleny Maryniak 
bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu 
i szczęścia, radości każdego dnia oraz 

wszelkiej pomyślności 
życzą: 

mąż, dzieci, wnuki i prawnuki

mawiać o wątpliwościach, odpowie-
dzieć na wiele pytań dotyczących wia-
ry i życia religijnego. Czasem trzeba też 
upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje kon-
taktu ze swoim księdzem. Jednak nie za-
wsze jest okazja, aby się spotkać, poroz-
mawiać. Praca, zajęcia domowe, wycho-
wywanie dzieci. To wszystko sprawia, 
że nie zawsze znajdują na to czas. Wie-
lu ludzi po prostu krępuje się „zawra-
cać księdzu głowę swoimi sprawami”. 
Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, 
dla których wizyta księdza jest wiel-
kim wydarzeniem, czekają na nią cały 
rok. Przy okazji kolędy kapłan pozna-
je również warunki życia ludzi, za któ-
rych jest odpowiedzialny, ich kłopo-
ty, zmartwienia, ale również i radości. 
Taka wizyta jest okazją do tego, aby za-
chęcić do większej gorliwości, do więk-
szego zaangażowania się w życie parafii, 
a może do podjęcia konkretnych decy-
zji życiowych, do uregulowania sytuacji 
rodzinnej, małżeńskiej. Jest to więc wy-
darzenie ważne dla całej rodziny. Jedy-
ne w roku. Nie lekceważmy tego i jeże-
li jest to możliwe, niech w czasie kolę-
dy wszyscy domownicy będą obecni w 
domu. Jak się do tego spotkania przy-
gotować? Tak jak na przyjęcie ważnego 
gościa, bo przecież przychodzi nie tyl-
ko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim 
błogosławieństwem. Myślę, że przygo-
towanie do kolędy może mieć podwój-
ny charakter. Duchowy - przez udział w 
modlitwie. I zewnętrzny - stół nakryty 
białym obrusem, krzyż, świece, Pismo 
święte, przygotowana woda święcona. 
Tematem, który budzi najwięcej kontro-
wersji i komentarzy są oczywiście ofiary 
składane przy okazji kolędy. Powiedzmy 
sobie wyraźnie - ksiądz nie przychodzi 
po pieniądze! Ofiara pieniężna nie jest 
warunkiem wizyty duszpasterskiej! 
Wiadomo, jaka jest sytuacja materialna 
wielu rodzin. Jeżeli nie stać nas na zło-
żenie ofiary, nie musimy się z tego po-
wodu tłumaczyć, ani czuć się nieswojo. 
Natomiast, jeżeli kogoś stać na to, może 
złożyć ofiarę. Na co są przeznaczone te 
pieniądze? Zazwyczaj sami ofiarodawcy 
określają cel. Większa część przeznacza-
na jest na wiele celów: na utrzymanie se-
minarium duchownego, na działalność 
charytatywną, na utrzymanie kościoła, 
na remonty lub budowę, a także utrzy-
manie plebanii. Potrzeb jest wiele i wie-
lu ludzi to rozumie i okazuje wielką hoj-
ność. Przy tej okazji, aby uniknąć niepo-
trzebnych domysłów, najlepiej zastoso-
wać biblijną zasadę: niech nie wie lewa 
twoja ręka, co czyni prawa. To znaczy, 
jeżeli dajesz ofiarę, to nie komentuj po-
tem tego, albo nie dawaj wcale. Myślę, że 
każdy kto zrozumie istotę wizyty dusz-
pasterskiej w swoim domu, będzie jej 
oczekiwał z radością i wykorzysta ten 
czas dla własnego dobra i dobra swojej 
rodziny. Oby spotkania kolędowe za-
cieśniały kontakty ludzi z duszpaste-
rzami, i aby to przyczyniało się do na-
szego coraz większego zaangażowania 
w życie parafii.

x.TT
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Jak dobrze mieć sąsiada…

Szkoła Podstawowa w Strzelewie 

Jasełka
Otul się magią świątecznych świąt 

jak ciepłym szalem, kolorowymi lamp-
kami naciesz oczy...” - tymi słowami 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Strzelewie rozpoczęli jasełka bożona-
rodzeniowe.

Przedstawienie przygotowane przez 
p. Małgorzatę Kurzawę i Katarzynę Obrębską odbyło się w dniu 16.12.2009 r. 
Na początku dyrektor szkoły Agnieszka Forgiel przywitała zaproszonych gości, 
rodziców i uczniów naszej szkoły oraz złożyła wszystkim życzenia świąteczne. 

Następnie mali aktorzy wprowadzili wszystkich w niezwykle magiczny 
nastrój śpiewając kolędy i przypominając narodziny Dzieciątka Bożego.

Po występie każdy mógł zakupić piękne świąteczne stroiki, wianki oraz 
ozdoby choinkowe przygotowane przez dzieci i nauczycieli. Dochód ze 
sprzedaży w całości zostaje przeznaczony na cele szkoły.

mk
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Wyjazd na narty dla młodzieży…
Uwaga! Tygodniowy wyjazd dla młodzieży w Tatry na…:
„NARTY Z JEZUSEM” – czyli pięknie, zdrowo i duchowo 
Miejsce: Gliczarów Górny k/Zakopanego w czasie ferii zimowych (I ty-

dzień) -  29.01-06.02.2010 r. 
W planie: nauka jazdy na nartach lub desce, zwiedzanie Zakopanego 

oraz pięknych górskich okolic, gorące źródła w Bukowinie Tatrzańskiej i 
oczywiście  dobrze spędzony czas w górskim klimacie, wraz  z odnową du-
chaJ oraz wiele innych atrakcji…

Koszt: 500 zł (całość: w cenie do dyspozycji sprzęt narciarski przez cały 
tydzień, instruktorzy, nocleg - pobyt z wyżywieniem (3 posiłki), ubezpie-
czenie, przejazd pociągiem (tam i z powrotem, rezerwacje, dojazdy)

Zapisy do 15 stycznia (ilość miejsc ograniczona)
Kontakt i informacje szczegółowe: Ks.Tomasz Tylutki, parafia pw. Św. 

Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, e-mail: ttylutki@poczta.onet.pl; 
GG: 2404046; www.rafalkalinowski.republika.pl

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Nowogard
w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej

oraz Klubu Radnych Lewicy
składam życzenia wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku
zdrowia, szczęścia osobistego 

i sukcesów zawodowych
Przewodniczący
Robert Czapla

ŻYCZeNIa

Ptaszkowo

Bez wody  
- jak na pustyni 

blemu będziemy musieli dostarczać 
wodę przez PUWiS. To zadanie gmi-
ny. Docelowo do Ptaszkowa i Bochli-
na należy przeprowadzić wodociąg.

Zapytaliśmy także burmistrza 
Ziembę, ile zamierza jeszcze zwle-
kać z rozwiązaniem problemu?

- Rozważaliśmy kwestię budowy 
wodociągu do Bochlina i Ptaszkowa. 
Zanim przystąpimy do realizacji tej 
inwestycji wybudujemy w Ptaszko-
wie nową studnię. Zleciłem już wy-
działowi przygotowanie kosztorysu. 
Nie powinien przekroczyć on 10 tys. 
zł. Sprawą zajmiemy się szybko, po 
nowym roku – obiecuje Kazimierz 
Ziemba.

man

Komentarz
Najwyższy czas na zdecydowaną 

reakcję władz. Opieszałość rozwią-
zywania problemu ze studnią ośmie-
sza nas jako gminę. Ci, którzy śmieją 
się z Białorusi i Rosji niech wybio-
rą się do Ptaszkowa. Może zorientują 
się w jak wspaniałym kraju żyjemy.

Może władzom Nowogardu wyda-
je im się, że problem mieszkańców 
Ptaszkowa to pestka. Muszą jednak 
zrozumieć, że dla nich jest to naj-
ważniejszy problem na świecie. No-
tabene, z samej wstrzemięźliwości 
burmistrzowie mogliby powstrzy-
mać się od stwierdzeń z topieniem 
śniegu, czy praniem w stawie. 

Marcin Nieradka

Jedna osoba w szpitalu – to efekt 
zatrucia wody w miejscowości 
Ptaszkowo. 

Ptaszkowo, to mała kolonia poło-
żona w pobliżu Bochlina. Zamiesz-
kują ją dwie rodziny, łącznie 12 
osób. Ich problem z wodą rozpoczął 
się w marcu tego roku. Romana Łu-
kasiewicz rozpoczęła o nią wojną z 
sąsiadką Bogusławą Leus. W studni 
notorycznie zaczęło brakować ludzi. 

- Jak my korzystaliśmy z wody, to 
brakowało, u sąsiadów i na odwrót. 
Ta sytuacja nas zaniepokoiła. Za-
alarmowaliśmy burmistrza – twier-
dzi Łukasiewicz.

Kazimierz Ziemba na miejscu 
pojawił się we wrześniu. Z relacji 
mieszkańców wynika, że zlecił wy-
konanie badań wody nowogardzkie-
mu Przedsiębiorstwu Usług Wod-
nych i Sanitarnych.

- Na drugi dzień, po przeprowadze-
niu badań stwierdzono, iż woda z na-
szej studni nie nadaje się do spożycia. 
Od tamtej pory zaczęto dowozić nam 
ją w baniakach – opowiada miesz-
kanka Ptaszkowa.

Zbiornik może pomieścić tysiąc 
litrów wody. To mało dla dwóch ro-
dzin. 

- Na święta jakoś starczyło, bo są-
siadka wyjechała do rodziny. Dobrze, 
że transport dotarł przed wigilią – 
mówi Romana Łukasiewicz.

Z dowożonej wody powinna ko-
rzystać tylko rodzina Łukasiewi-
czów. Ta jednak użycza wody Leu-
som.

- Od picia wody ze studni syn wylą-
dował w szpitalu. Boimy się, bo gmi-
na nie podejmuje żadnych działań by 
rozwiązać tę sprawę. Nie wiemy ile 
będziemy w takiej sytuacji – mówi 
Bogusława Leus.

Romana Łukasiewicz kilkakrotnie 
próbowała interweniować u władz.

- Burmistrz Ziemba niby obiecu-
je, ale nic nie robi. Pranie kazał ro-
bić w pobliskim stawie. Jego zastęp-
ca Jerzy Kaczmarski powiedział, żeby 
wodę brać z topienia śniegu. Jeśli nie 
doprowadzą nam wody mogą zapo-
mnieć o naszych głosach w wyborach 
– twierdzi Łukasiewicz. - Podejrze-
wam, że woda skażona jest także w 
Bochlinie, tylko mieszkańcy jeszcze o 
tym nie wiedzą.

Mieszkanki Ptaszkowa twierdzą, 
że woda zakażona jest bakterią Koli. 
O zakażenie podejrzewają firmę wy-
lewającą na pobliskie pola gnojowi-
cę. Gmina nie chce jednak odpowie-
dzieć im na te pytanie. Zapytaliśmy, 
więc my.

- To prawda, woda nie nadaje się 
do spożycia i występują w niej bak-
terie Koli. Nie mogę jednak stwier-
dzić, od czego doszło do zakażenia. 
Do tego potrzebna byłaby fachowa 
ekspertyza. Równie dobrze woda mo-
gła zostać zakażona dostającą się do 
studni deszczówką. Jest ona po pro-
stu źle zabezpieczona – mówi Tade-
usz Fiejdasz, kierownik miejskiego 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska. - Do czasu rozwiązania pro-
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Czas radości
Czas jest ogromnym darem. Wiele dobrego możemy zrobić w ciągu 365 

dni, 6 godzin, 9 minut i 10 sekund, bo tak długo Ziemia wykonuje jeden 
obrót dookoła Słońca. Ważne jest, aby nie obracać się tylko wokół samego 
siebie. Należy pomagać potrzebującym, cieszyć się ze szczęścia innych oraz  
mieć swój wkład w stawaniu się tego świata lepszym.

Jak ten czas szybko mija… Tymi 
słowami rozpoczęła pani pedagog 
Roma Kołodziejska  14.  już Wigi-
lię Szkolną zorganizowaną w Gim-
nazjum nr 2 i II Liceum Ogólno-
kształcącym w Nowogardzie. Od 
lat dobrym duchem tego szkolne-
go przedsięwzięcia jest właśnie pani 
Roma Kołodziejska, która potra-
fi swoim entuzjazmem i wewnętrz-
nym ciepłem zagrzać do działania 
rzesze uczniów, ich rodziców oraz 
całe grono nauczycielskie. W dzia-
łaniach tych od kilku lat towarzyszy 
jej pani Jolanta Grygowska.

Co roku forum szkoły zapełnia-
ją jej obecni i byli uczniowie, pra-
cownicy szkoły, rodzice i zaprosze-
ni goście. Każdy, kto pierwszy raz 
uczestniczy w tej uroczystości jest 
zadziwiony jej rozmachem, a z dru-
giej strony rodzinną i niezwykle cie-
płą atmosferą. Zarówno organizacja 
Wigilii, jak i  udział w niej są oparte 
na całkowitej dobrowolności. 

Zawsze stoły uginają się pod cię-
żarem potraw kojarzonych z tą oka-
zją, a dzieje się to dzięki uczniom, 
ich rodzicom, pracownikom szko-
ły (których w tym roku dopingowa-
ła do działania pani Małgorzata Ły-
siak) oraz niezawodnym przyjacio-
łom, jakimi są firmy: Ewa pani Ka-
sprzyk, piekarnie państwa Pędzisz-
czaków i państwa Szocików, hur-
townia państwa Dorobów, cukier-
nia Marysieńka pani Malinowskiej, 
Nadleśnictwo Nowogard.

Wigilia to nie tylko tradycyjne po-
trawy, to przede wszystkim radość z 
Narodzenia Jezusa, o czym przypo-

mniały nam Jasełka w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum nr 2 przygo-
towane przez panie: Anetę Borzesz-
kowską i Marzennę Piotrowicz. W 
wigilię łamiemy się opłatkiem, skła-
dając sobie życzenia oraz na znak 
wybaczenia i pojednania. Opłatek 
pobłogosławił i modlitwę poprowa-
dził ksiądz Tomasz Tylutki. Życze-
nia złożył wszystkim pan dyrektor 
Leszek Becela. 

W okresie Bożego Narodzenia to-
warzyszą nam kolędy, które wszy-
scy znamy i bardzo lubimy śpiewać. 
Tego roku uczniowie Gimnazjum 
nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące-
go zmierzyli się w konkursie (koor-
dynowanym przez panią Agnieszkę 
Grygowską) na najpiękniej zaśpie-
waną kolędę, w której wszyscy za-
służyli na pierwszą nagrodę.  Nikogo 
nie zawiodła pomysłowość uczniów. 
Byli uczestnicy, którzy śpiewali 
piękne kolędy w tradycyjnym sty-
lu i nastroju. Były także występy w 
wersji uwspółcześnionej, wzboga-
cone układami choreograficznym. 
Wszystkich zaskoczyli i rozbawi-
li nauczyciele swoim występem na 
nutę ludową, który przygotowywany 
był pod okiem siostry Maksymilii.

17 grudnia 2009 roku cała spo-
łeczność Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących kolejny raz udowod-
niła, że warto poświęcać czas dru-
giemu człowiekowi, podawać sobie 
ręce, uśmiechać się do siebie i prze-
baczać. Oby dobry nastrój tego dnia 
i chęć czynienia dobra trwały przez 
cały rok.

AG.
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35 lat klubu Honorowych krwiodawców   
w Nowogardzie i Dobrej Nowogardzkiej
Restauracja „Kamena” gościła uczestników wspólnego spotkania Hono-

rowych Krwiodawców z Nowogardu i Dobrej Nowogardzkiej. Okazja była 
wyjątkowa – mija właśnie 90 lat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża 
i 35 lat niezwykłej działalności Klubu Krwiodawców w Nowogardzie i Do-
brej. Godnym podkreślenia jest fakt, że prezesem nowogardzkiego Klubu 
od początku jego istnienia tj. od 1974 roku jest Zdzisław Szmit. Klubem w 
Dobrej kieruje pani Zofia Łozowska.

Spotkanie rozpoczęto podniośle – wysłuchano hymnu PCK, po czym hi-
storię powstania, działalności i aktualną sytuację honorowego krwiodawstwa 
przedstawił Zdzisław Szmit. Z okazji jubileuszu gratulacje i życzenia dalszej 
owocnej działalności składali: burmistrz Miasta i Gminy Dobra Barbara 
Wilczek, burmistrz  Nowogardu  Kazimierz Ziemba i przedstawiciel wójta 
Gminy Osina Wiesława Tomkowskiego Emil Pisarek. Osobiste życzenia 
przekazał również niezawodny od lat przyjaciel i sponsor krwiodawców 
prezes PBO Marian Jeż.

35 lat działalności obu Klubów docenił Zachodniopomorski Okręgowy Za-
rząd PCK fundując okazałe puchary, które wręczyła pani Urszula Sobiesińska.

Przystąpiono do wręczania odznaczeń, wyróżnień i upominków.

90 lat Polskiego Czerwonego Krzyża

Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  
„KRYSZTAŁOWE SERCA” otrzymali:

- Zofia Łozowska – prezes Klubu HDK w Dobrej,
- Józef Kucypera – wiceprezes Klubu HDK w 

Nowogardzie.
 Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego 

Krzyża II stopnia otrzymał Krzysztof Kaciupa.
 Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego 

Krzyża III stopnia otrzymali:
- Waldemar Bacza,
- Jolanta Burewicz,
-Marzanna Kijowska,
- Monika Łokaj,
- Grażyna Potyrańska,
- Magdalena Soroka-Banasiak,
- Stanisław Szymański.
Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego 

Krzyża IV stopnia otrzymali:
-Mirosław Górski,
- Mirosław Gliwka,
-Tadeusz Salamon
Za najpiękniejszy dar humanitarny – długo-

letnie, bezinteresowne oddawanie krwi Zarząd 

Okręgowy PCK nadal Odznakę Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi II i III stopnia:

- Mirosław Gliwka,
- Rafał Król.
Medalem 90-lecia Polskiego Czerwonego 

Krzyża wyróżnieni zostali:
- Zofia Łozowska,
- Henryk Augustyn,
- Waldemar Bacza,
- Mirosław Gliwka, 
- Mirosław Górski,
- Eugeniusz Heinrich,
- Krzysztof Kaciupa,
- Piotr Kamiński,
- Józef Kucypera,
- Tadeusz Salamon,
- Stanisław Szymański,
- Robert Woźniak,
- Władysław Wyrzykowski,
- Marian Załuski,
- Barbara Wilczek,
- Krystyna Łazarz,
- Zbigniew Bortel,
- Wiesław Tomkowski,
- Adam Fedeńczak,
- Kazimierz Ziemba,
- Marian Jeż.
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi w 

Nowogardzie wyróżnił Medalem 35-lecia Klubu:
- Zofia Łozowska,
- Henryk Augustyn,
- Waldemar Bacza, 
- Mirosław Gliwka,
- Mirosław Górski,
- Eugeniusz Heinrich,
- Krzysztof Kaciupa, 
- Piotr Kamiński,
- Józef Kucypera,
- Tadeusz Salamon,
- Stanisław Szymański,
- Robert Woźniak,

- Władysław Wyrzykowski,
- Marian Załuski,
- Barbara Wilczek,
- Krystyna Łazarz,
- Zbigniew Bortel,
- Wiesław Tomkowski,
- Adam Fedeńczak,
- Kazimierz Ziemba,
- Marian Jeż,
- Brunon Bendlin (Prezes Klubu HDK w Porcie 

Szczecin – Świnoujście)
- Jacek Schmidt (Prezes Wojskowego Klubu 

HDK w Szczecinie).
Uchwałą  Zarządu Klubu HDK w Nowogar-

dzie pamiątkowe figurki sportowe i nagrody 
rzeczowe otrzymali członkowie drużyny piłki 
nożnej HDK:

- Michał Dwojak,
- Daniel Dudziec,
- Rafał Górecki,
- Łukasz Jakubowski,
- Grzegorz Skrzecz,
- Mirosław Gliwka,
- Waldemar Bacza.
Uchwałą Zarządu Klubu HDK w Nowogardzie 

upominkami rzeczowymi wyróżniono: 
- Zofia Łozowska,
- Henryk Augustyn,
- Mirosław Gliwka, 
- Mirosław Górski,
- Eugeniusz Heinrich,
- Krzysztof Kaciupa,
- Piotr Kamiński,
- Tadeusz Salamon,
- Stanisław Szymański,
- Robert Woźniak, 
- Władysław Wyrzykowski,
- Marian Załuski, 
- Jolanta Burewicz,
-Marzanna Kijowska,
- Monika Łokaj,
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- Grażyna Potyrańska,
- Magdalena Soroka-Banasiak,
- Janina Mucek,
- Urszula Sobiesińska.
Uchwałą Zarządu Klubu HDK w 

Nowogardzie imienne podzięko-
wania w formie graweru w drewnie 
otrzymali:

- Barbara Wilczek,
- Krystyna Łazarz,
- Marian Jeż,
- Wiesław Tomkowski.
Urzędy i Firmy:
- Urząd Miejski w Nowogardzie,

- Urząd Miasta i Gminy  w Dobrej,
- Urząd Miejski w Maszewie,
- Urząd Gminy w Osinie,
- PBO-GRINBUD w Nowogardzie,
- POL-DRÓG w Nowogardzie,
- DREWPOL w Osinie.
Dyskusje, wspomnienia i plany 

przy poczęstunku kończyły jubile-
uszowe spotkanie.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
Pani  Małgosi Grzelak za szczególny 
wkład pracy w przygotowanie uro-
czystości.

Inf. opracował LMM

Radny pyta  
- Starosta odpowiada cz.III

Radny Krzysztof Kosiński skierował do Starosty Goleniowskiego list 
otwarty w którym prosił o odpowiedź na 5 pytań. Dzisiaj publikujemy ostat-
nią część pisma Starosty zawierającą odpowiedzi na następujące pytania:

4. Proszę wyjaśnić jak zostanie rozwiązana sprawa parkingowa i komunika-
cyjna w obrębie ulic Rzeszowskiego i Dworcowej w Nowogardzie?

5. Jak starostwo w związku z budową marketu rozwiązało sprawę parkingu 
dla 10 000 pacjentów „PRAXIS” przy ul. Dworcowej. 2? 

Oto odpowiedzi Starosty:
Ad. 4. Sprawa parkingowa i komunikacyjna w obrębie ulic Rzeszowskiego 

i Dworcowej w Nowogardzie winna być rozwiązana przez Burmistrza No-
wogardu albowiem należy do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, póz. 95), tekst 
jednolity z dnia 12 października 2001 r. (Dz. U. Nr 142, póz. 1591). Zgodnie 
z art. 7 cyt. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 
zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony śro-
dowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu dro-
gowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszcza-
nia ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopa-
trzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w 

gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki so-

cjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia 

warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania pro-
gramów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw bezpieczeństwa   obywateli oraz ochrony tym wyposażenia i utrzy-
mania

Ad. 5. Sprawę parkingu dla 10 000 pacjentów „PRAXIS” przy ul. Dworco-
wej 2 winien rozwiązać Burmistrz Nowogardu albowiem do zadań własnych 
gminy - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(Dz.U. Nr 16, póz. 95), tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. (Dz. U. 
Nr 142, póz. 1591), należą m. in. sprawy : gminnych

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
Od redakcji:
Mamy nadzieję, że odpowiedzi Starosty zadowolą nie tylko radnego 

Krzysztofa Kosińskiego ale i liczną rzeszę Naszych Czytelników – wszak Sta-
rosta wyjaśnił wiele problemów natury samorządowej, a szczególnie podział 
kompetencji między poszczególne organy samorządu terytorialnego i zna-
czącą wiedzę o obowiązkach poszczególnych pracowników.

Opr. Lesław M. Marek
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Humor wyszukany
przez Henia Szczupaka

Zastępca Naczelnego proponuje…

Groch z kapustą
Gdybym chciał  
zostać radnym…

Póki co musiałbym starać się o członkostwo 
partii, a przynajmniej zabiegać o jej poparcie. Mi-
nęły szybko czasy, kiedy to nawet partie nie chcia-
ły się partiami nazywać. Potępiało się w czam-
buł partie bo słowo „partia” kojarzyło się tylko 
z PZPR i miało złe skojarzenia. Powstawały więc 
partie polityczne, ale nazywały się Kongresem, 
Unią, Konfederacją, Zjednoczeniem, Sojuszem,  
Porozumieniem, Stronnictwem, Samoobroną, 
a nawet Rodziną, czy tak jak obecnie Platforma, 
Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. 

Dlaczego z partią i z list partyjnych? Z partią 
nie jesteś sam. Z partią jesteś rozpoznawalny i ko-
jarzony ze znanymi już działaczami – z Prawicą 
bo Marek Jurek, z  Platformą bo Donald Tusk, z 
PiS bo bracia Kaczyńscy, z SLD bo Napieralski, 
Olejniczak i w dalszym ciągu Kwaśniewski, Olek-
sy, Miler, z Samoobroną bo Lepper. Gdy na doda-
tek są przedstawiciele danej partii znani w terenie 
masz już połowę sukcesu. 

Wybory do gminy, a nawet powiatu można tak-
że wygrać startując z listy tzw. obywatelskiej ale 
niestety tylko raz. Wyłamuje się z zasady Nowo-
gardzkie Forum Samorządowe, ale na jego listach 
byli tylko godni zaufania kandydaci i kojarzone 
jest z organizacją przedsiębiorców. Niech mi ktoś 
z Czytelników wymieni chociaż jedno nazwisko z 
listy Nowogardzka Inicjatywa Samorządowa?

Patrząc na skład Rady Powiatu znajdujemy tam 
dwóch radnych z listy „Powiat dla Obywatela” i 
jedna radna z Obywatelskiej Alternatywy Samo-
rządowej. Ich notowania chociażby w Dobrych 
Politykach są na poziomie 1,5 – 1,7 i można śmia-
ło zapytać które to z obietnic przedwyborczych są 
oni w stanie zrealizować we dwójkę lub w poje-
dynkę? Żadnej! Po cichu popierają koalicję. 

Wniosek jest jeden – trzeba startować w do-
brym, znanym towarzystwie.

Popatrzmy znowu na portal Dobrzy Politycy i 
prześledźmy oceny na przestrzeni dwóch lat. Kto 
ma dobre notowania? Kandydaci partyjni i koali-
cji rządzącej!

Przeciętny wyborca tego nie mówi, ale pod-
świadomie głosuje na przewidywalnych.

Nie popiera działań prezentowanych swego 
czasu przez radnych Szpilkowskiego, Szafrana, 
Kłosowską, Wasiaka, Kosińskiego czy kuriozalnej 
wręcz postawy radnego Mularczyka.

Niektórzy mieli tak potężną siłę sprawczą, że 
rozbili nie tylko koalicję rządzącą ale nawet par-
tię z list której startowali – dajcie mi w władzę! – 
chciałoby się zawołać.

I pomyśleć, że byli ozdobami i lokomotywami 
swych list partyjnych, wyborcy w nich wierzyli i 
co?

Polityka to gra zespołowa! Z jakiej listy będą 
startować do kolejnych wyborów? A kampania 
już rusza… Nawet gdy powołają solidny komitet 

wyborczy to elektorat i tak będzie kalkulował – z 
kim oni po wyborach będą współpracować? Elek-
torat ocenia po efektach cichej ale mrówczej pra-
cy – może nie krzyczeć co się zrobi, ale po prostu 
chodzić, załatwiać, tłumaczyć ludziom i przedsta-
wiać fakty obiektywne,  nie zwalać na innych i nie 
obarczać ich nieudolnością? 

I znowu wrócę do rankingu – Laskowski - 4,04, 
Krzywania – 3,50, Paśko – 3,63, Szkołuda – 3,47, 
Kucal – 3,46, Burmistrz Ziemba – 3,79. Pozostali 
członkowie koalicji powyżej 3,15. Dziwnym tra-
fem najlepsze notowania mają Ci, którzy są naj-
bardziej krytykowani przez część opozycji. Nie 
będę tłumaczył dlaczego tak różne są oceny – wy-
starczy czytać Dziennik Nowogardzki  i relacje z 
tego „nic” co się w gminie podobno nie dzieje.  

Dlatego ja szukałbym listy partyjnej. Startować 
nie zamierzam, ale niektórym ta sztuka  się zwy-
czajnie nie uda chociaż jeszcze rok temu ich plany 
sięgały dalej aniżeli sala obrad!

listy  
Czytelników…

Bardzo cenne źródło informacji o wydarze-
niach, problemach, przemyśleniach, nastrojach 
społecznych, ocenach władzy, stosunkach mię-
dzyludzkich. Każdy (nawet anonimowy) jest do-
kładnie czytany. Jednak nie każdy może być pu-
blikowany. Oto przykład z ostatnich dni. Stały 
nasz Czytelnik, osobiście mi znany w swym li-
ście wypomina, że sami jesteśmy winni, tego, że 
nie ma u nas siedziby powiatu, a następnie pisze: 
„Warszawa daje pieniądze na województwa, woje-
wództwa na powiaty, a powiaty na gminy. Dla nas 
to „kość do obgryzania”.

Niestety Czytelnik całkowicie myli pojęcia i 
wykazuje nieznajomość zasad funkcjonowania 
samorządu. Województwo nie dzieli pieniędzy na 
powiaty, a powiaty nie dzielą na gminy.

Burmistrz nie jest podwładnym starosty ani 
marszałka i im nie podlega. Jest samorządny – 
należy to rozumieć, że rządzi się sam, a oceniany 
jest tylko przez wyborców. Musi jednak przestrze-
gać prawa i uchwały Rady Miejskiej też muszą być 
zgodne z obowiązującym prawem – są zatwier-
dzane przez wojewodę i ogłaszane w wojewódz-
kim dzienniku uchwał. A pieniądze przydziela 
gminie Warszawa czyli Ministerstwo Finansów. 
Szkoda, że Czytelnik nie przeczytał w Dzienniku 
Nowogardzkim dokładnych wyjaśnień na ten te-
mat. W innym fragmencie listu Czytelnik obar-
cza SB za wszelkie zło w Nowogardzie konklu-
dując, że jest wśród naszego społeczeństwa wielu 
ludzi powiązanych z tamtym systemem przez co 
Solidarność Nowogard dyskryminuje i postuluje: 
„społeczeństwo domaga się umieszczenia na by-
łym budynku SB tablicy pamiątkowej, bo inaczej 
jeszcze długo będziemy gnębieni przez urzędni-
ków”.

Osobiście nie zgadzam się z opinią Czytelnika, 

Na OSIeDlU
W gąsiorach kipi zacier,
Mężczyznom cierpnie skóra.
Drożdże robią co mogą,
A resztę – aparatura.

Tak BYŁO
Henio miał żywot trudny i smutny,
Dorastał bowiem w czasach niełatwych.
Ustrój panował wtenczas okrutny,
Niemiły nawet dla małej dziatwy.
Choinkom brak było bombek,
Mikołaj miał sanie o krótkich płozach
I robił władzę ludową w trąbę.
Bo nie uznawał był Dziadka Mroza.
W Sylwestra Henio tez nie weselał,
Bo mu się cieszyć jakoś nie chciało.
Chłopak by sobie chętnie postrzelał,
Lecz nie miał tego co wybuchało.
A kiedy ustrój wstrętny przeminął
(Nastał nowy wcale nie lepszy),
Z Henia już była stara konserwa.
Lecz w końcu życia z tego zasłynął,
Że się w Sylwestra racą … rozerwał.
Dzisiejsze święta niby te same,
Ale serca nie koi czar kolędy,
Przed biednymi radość zamyka bramę,
A nad wszystkim królują: afery i błędy…

STYl ŻYCIa
Ta prawda
W kamieniu winna być wyryta:
„Nie tylko rzeka
Trzyma się koryta”.

memeNTO
Ci co prochy wąchają,
Prędzej w proch się zamieniają.

OPINIa mINISTRa SkaRBU
„Sprzedaż stoczni się uda”
- Zdarzają się przecież cuda.

O JeDNYm
On pracuje na dwie zmiany –
Dzien jest trzeźwy, dzień zalany.
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kUPIĘ DReWNO 
Na PaleTY

Tel. 500 149 905

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Prowadzisz działalność gospodarczą lub 
planujesz ją uruchomić, udzielasz korepetycji, 

organizujesz spotkania.

Nie chcesz tego robić w domu!
Przyjdź do nas! 

My wynajmiemy Ci po  atrakcyjnych cenach 
(12-22 zł za m² netto), dogodnie położone,

wyposażone w media, pomieszczenia o pow. od 17 do 35 m².
Preferowane są osoby bezrobotne 

i zakładające własną firmę po raz pierwszy.
Szczegółowe informacje:   

CeNTRUm  eDUkaCJI  
i PRZeDSIĘBIORCZOŚCI 

,,PROFIT” w Nowogardzie
 ul. Wojska Polskiego 3 

tel: 91 39 20 891, 91 39 20 633.
Lokale można oglądać w dni robocze 

w godz. 8.00-15.00

Zarząd Koła PZW Tęczak 
informuje członków Koła, że dnia 3.01.2010 r. 

organizuje zawody 
trociowe na rzece Rega. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” ul. Waryńskiego 
do dnia 2.01.2010 r. Transport własny, startowe 10 zł. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. Tel. kontaktowy 0665 
479 515 J. Lipski.
       Zarząd

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU
Poleca:

- węgiel, koks, miał
- węgiel brunatny

Atrakcyjne ceny, jakość i solidność

PŁOTY, UL. JAGIELLONÓW 9
Tel. 607 704 926, 691 632 354

Powyżej 2 ton dowóz gratis!

„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczaj-
nych ludzi przemieniać w niezwyczajnych” Hans Urs von Balthasar

Honorowe wyróżnienie  
„LAUR CISOWY”  za rok 2009

Już po raz dziewiąty w naszym mieście zostaną przyznane honorowe wy-
różnienia „LAUR CISOWY” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzy-
szeniom, firmom oraz instytucjom z terenu miasta i gminy Nowogard za 
szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej w 
następujących dziedzinach:
• Gospodarka
• Oświata
• Kultura
• Sport
• Opieka społeczna i zdrowotna
• Ochrona środowiska
• Działalność społeczna

Specjalny „LAUR CISOWY” może być przyznany osobom, zespołom, fir-
mom, instytucjom i stowarzyszeniom spoza gminy Nowogard, również z za-
granicy za szczególne zasługi dla miasta i gminy Nowogard oraz promowanie 
Ziemi Nowogardzkiej. Coroczne wyróżnienia przyznawane są decyzją powo-
łanej przez Burmistrza Nowogardu Kapituły.

Kandydatury do wyróżnienia „LAUR CISOWY” mogą zgłaszać mieszkań-
cy gminy Nowogard, stowarzyszenia, firmy oraz instytucje działające na tere-
nie gminy Nowogard. 

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury na piśmie i złożenie 
wniosku do dnia 31 grudnia 2009 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Plac Wolności 1, pok. 8. 

Regulamin przyznawania wyróżnienia zamieszczony jest na stronie in-
ternetowej www.nowogard.pl, informacji udziela: Krystyna Dwornik, tel. 
0913926233, e-mail: promocja@nowogard.pl. 

 Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba
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aUToZaBeZpieCZeNia
Alarmy „Tytan” – 5 lat gwarancji

Blokady Niedźwiedź – Lock
Znakowanie mikrocząsteczkowe 

Autodot Ocis
Serwis i ozonowanie klimatyzacji

Tel.091 39 22 976 kom. 609 470 107
NOWOGARD	•	Pocztowa	3

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

reklama reklama

Uwaga wędkarze!
Zaproszenie na obchody 

10 lecia Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

W tym roku obchodzimy 10 lecia istnienia Koła PZW Tęczak z tej okazji 
Zarząd Koła organizuje dnia 20 czerwca o godz. 16.00 uroczyste obchody 
w prywatnej posesji Zygmunta Heland, prezesa Koła. Podczas uroczystości 
zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe odznaki dla działaczy i spon-
sorów naszego Koła. 

Z okazji rocznicowych obchodów Zarząd Koła zaplanował też wspólną 
zabawę i biesiadowanie dla członków naszego Koła z rodziną lub osobą 
towarzyszącą. Do tańca przygrywać będzie orkiestra „CISBAND”. 

Dla wszystkich chętnych będzie zorganizowany dojazd do Strzelewa i 
powrót do Nowogardu autokarem. 

Program 
godz. 15.30 – wyjazd autokaru z Placu Wolności 
godz. 16.00 – część oficjalna (przemówienia zaproszonych VIP) 
godz. 16.30 – wręczenie odznaczeń i medali 
godz. 17.00 – wspólny posiłek 
godz. 18.00  - zabawa taneczna planowana do godz. 1.00 dnia 21 czerwca 
godz. 2.00 (21 czerwca) – odjazd autokaru do Nowogardu 
Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” przy ul. Waryńskiego do dnia 17 

czerwca, wpisowe 25 zł od osoby. 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

Usługa
Koszenie łąk i zbiór biomasy 

oraz koszenie 
rozdrabniaczem. 

Tel. 508 50 36 50

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

- wielkowymiarowe liściaste i iglaste w klasie WBO, WCO i WD
- papierówkę liściastą i iglastą Db, So, Św w klasie S2a
- drewno opałowe So, Św w klasie S4

Sprzedaż drewna odbywać się będzie wg cen stosowanych przez Nadleśnictwo No-
wogard. Odbiór drewna możliwy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 39 20 825 wew. 36.

NOWO OTWARTY 

KOMIS MEBLI 
STYLOWYCH

ul. Boh. Warszawy 103
zaprasza w godz. 10.00 – 17.00, 

sobota 10.00 – 14.00

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie SLI  
INTENSIVE

bryza, klima, mp3

dziany język obcy. Tel. 602 474 266.

• Stróża zatrudnię. Oferty pisemne na 
adres Ferma drobiu, Potuliniec, 72-310 
Płoty. 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778, 091 39 23 679 po 20.00.

• Zatrudnię sprzątaczkę w lokalu przy 
ul. Gen. Bema, tel. 510 244 073

iNNe

• Sprzedam playstation ii, 2 pady, 8 
gier, mata do tańczenia. Cena 390 zł. 
Tel. 728 466 914.

•	 podGrZewaCZ wody – bojler ga-
zowy stojący, zasobnik typ 130, 
160, 190 litrowy, do domku gdzie 
są 2 łazienki, prysznic, kuchnia – to 
komfort ciepłej wody za 40 zł mie-
sięcznie, firmy Vaillant z Niemiec, 
cena 1000 zł, gwarancja, montaż. 
Tel. 0691 686 772.

•	 pieCe gazowe c.o. firmy Vaillant 
z Niemiec, wiszące, ogrzewanie, 
cena 900 zł oraz ogrzewanie i ciepła 
woda (dwufunkcyjne), cena 1200 zł 
mieszkanie, domek, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 691 686 772.

•	 elekTrYCZNe przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, z Niemiec, 
ekonomiczne, idealne do łazienki, 
kuchni, warsztatu, baru, pubu, cena 
150 zł. Tel. 0790 540 520.

•	 JUNkerS gazowy do łazienki, kuch-
ni, wiszący do mieszkania, domku, 

firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 480 zł na gwarancji. Tel. 
0691 686 772.

•	 BoJler – podgrzewacz wody, sto-
jący, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem gazowym lub 
węglowym firmy Vaillant z Niemiec, 
typ ViH 120 lub 150 litrowy np. do-
mek, 2 łazienki, cena 850 zł. Tel. 
0691 686 772.

• Pianino sprzedam. Tel. 697 500 184.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789 po 15.00.

• Sprzedam drzewo liściaste na opał, 
pocięte w klocki od 20 cm do 30 cm. 
Tel. 606 500 264.

• Rottweilery, szczenięta. Tel. 0609 
325 006.

• Kupię książki do III klasy Gimnazjum Nr 
1. Tel. 662 272 857.

• Kupię garaż blaszany lub kontener na 
budowę. Tel. 664 726 394.

•	 Sprzedaż drewna kominkowego 
opałowego, transport. 509 930 161.

•	 Sprzedam betoniarkę „250”, tech-
nicznie sprawna, kosz ładun-
kowy nowy. Tel. 091 39 25  321, 
501 248 232.

•	 oddam pieska rasy rHodeSiaN z 
papierami, 4 lata, kolor brązowy. 
668 319 509.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Reklama

że wszelkie zło dotyka Nowogard 
przez SB i odgrywających się na nas 
urzędnikach, ale postulat o pamiąt-
kową tablicę uważam za słuszny.

O różnych aspektach powojennej 
historii Nowogardu pisało wielu za-
cnych obywateli, a o tym akurat bu-
dynku i jego ówczesnych admini-
stratorach cisza. Temat tabu?

Grypa  
i wiosna...

(podsłuchane w kolejce marketu)

Sezon na grypę w pełni, a przed-
świąteczne kolejki długie. Można 

porozmawiać np. o dolegliwościach 
grypy. Jedna z pań mówi do znajo-
mej: już nie mogę wytrzymać – w ko-
ściach łamie, w gardle piecze, z nosa 
się leje. Ale już mi jakby przecho-
dzi… Boję się jednak wiosny. Grypa 
chyba wróci..

Znajoma odpowiada: Nawet nie 
wiesz jak ja się boję tej wiosny! To 
pani także podatna na wpływ po-
gody?  Ależ skąd – mnie grypa nie 
bierze tylko Kaliszewski  powie-
dział, że jak do wiosny nie uregu-
luję zaległości czynszowych to mnie 
eksmituje… 

LMM

UWAGA WĘDKARZE
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard organizuje 

w dniu 09 stycznia 2010 r. ZAWODY SPININGOWE 
pod nazwą „TROĆ 2010” w Trzebiatowie. Zapisy w 
sklepie „WĘDKARZ” do dnia 07.01.2010 r. Wyjazd 
z ul. 5-go Marca o godz. 7.00. Startowe 10 zł. 

      Zarząd Koła
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• SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
UZBROJONE W NOWOGARDZIE, 85 
ZŁ ZA 1 METR KW NETTO TEL: 608 
047 127, 608 047 132.

• Kupię działkę budowlaną do 15 
arów w Nowogardzie lub okolicy, tel. 
605 522 340.

• Wynajmę 3 pomieszczenia po 20 
m kw pod usługi lub handel. Tel. 
694 484 480.

• Poszukuję powierzchni reklamo-
wych przy drodze, na budynkach 
(Nowogard – Goleniów – Szczecin 
– Świnoujście). Tel. 605 522 340.

• Sprzedam dół domu w Nowogar-
dzie. 513 045 346.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 608 579 447.

• Sprzedam lub wydzierżawię sklep 
na wsi, z wyposażeniem, możli-
wość przekształcenia na dom. Tel. 
788 566 432.

• Do wynajęcia sklep w Maszewie 55 
m kw, prąd, woda, wc alarm. 665 
382 216.

• Boxy do wynajęcia przy ul. Kościelnej 
1. 504 938 229.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
własnościowe, 57,80 m kw, parter, 
140 tys. w tym garaż + ogród 5 arów. 
Dębice k. Maszewa. 604 189 118.

• Sprzedam działki pod zabudowę 
18 zł/ m kw. Dębice k. Maszewa. 
604 189 118.

• Wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe ul. Wiejska po remoncie. 
693 850 197.

• Sprzedam działkę w mieście 27 arów 
w atrakcyjnej cenie. Tel. 794 063 102.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam ziemię 6,40 ha, 13 tys./ ha 
w Krasnołęce. Tel. 722 337 069.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
I piętro. Tel. 664  726  394, 091 39 
23 400 wieczorem.

• Lokal do wynajęcia, 147 m kw, atrak-
cyjna cena, do uzgodnienia. Tel. 
665 120 250.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 2 pokoje, II piętro. 505 38 29 56, 
609 124 205.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we o pow. 42 m kw, ogrzewanie 
co gaz, ocieplone, ul. Leśna, 125 

tys., częściowo z meblami. Tel. 
603 423 179.

• Sprzedam: działka bud, 1100 m2 Go-
leniów z warunkami zabudowy, do-
brze zlokalizowana, cena do uzgod-
nienia 501 811 746.

• Wydzierżawię teren 1,8ha, utwar-
dzony, ogrodzony, strzeżony 24h, w 
sąsiedztwie drogi A3 i A6, Goleniów 
517 686 186.

• Okazja! Sprzedam, wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe, po re-
moncie. Tel. 602 630 016.

• Wynajmę lokal pod salon fry-
zjerski, centrum Nowogardu. 
608 494 446.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokojowe na 2 pokojowe z dopła-
tą. 603 55 55 32.

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
ul. Ogrodowej 27 w Nowogardzie, 
o pow. 787 m kw. Teren uzbrojo-
ny w media. Telefon kontaktowy 
601 060 940.

• Wynajmę pokój. Tel. 091 39 26 182.

• Do wynajęcia mieszkanie, nowe, 2 
pokojowe, nieumeblowane, ul. Raci-
bora, parter, 52 m kw, 800 zł + media. 
Tel. 601 240 025.

• Pokój do wynajęcia. Tel. 091 39 
22 988 lub 698 84 30 40.

• Mieszkanie do wynajęcia, 3 poko-
jowe, II piętro, centrum, częściowo 
umeblowane. Tel. 600 981 297.

mOTORYZaCJa

• Sprzedam 2 opony letnie 215x55 R 
16; cena 80 zł. Tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM 4 FELGI STALO-
WE DO SAMOCHODU RO-
VER SERII 400, CENA 180 ZŁ,  
TEL 605 522 340.

• SPRZEDAM OPONY ZIMOWE 4 SZTU-
KI 185 65 R15, TEL. 605 522 340.

• Sprzedam Renault 19 szamada, OC i 
przegląd ważny, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 602 751 450.

• VW Golf III, rok prod. 1995, 164 tys. 
przebiegu, 2 poduszki powietrzne, 
klimatyzacja, szyberdach, 1,8 benzy-
na. Tel. 662 514 785.

• Sprzedam opony zimowe z felgami 
do Forda 175 x 65 x 14. 100 zł/ szt. 
091 39 501 40.

• Sprzedam Volkswagen Passat B4, 
1994 r., poj. 1,9 TDI, w całości lub na 
części (uszkodzona skrzynia), silnik 

po generalnym remoncie. Tel. 66 33 
49 053.

• Sprzedam Volvo 440, rok prod. 1992, 
w bardzo dobrym stanie, z ważnym 
przeglądem i OC. Tel. 889 140 607.

ROlNICTWO

• Sprzedam gołębie budapeszty. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam ziemniaki, pszenżyto, 
pszenicę oraz buraczki i marchew. 
Tel. 502 853 573.

• Sprzedam słomę żytnią w małych 
belkach. 782 036 086.

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i cią-
gnik Ursus C-385. Tel. 603 839 782.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 791 337 769.

• DYWaNOPRaNIe. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-
wadzki – wnosimy – znosimy. 0601 
493 880.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 
lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania. Nowogard, ul. Zielona 3. 
091 39 20 714.

• Zespół muzyczny aCORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
503 602 029.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• RemONTY mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Transport – BUS MAX. 604 963 120.

• ZakŁaD RTV Kosmalski, Ponia-
towskiego 7. 091 39 21  110, 0603 
584 553.

• Remonty na każdą kieszeń. Tel. 
609 715 839.

• Zespół muzyczno – taneczny kam 
– zabawy, wesela, andrzejki, syl-
westra. Ceny konkurencyjne. Tel. 
608 582 168, 605 576 908.

• Naprawa RTV Sawicki. K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 
721 124 740.

• korepetycje z języka angiel-
skiego, nauka od podstaw. Tel. 
605 299 895.

• Bus – transport. 603 219 478.

• Artystyczne zdobienie wnętrz, 
malowanie pokoi dziecięcych. 
694 161 129.

• Usługi informatyczne, naprawa 
komputerów, monitoring, simloki. 
Tel 788 150 357.

• Odzyskamy odszkodowanie, śmierć 
najbliższych, uszczerbek na zdrowiu, 
kolizja drogowa. 503 617 739.

• DUR – DaCH – pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141.

• DaCHY. 785 562 104.

• Usługi tapicerskie. Nowogard, ul. 
15 lutego 17. 669 053 722.

• Instalacje elektryczne. Tanio, solid-
nie. 606 490 456.

• Remonty – malowanie, regipsy, 
panele podłogowe. Tanio, solidnie. 
606 490 456.

• Usługi ogólnobudowlane, dekar-
stwo, docieplenia. 507 951 320.

• Wykonam remont. 091 39 20 002, 
600 302 217.

• Tipsy żelowe, tanio. 609 464 332.

• HaRRY – meD masaż i rehabilitacja 
u pacjenta w domu. Tel. 607 621 257.

• Usługi ogólnobudowlane. Konku-
rencyjne ceny. Tel. 880 690 659.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79  109, 
600 382 214.

• Remonty mieszkań i wykończenia 
wnętrz. 662 125 370.

• Remonty, budowy kompleksowo. 
727 303 097.

• Dachy kompleksowo. 727 303 097.

• Transport – 7 ton. 727 303 097.

• montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. 091 39 72 575, 695 085 470.

• ZBIk- DaCH Zbigniew kuna - 
usługi ciesielsko – dekarskie. Tel. 
607 804 387.

• Remonty mieszkań, naprawa da-
chów. 796  517 107.

• HYDRaUlICY. 600  400  363, www. 
superogrzewanie.nd.pl
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mIeSZkaNIa  
Na SPRZeDaŻ

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ul. Osiedlowa 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej 

własności lokali mieszkalnych
lokal nr 1: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 45,60 m2, , 
IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
Cena wywoławcza:  113.500,- zł    Wadium:  11.400,- zł

lokal nr 2: Nowogard, ul. Gryfitów 5; powierzchnia użytkowa: 62,40 m2, ,
II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz. 
Cena wywoławcza:  139.500- zł    Wadium:  14.000,- zł

lokal nr 3: Nowogard, ul. Gryfitów 2; powierzchnia użytkowa: 69,30 m2, , 
I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
Cena wywoławcza:  163.900- zł   Wadium:  16.400,- zł

Składanie ofert do 07.01.2010 r. do godz.12.00, otwarcie ofert - 
07.01.2010 r. o godz.12.15
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie 
Spółdzielni pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 
na lokal nr ...”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr 
telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię 
wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku 
Spółdzielczym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego.
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 091-3910010.

Do wynajęcia 
w Nowogardzie 

przy ul. 15 Lutego 9c 
3 pomieszczenia 
pod działalność 
(po 40 m kw). 

Wejście od 
ul. Magazynowej lub przez 

Sklepy Wielobranżowe. 
Tel. 91 39 20 776

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Nowogard realizuje w Gimnazjum 
Publicznym nr 1 i Gimnazjum Publicznym nr 
3 projekt w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 
pt. PRYMUS-wysokie wyniki to lepsza przy-
szłość. Beneficjentami projektu są ucznio-
wie obu szkół (331) w  okresie od 1 września 
2009 do 30 czerwca 2011.

• Usługi ogólnobudowlane, wykoń-
czenia wnętrz, ceny konkurencyjne, 
wystawiam faktury VAT. 785 931 513, 
91 39 111 53.

• Piasek, ziemia – transport. 
727 303 097.

• Korepetycje – matematyka 25 zł. 668 
17 12 12.

• Organizacja kuligów. 607 73 98 66.

• Dachy. Usługi budowlane. 
727 303 097.

PRaCa

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa, USA. 071 385 20 18.

• PODEJMĘ PRACĘ JAKO SPRZEDAW-
CA, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
OBSŁUGA LOTTO. TEL. 660 392 851.

• Ferma Drobiu pracownika  z do-
świadczeniem przyjmę. Oferty tylko 
pisemne na adres Ferma Drobiu, Po-
tuliniec, 72-310 Płoty.

• Przyjmę do pracy mechanika samo-
chodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię blacharza. Tel. 091 39 
20 303.

• Firma kosmetyczna Oriflame zatrud-
ni konsultantów. 604 189 118.

• Pracownik ogólnobudowlany ze sta-
żem i doświadczeniem podejmie się 
wszelkiej pracy. Tel. 796 929 321.

• Zatrudnię krawcową / szwaczkę z 
własną maszyną do poprawek kra-
wieckich i drobnych napraw. Praca 
dorywcza we własnym domu. Zgło-
szenia na maila biuro@cupsell.pl

• Zatrudnię ekspedientkę w skle-
pie całodobowym. Tel. od 10.00 do 
15.00 - 91 39 27 122, po 15.00 - 91 39 
20 420.

• Kobieta, lat 37 podejmie każdą pra-
cę. 691 728 432.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
510 444 214.

• Zatrudnię pracowników w Norwegii: 
płytkarzy, szpachlarzy – malarzy i 
cieśli. Praca legalna. Tel. 889 140 607.

• Emeryt 63 lata, prawo jazdy, język 
niemiecki, obsługa komputera po-
dejmie pracę. Tel. 091 39 22 988.

INNe

• SPRZeDam PIaSek, ŻWIR, CZaR-
NOZIem, POSPÓŁkĘ Z DOWOZem 
DO klIeNTa. ŻWIROWNIa DŁUGO-
ŁĘka. Tel. 504 872 700.

• Sprzedam drewno opałowe oraz ko-
minkowe. Tel. 603 353 789.

• Podgrzewacz wody – bojler gazo-

wy stojący, zasobnik typ 130, 160, 
190 litrowy, z Niemiec firmy Vail-
lant do domku gdzie są 2 łazienki, 
prysznic, kuchnia to komfort cie-
płej wody, koszt 40 zł miesięcznie, 
cena 1000 zł gwarancja. Tel. 0691 
686 772.

• Piece gazowe c.o. firmy Vaillant z 
Niemiec, wiszące, tylko ogrzewa-
nie cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda (dwufunkcyjne) 
cena 1200 zł,  mieszkanie, domek, 
gwarancja serwisowa. Tel. 0691 
686 772.

• elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody na prąd 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, z 
Niemiec, ekonomiczne, idealne do 
łazienki, kuchni, warsztatu, baru, 
pubu, cena od 150 zł. Tel. 0790 
540 520.

• Junkers gazowy do łazienki, kuch-
ni wiszący do mieszkania, domku, 
firmy Vaillant z Niemiec, mało uży-
wany, cena 150 zł, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

• Bojler – podgrzewacz wody, stoją-
cy, zasobnik z wężownicą do pod-
łączenia go z piecem c.o. gazowym 
lub węglowym, firmy Vaillant z 
Niemiec, typ 120 lub 150 litrowy, 
cena 850 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM TELEFON SONY ERICS-
SON K 810 i, GWARANCJA, ETUI, 
CENA 360 ZŁ; LAPTOPA LENO-
VO IDEA PAD Z OPROGRAMO-
WANIEM, NOWY, CENA 2590  
ZŁ; KINO DOMOWE ON-
KYO (AMPLITUNER, DVD, 5 
KOLUMN, OKABLOWANIE,  
PILOTY, CENA 2900 ZŁ, TEL 605 
522 340.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową tel. 
783-222-238.

• Sprzedaż drewna opałowego i ko-
minkowego. Tel. 691 466 441.

• Drewno tartaczne na opał do piecy 
kaflowych, piecy CO, itp. Przyczepa 
pociętego w klocki 300 zł. Przyczepa 
w całości do pocięcia 200 zł. Trans-
port gratis na terenie gminy Nowo-
gard. Tel. 514 740 538.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego, opałowego. Transport. 
509 930 161.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. 
607 137 081.

• Oddam za darmo Internet bezprze-
wodowy blueconnect, abonament 
miesięczny 100 zł. Do ściągnięcia 
miesięcznie 6 GB. Tel. 889  099  362, 
698 356 161.
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Koncert kolęd w NdK 20.12.09 r.

Kochanej żonie 

Wiesławie 
Kolasa 

z okazji 50 urodzin 
moc najserdeczniejszych życzeń, 

dużo zdrowia, 
powodzenia oraz 

uśmiechu na co dzień 
życzy 

mąż Zbigniew

ŻYCZeNIa
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Krzyżówka obrazkowa
NR  29.12

Odgadnięte na podstawie obrazków wyrazy 
wpisać w diagram tak, aby powstała prawidłowo 
rozwiązana krzyżówka. Miejsce wpisu do odgad-
nięcia. Dla  ułatwienia trzy wyrazy już wpisano 
(ROLAK to skowronek polowy).

Litery z pól ponumerowanych od 1 – 12 utworzą 
aktualne rozwiązanie.

Miłej zabawy życzy Lesmar
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Ukazuje się we wtorki i piątki 
na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 

Re dak cja: marek Słomski re dak to r na czel ny, 
lesław m. marek zastępca naczelnego, karina 

Czernicka sekretarz redakcji, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny. Współ pra-
cu ją: Sta ni sław ma rek, marcin Nieradka, marcin Simiński, Hen ryk Szczu pak, 
Jan korneluk. ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a,  
tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wy daw ca, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od-
po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃCZYk - linia Regularna
Tel. 0607 310 591 

OD PONIeDZIaŁkU DO PIąTkU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIeDZIela: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD jAZDY bu sóW

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI
Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie
6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie
8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

Informacja PkS 
091 39-21-887 lub 091 46-98-315

In for ma cja tu ry stycz na 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja - 997, 112 
                                             tel. miejski  91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Z dniem 1 lutego 2009 świąteczne i nocne dla pa-
cjentów NZOZ „Praxis 2” przychodni Nowogard, Do-
bra Nowogardzka i Płoty. Dyżurujemy w Przychodni 
w Nowogardzie przy ulicy Dworcowej 2
 tel. 091 3920787, 091 39 27 272 
 tel.kom. 600 436 364

Świą tecz ne i nocne dla pacjentów przychod-
ni :  NZOZ „Leks”,  NZOZ „Promed”,  NZOZ 
„ P r o x i m u s ”  N ZO Z  „ B a b y - M e d ”  s ą  p e ł -
nio ne w budynku starej przychodni (głów-
ne wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 091 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska  - 091 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 

Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 - 091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
 - 091 392 54 64
Wydział ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
 - 0 91 39 26 249
Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
apteki
Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM  - 091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
Centrum 91 576 21 39
PCk - 091 392 17 01
Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 - 091 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 091 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 091 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 091 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 091 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 091 392 62 73
Gimnazjum nr 2 - 091 392 51 07
Gimnazjum nr 3 - 091 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 091 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   
 - 091 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 091 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 091 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 091 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 091 392 62 87 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 091 392 06 48 
Biblioteka Wojewódz. i Miej ska  - 091 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 091 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 091 392 69 41
ul. Warszawska  - 091 392 08 34 
Taksówki  - 091 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
 - 091 392 56 44
 601 89 39 44
 - 091 392 24 02

ROZK£AD jAZDY pociągów obowiązuje od 13 grudnia

PRZeWÓZ OSÓB • m.Fedeńczak • kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:20; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 
11:45; 12:40; 14:50; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:10
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:50; 10:25: 11:15(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 
13:30; 13:45(F); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursu-
je od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia meTRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin
5.25(L1P), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 18.15(7)
Szczecin - Nowogard
6.45(L1P), 7.45(L1P), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 
15.25(L1), 16.35(L1P), 18.15(L), 19.50(7)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

OFERTY PRACY PuP
Nowogard 17.12.2009r.

OFeRTY PRaCY 
PUP GOleNIÓW, FIlIa NOWOGaRD
1. Robotnik budowlany
2. Monter izolacji budowlanej 
3. dekarz
4. Doradca klienta 
5. Księgowa
6. Osoba do punktu optycznego
7. Kierownik grupy remontowo-bu-
dowlanej

OFeRTY PRaCY Z ReJONU
1. Pracownik pomiarowy geofizyczny 
(Goleniów )
2. Nauczyciel matematyki, nauczanie 
zintegrowanego
3. Fileciarka/fileciarz (Banino )
4. Referent do spraw kosztorysowa-
nia – doradca techniczno – handlowy 
(Szczecin )
5. Asystent sędziego (Goleniów )

Firmy Usługowo-Handlowej adam Fedeńczak 
Tel. 502026999, 0913926925, po godz.18.00- 501140055
Trasa Nowogard- Szczecin 
5.00 (A), 5.50 (F), 6.10 (A), 6.50 (7), 7.00 (A), 7.30 (7), 7.50 (A), 
8.00 (A,P), 8.20 (7), 8.35 (A) 9.05 (A,7), 9.15 (A,P), 10.05 (A), 10.30 
(A,7), 11.30 (A,P), 11.40 (7), 12.10 (A), 12.40 (7), 12.55 (A), 13.25 
(A,7), 13.50 (F), 14.05 (A,7), 14.20 (A,7), 15.40 (A), 16.00 (A,7), 
16.35 (7), 16.50 (A), 17.30 (7), 17.50 (A,7), 18.10 (A,7), 18.20 (A,7),  
Trasa Szczecin- Nowogard
6.30 (A), 7.35 (A), 8.00 (F), 8.40 (A,7), 9.00 (7), 9.25 (F), 10.00 (A,7), 
10.10 (A,P), 10.35 (A), 10.50 (A), 11.40 (A), 11.50 (A), 12.05 (A), 
12.20 (A,7), 12.40 (A), 13.00 (7), 13.35 (A), 14.00 (A), 14.20 (7), 
14.30 (F), 14.55 (A,7), 15.10 (A,7), 16.00 (A,P), 16.15 (A,7), 17.05 
(A), 17.40 (A,7), 18.05 (A,7) 18.30 (A,7), 19.25 (A,7), 20.15 (A,7)
leGeNDa: a- nie kursuje w niedziele i święta; 7- kursuje w niedziele; F- kursuje 
od poniedziałku do piątku oprócz świąt;  P- kursuje przez Goleniowski Park 
Przemysłowy
Nowogard – Stargard   6.50, 11.15, 13.35
Stargard – Nowogard 9.40, 12.20, 15.05
Busy kursują  od poniedziałku do soboty

GABINET  
KOSMETYCZNY 

„WICHEREK”
Rok założenia 1988

Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała
zabiegi kosmetyczne, henna, depilacje, 
makijaże, mikrodermabrazja, peeling 
kawitacyjny, ultradźwięki, eksfoliacje, 
wypalanie, laser, lampy, materac zdro-
wotny, świecowanie uszu, masaże, 
akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

R e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Tel. 091 39 22 165

Opalanie w systemie SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Karnet i Karta Stałego Klienta

Nowogard – Szczecin Główny: 5.00, 6.58, 11.58, 15.05 (1), 17.18,19.24.
Nowogard – kołobrzeg: 7.51 (P), 11.56, 15.06 (P), 17.16 (1, P), 20.17 (P), 21.57 (P),
UWAGA:
1 – kursuje codziennie oprócz 25 i 26.12.2009 r, 1.01, 4 i 5 .04, 3.06, 1 i 11.11. 2010 r.
P – pociąg mnie zatrzymuje się na wszystkich przystankach osobowych.
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Grudzień to miesiąc sportowych, 
uczniowskich rywalizacji. W Wierzbię-
cinie (chłopcy) i Dębicach (dziewczęta) 
rozegrano Mistrzostwa Powiatu Szkół 
Podstawowych w Drużynowym Tenisie 
Stołowym dziewcząt i chłopców. Dru-
żyny zostały podzielone na dwie grupy. 
W każdej grupie rozegrano spotkania 
systemem „każdy z każdym”.

Wyniki spotkań chłopców:
GRUPa a
SP Dębice – SP Żabowo - 3 : 0
SP Żabowo – SP Przybiernów - 3 : 1
SP Dębice – SP Przybiernów - 3 : 1
1 SP Dębice 
2. SP Żabowo 
3. SP Przybiernów 
GRUPa B
SP Wierzbięcin – SP Osina - 3 : 1
SP Osina – SP Stepnica - 0 : 3
SP Wierzbięcin – SP Stepnica - 3 : 1
1. SP Wierzbięcin 
2. SP Stepnica 
3. SP Osina 
Po wyłonieniu mistrzów grup odbyły 

się półfinały. W czasie półfinałów mi-
strzowie i wicemistrzowie grupy A grali 
„na krzyż” z drużynami, które w grupie 
B zajęli 1 i 2 miejsce.

PÓŁFINaŁY
SP Wierzbięcin - SP Żabowo - 3 :1
SP Dębice - SP Stepnica - 0 : 3

1. SP Wierzbięcin 
2. SP Stepnica 
3. SP Dębice 
4. SP Żabowo 

Drużyny z 3 i 4 miejsca rozegrały mecz 
o III miejsce w finale.

meCZ O III mIeJSCe
SP Dębice - SP Żabowo - 3 :1
Finał rozegrał się  między faworytem 

zawodów czyli SP Wierzbięcin a SP 
Stepnica.

FINaŁ
SP Wierzbięcin - SP Stepnica - 3 : 1
Klasyfikacja końcowa:

1. SP Wierzbięcin – opiekun Józef 
korkosz 

2. SP Stepnica 
3. SP Dębice 
4. SP Żabowo – opiekun anna kuchar-

czyk 
5. SP Osina, SP Przybiernów. 

Awans do Mistrzostw Regionu zdo-
była drużyna ze Szkoły Podstawowej w 
Wierzbięcinie. Serdecznie gratulujemy! 

 W Dębicach natomiast walczyły dziew-
częta z SP Orzechowo i SP Strzelewo. 
Drużyny również zostały podzielone 
na dwie grupy, w których wyłoniono 
poszczególne miejsca.

GRUPa a
SP Racimierz – SP Strzelewo - 1 : 3
SP Strzelewo – sp Dębice - 2 : 3
SP Racimierz – sp Dębice - 2 : 3

1. SP Dębice 
2. SP Strzelewo 
3. SP Racimierz 

GRUPa B
SP Orzechowo – SP Czarnogłowy - 0 

: 3
SP Czarnogłowy – SP Osina - 3 : 0
SP Orzechowo – SP Osina - 3 : 1

1. SP Czarnogłowy 
2. SP Orzechowo 
3. SP Osina 

Następnie odbyły się spotkania półfi-
nałowe oraz mecz o III miejsce.

PÓŁFINaŁY
SP Dębice - SP Orzechowo - 3 : 0
SP Czarnogłowy - SP Strzelewo - 0 : 3

1. SP Dębice 
2. SP Strzelewo 
3. SP Orzechowo 
4. SP Czarnogłowy 

meCZ O III mIeJSCe
SP Orzechowo - SP Czarnogłowy: 3 : 2
O awans do Mistrzostw Regionu wal-

czyły SP Dębice i SP Strzelewo. Niestety 
nasze dziewczęta uległy Dębicom 1 : 3.

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Dębice 
2. SP Strzelewo – opiekun 

Justyna Barczak 
3. SP Orzechowo – opiekun 

Rafał Urtnowski 
4. SP Czarnogłowy 
5. SP Osina, SP Racimierz. 

Dnia 10 grudnia 2009 r. w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Stepnicy 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół 
Gimnazjalnych w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Chłopców.

WYNIKI
GRUPa a
Gim. Maszewo – Gim. Osina - 1:3
Gim. Nr 2 Nowogard – Gim. Osina - 3:0
Gim. Nr 2 Nowogard – Gim. Masze-

wo - 3:0
GRUPa B
Gim. Przybiernów – Gim. Nr 3 Nowo-

gard - 3:1

Gim. Stepnica – Gim. Nr 3 Nowogard 
- 3:0

Gim. Stepnica – Gim. Przybiernów 
- 3:0

PÓŁFINaŁY
Gim. Nr 2 Nowogard – Gim. Przybier-

nów - 3:0
Gim. Stepnica – Gim. Osina - 3:1
FINaŁ
Gim. Nr 2 Nowogard – Gim. Stepni-

ca - 3:0
mecz  III miejsce:
Gim. Osina – Gim. Przybiernów - 3:1
mecz V miejsce:
Gim. Maszewo – Gim. Nr 3 Nowo-

gard - 3:1
klasyfikacja końcowa:

1. Gim. Nr 2 Nowogard - opie-
kun Jacek Jackowski 

2. Gim. Stepnica 
3. Gim. Osina 
4. Gim. Przybiernów 
5. Gim. Maszewo 
6. Gim. Nr 3 Nowogard – opie-

kun Bogdan Sobolewski 
Gimnazjum Nr 2 Nowogard uzyskało 

awans do Mistrzostw Regionu. Serdecz-
nie gratulujemy!.

Dnia 11 grudnia 2009 r. w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Stepnicy 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół 
Gimnazjalnych w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Dziewcząt.

WYNIKI
GRUPa a
Gim. Stepnica – Gim. Osina - 3:1
Gim. Nr 2 Nowogard – Gim. Stepni-

ca - 0:3
Gim. Nr 2 Nowogard – Gim. Osina - 2:3
GRUPa B
Gim. Przybiernów – Gim. Maszewo 

- 3:0
Gim. Przybiernów – Gim. Nr 3 Nowo-

gard - 3:0
Gim. Maszewo – Gim. Nr 3 Nowo-

gard - 1:3
PÓŁFINaŁY
Gim. Stepnica – Gim. Nr 3 Nowogard 

- 3:0
Gim. Osina – Gim. Przybiernów - 3:1
FINaŁ
Gim. Stepnica – Gim. Osina - 3:1
mecz o  III miejsce:
Gim. Nr 3 Nowogard – Gim. Przybier-

nów - 3:1
mecz o V miejsce:
Gim. Maszewo – Gim. Nr 2 Nowo-

gard - 0:3
klasyfikacja końcowa:

1. Gim. Stepnica 
2. Gim. Osina 
3. Gim. Nr 3 Nowogard - opie-

kun Bogdan Sobolewski 
4. Gim. Przybiernów 
5. Gim. Nr 2 Nowogard – opie-

kun Jacek Jackowski 
6. Gim. Maszewo 

Drużynowy Tenis Stołowy
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PRAWA JAZDY A1, A i B

Do końca roku prawo jazdy bez VAT-u
Zapisz się szybko - CZEKAMY

Rozpoczęcie kursu
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W obiektywie  Jana korneluka   - Szczęśliwego Nowego Roku
               życzy autor
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